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Reitti Kivijärvestä
Kymiin.

35"?
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Hevos-
voimain

luku.

Päijänteen lasku
Kymistä.

ÖOO Kannuskoski ....
Kannuskosken puuhiomo.

4,2 90
Läntinen suuhaara. f

575
576

Pieni Ahvenkoski .
. .

Strömfors
Strömforsin rautatehdas

3,3
3,5

Summanjoki.

577
578
579

Klosarönkoski ....

Kuuskoski
Päskoski

Itäinen suuhaara ja

3,8
3,5
3,5

ÖOI

602

603

604
605
606
607

Turpankoski ....
Koskenkoski ....
Rittakoski
Keisarinkoski . .

.

Ruotilankoski .
. .

Sahakoski
Karlankoski ...

Metsäkylänkoski . .
Ylinen Laurikoski . .

Rajankoski ....

Silmunkoski (Sippula)

3,0
2,0
1,8
2,6
4-8
2,8
1,7
2,7
1,8
6,0
8,5

50

40

100

65
43

200

57

pääjoki.

580
581
582
583
584
585
586
587
588

589
590

Myllykylänkoski (Langin-
koski)

Pihkonkoski
iTomsankoskil
IKoivukoski / ' '

'

'

Korkeakoski
Karhulan puuhiomo.

Osalankoski
Petäjäkoski
Ahviskoski
Anjalankoski ....

Inkeroisten puuhiomo.
Ummeljoen koski . . .

Ummeljoen ja Myllykosken
puuhiomo.

Keltistenkoski ....

Kuusankoski
Kymin ja Kuusankosken pa-
peritehtaat.

3,6

5,1
3,7

7,7

2,1
2,1
3-0
9,5

6,5

5,9
9,4

2,600

700
700

12,000
38,400

26,400

24,000
37,800

608

609

Vehkajoki.
Vanhamyllynkoski . .

Vadermanjoki.

Mattilankoski .... I

4,5

I
2,5

352

200

Urpalanjoki.
610 Rainikoski.... 1,6 10

Rakkolanjoki.

59i Kyöperilänkoski . . .
Voikaan puuhiomo.

6,8 61l
Nurmenkoski .

.
.

Kapakankoski . . .
Kinterinkoski . .

.

Kinterin puuhiomo.

1,5 46
592 Kalkkistenkoski .

.

.

Kalkkisten kanava.
1,5 4,000

Juustilanjärven vedet.

Reitti Pieksämäen 612
613
614
615
616

Juustilankoski . . .
Kavantkoski .'. . .

Rapukoski (Lyykylä) .
Suurperonkoski. . .

Myllykoski (Perojoki)
Peron naulatehdas.

3,9
2,4
1,9
2,1
5,i

234
93

221

pitäjästä Kymiin.

593
594
595

Porsaskoski
Läsäkoski
Hirvensalmi

Kanava.

3,3
1.8
4,5

68
73

760 617 Vääräkoski .... 2,5 39
596
597
598
599

Ripatinkoski
Voikoski
Siikakoski
Verlankoski

Verlankosken puuhiomo.

3,0
2,4
2,4
5,3

5 12

490
650

1,845
Vammeljoki.

618
619

Raivolankoski .
.

.

Lintulankoski . .
.

6,1
2,7

195
13
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Saimaan vesistö. Pielisjoki.

Pielisen kanava.

•
_.

lisalmen ja Kallaveden 629 Häihänkoski
Häihän kanava.

1,0
reitit.

62Ö
621

Viannonkoski ....

Konnuskoski
Konnuksen kanava.

2,7
1,0

630 Kaltimonkoski ....
Kaltimon kanava. Puuhiomo
ja pahvitehdas.

4-9

631 Nesterinsaarenkoski .
.

Nesterinsaaren kanava.
1,8

622 Varkaudenkoski....
Taipaleen kanava. Varkauden
rautatehdas, konepaja jasaha.

5,3 7,000
632 Saapaskoski

Saapaskosken kanava.
1,3

Nilsiän reitti.

633 Kuurnakoski
Kuurnan kanava.

2,4

623 Lastako ski 2,1

634 Utrankoski
Utran kanava. Sahoja.

1,8

Kaavin reitti. Koillinen Saimaa ja sen
lisävedet.

624
625

Palokinkoski
Karvionkoski

Karvion kanava

5,i
1,1

34°
72 Pyhäjärvi.

626
627

Kermakoski
Pilpankoski

2,6
1,2

180 Siikakoski
Siikakosken villakehruutehd.

635 Puhoksenkoski ....
Puhoksen konepaja.

3,7

Pielisen reitti.

628 Kuokkastenkoski . . .
Kuokkastenkosken rautatehd.

4,3 Luoteinen Saimaa.

Pankakoski
Rauta- ja terästehdas.

1

Sorsakosken 3 putousta
Sorsakosken hienotaetehdas.

1,8 3,000

Keskimmäinen Koita- -636
Kuivansikoski ....

Enonkoski
Enonkosken saha.

4,3 . 6..

joki.
Möhkönkoski ....

Möhkön rautatehdas.
Jaaniskoski
Niemiskoski

3,4 540—
900
1,400
1,100

Eteläinen Saimaa eli
Lapvesi.

Koitereenjpki.

637
638
639
637
638
639

Suinijoen koski ....
Lasinkoski
Inkilänkoski

2,0
3,4
2,5

27
57
34

27
57
34

Hiiskoski
Leveäkoski

500
ÖOO
500
600 Vuoksi ja sen syrjäjoet.

Lauritsala—Viipuri: Saimaan
kanava.

Ylinen Koit a joki. Vuoksi.
52,600
31,400

Mäntykoski
Kalliokoski
Kuusamonkoski ....
Pamilo

2,600
2,000
6,100
6,300

2,600
2,000
6,100
6,300

640
641
640
641

Niskakoski
Tainionkoski

Tainionkosken puuhiomo ja
paperitehdas.

8,4
5,1

52,600
31,400
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vesistöjä.
Hiitolanjoki.

1

642

643
644
645
646

Linnankoski
Linnankosken kalcium-karbidi-

tehdas (rakennettavana)
Imatra
Kyyrönkoski
Mylly-Vallinkoski . . .

Unterniska eliRäikkölän-
koski
Enson puuhiomo.

5,3 33,000

19,0 117,700
2.7 16,600
7.8 48,200

5,1 31,700

659
660
661
662
663
664
665

Hinkankoski
Sahakoski
Ala Ritako ski ....

Ylä s.n ....

Kalliokoski
Ketranvaarankoski . .

Kirjavalahdenkoski . .

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

12,8
2,4

600
116
270
324
162
258

647
648

Haikolankoski ....
Rouhialankoski ....
Paakkolankoski ....

Paakkolan kanava.

1,2 7,400
7,i 44,300

Soskuanjoki.
666
667
668

Soskuankoski ....

Otsanlahden kyläkoski .
Mohkankoski

3,6
2,9
7,4

28
23
32

Pohjoinen haara. Ihalan joki.

649
650
651
649
650
651

Tiurinkoski
Ahvenitsan koski . . .

Käkisalmen koski . . .

1,0 —

1,5 —

3,3 —

669
670
671
672

Kukonkoski
Ihalanojankoski ....
Vavulinkoski
Orihkoski

1,9
2,4
7,7
2,7

32
42

134
36

Eteläinen haara.
Kiteenjoki.

652 Kiviniemenkoski . . .

Kiviniemen kanava.
3,2 33,000

673 Siesemänkoski .... 2,1 770652
653
654
653
654

Taipaleen virta ....

Kuusankoski (Kannilan-
joki)

2,5 —

3,2 118

Tohmajoki.

674 Matkaselänkoski .
.

.

Myllykoski, ylinen . .

S.n alinen . . .
Mylly kylän puusepäntehdas,
harmonitehdas.

2,9
3A
3,9

58

Vi is joki.

655655 Salmensillankoski . . . 9,8 7° Jänisjoki eli
Läskelänj oki.

656
657

Helise vänjoki.
Ala Killatsunkoski. . .

Sahakoski
1,7 336
1,5 13

675
676
677
678
679

Läskelänkoski ....

Ylä Sahankoski....
Vuislemankoski ....
Louhikoski
Leppäkoski

Puuhiomo.

11,7
2,9
3,6
1,3
6,2

9,400
2,170
2,890

960
4,820

656
657

I lmeenj oki.

680
681
682
683

Somero- eli Louhikoski
Sarkankoski
Kaarpankoski ....

Häme- ja Siltakoski

5,8
4,0
3,9

4,58°
3,140
3,135

6 58658 II Tiippasenkoski .... 18,7 690 y- rn 13,8 11,100
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684
685
686
687

Omosuukoski
....

Myllyojankoski . . .
Kolukoski
Partalankoski ....

Värtsilänkoski ....

Värtsilän rauta-ja terästehdas.

1,3
i,4
1,9
3,5
I 3

1,080
1,085
1,5*5

150
170—
1,000

692
693
694

Sirnitskoski . . .

Jukakoski ....
Ruhankoski . . .

2,9
4,5

13,0

171
225

4-500

Tulemajoki.

688

Syy sk yän joki.

Hirvoiskoski 9,4 620

695696
697
698
699

Tulemankoski . .
Dolgosenkoski . .
Pieni Jukakoski. .
Suuri s:n . .

Rompakkokoski. .

5,6
1,7

11,1
15,3
2,5

375
112

744
1,132

124
Uuksunjoki. !

689
690
691

Ala Sahakoski
....

Ylä s.n ....

Kivikulmakoski ....

4,0
3,7
3,1

236
217
180

Suojunj oki.
700 Karatsalmenkoski .

Annan rautatehdas.
1,9



SUOMEN KARTASTO. KARTTALEHTI N:o 23.

Metalliteollisuus ia kivilouhokset.
Metalliteollisuus.

Raudanvalmistuksen x) muinaissuomalaiset tunsivat, arvatta-
vasti eivät kuitenkaan vielä ensimmäisillä asuinpaikoillaan Al-
tain tienoilla, vaan vasta sitten kuin olivat siirtyneet Suomeen.
Kalevalan 9_nnessä runossa kerrotaan »raudan synty» ja erästä

suomalaisen kansanepoksen sankaria, Ilmarista, mainitaan taita-
vaksi sepäksi. Onko raudan suomenkielinen nimitys, joka tava-
taan koko suomalaisessa kieliheimossa, ehkä lainattu muinais-
islantilaisesta raudi vaiko päinvastoin, ei liene vielä ratkaistu
asia. Mutta se on kuitenkin jotenkin varmaa, että suomalaiset
ovat oppineet raudan valmistamistaidon läntisiltä naapureiltaan,
jotka tekivät rautaa pienissä sulatusuuneissa, (»osmundsugnar»,
»blästerugnar», > källingar»). Raaka-aineena ei silloin vielä käy-
tetty vuorimalmeja, vaan paljoa yleisempiä ja helpommin saata-
via suo- ja järvimalmeja. Näitä tavataan enimmän Pohjanmaalla,
Savossa ja Karjalassa, missä osissa maata pääasiallisesti rautaa
sulatusahjoissa lietsottiinkin.

Valmistustapa oli hyvin yksinkertainen: ainoastaan parin
metrin korkuinen hiekkamäen rinteeseen laitettu uuni, jossa oli
harmaastakivestä tehty pesä ja piippu, ahdettiin täyteen puita,
jotka saivat hiukan palaa, minkä jälkeen heitettiin muutama
lapiollinen malmia piippuun ja lietsonta pantiin käyntiin. Tähän
kuuluivat yhdet tahi kahdet palkeet, joiden kurkku pisti pesään

i) Kartalla n:o 23 on merkitty mustalla värillä ne laitokset, jotka
eivät enää ole käynnissä.
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ja joita liikutettiin joko käsivoimalla tahi jonkinlaisella polkema-
laitoksella. Kun sulatus eli harkko oli malmia ja puita lisää-
mällä saatu niin suureksi kuin haluttiin, joka tapahtui muutaman
vuorokauden työn jälkeen, otettiin se ulos ahjosta, lämmitettiin
ja taottiin, jotta kuona erkani pois. Se rauta, mitä ei kotona
tarvittu, myytiin sepälle. Tämä raudanvalmistus tapahtui etu-
päässä kotitarvetta varten, eikä päässyt näillä yksinkertaisilla
apukeinoilla juuri mainittavasti kehittymään, vaikka sitä hallitus-
kin useita kertoja kehotuksillaan suosi.

Tämä teollisuus, vaikka olikin vähäpätöinen, jatkui kuiten-
kin vuosisatoja. Kahdeksannentoista vuosisadan lopulla se
kuitenkin oli häviämäisillään, jonka vuoksi rautakonttorin vara-
tirehtööri C. Rinman lähetettiin Karjalaan opettamaan kansaa
laittamaan harkkouuneja. Ja yhä enemmän koetettiin tällaista
raudanvalmistusta edistää 1830-luvulla myöntämällä erityisiä etuja
harkkouunien perustamista varten. Korottomia valtiolainoja
myönnettiin, perustamiseen vaadittiin ainoastaan kuvernöörin
lupa, lietsouslaitos sai 20 vapaavuotta ja vero määrättiin aino-
astaan 1 pros:ksi valmistuksesta, jota paitsi palkintoja luvattiin
talonpoikaiselle kansalle mustataoksista. Näiden toimenpiteiden
avulla saatiin aikaan muutamia uusia lietsouslaitoksia, joissa
uunit olivat hiukan suuremmat kuin vanhoissa, harkko taottiin
erilleen pienenlaisella kankirautavasaralla ja paljelaitos kävi vesi-
voimalla.

Kun nyttemmin on opittu putlauskeinolla valmistamaan
kelvollista rautaa järvi- ja suomalmin harkkoraudasta, ovat
lietsouslaitokset menettäneet merkityksensä. Polveutuen van-
hoista harkkouuneista, ovat ne kuitenkin olleet ensimmäisenä
alkuna suureen osaan meidän rautatehtaita ja siis raivanneet
tietä maan rautateollisuudelle sekä osaltansa edistäneet viljelystä.
V. 1897 lopetti toimintansa Kiminki, maan viimeinen lietsous-
laitos.

Tarkoituksenmukaisemmilla laitoksilla ja niissä soveltuvilla
edullisemmilla työtavoilla saattoivat maan eteläisissä ja lounai-
sissa osissa myöhemmin syntyneet rautatehtaat harjoittaa lave-
ampaa toimintaa. Kustaa II Aadolfin 1614—1616 käytyä Suo-
messa ja tutustuttua tällä matkallansa maan tarpeisiin ja varoi-
hin, voidaan sanoa varsinaisen rautateollisuuden alkaneen. Kunin-
gas edisti sitä myöntäen erityisiä etuoikeuksia tehdasliikettä var-
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ten. Mutta oli sillä myöskin suuria vaikeuksia voitettavina ja
se keskeytyi usein monien Ruotsin itäistä naapuria vastaan
käytyjen sotien vuoksi.

Luontevasti sopii Suomen rautateollisuuden kehityksen
jakaa kolmeen ajanjaksoon. Ensimmäinen kestää nimittäin tehdas-
liikkeen alkamisesta Etelä-Suomessa eli 1600-luvun alusta Isoon-
vihaan, toinen siitä kun tehtaat sotahävityksen kestettyään jälleen
ryhtyivät toimintaansa siihen saakka kuin maamme erosi Ruot-
sista, ja kolmas v.sta 1809 nykyaikaan. Seuraavassa mainitsemme
ainoastaan muutamin sanoin kunkin tehdaslaitoksen, ilmoittaen
sen erioikeutus- tahi perustamisajan, ensimmäisen ja nykyisen
omistajan, milloin laitosta on laajennettu ja milloin se on lakkau-
tettu, jos niin on käynyt.

I. Rautatehtaat.

Ennen Isoavihaa perustetut tehtaat.

Aikaisimmin perustettu rautatehdas Etelä-Suomessa on
Karjan pitäjässä sijaitseva Mustio, jonka ikä alkaa v.sta 1616 ja
jota ensin valtio itse käytti. Masuuni, joka laitettiin samaan
paikkaan, missä ennen oli ollut pieni sulatusuuni eli »hytti», sai
malminsa Ojamosta. Tehtaan ensimmäinen yksityinen omistaja
oli Turun kauppias Jaakko Wolle. Masuunin liike lopetettiin
1698, ja koko tehdas hävitettiin Isonvihan aikana. Vasarapaja
pääsi käyntiin jälleen 1730-luvun lopulla, jonka jälkeen kanki-
rautataontaa on harjoitettu ja yhäkin harjoitetaan vähässä mää-
rässä. Omistaja hovijahtimestari C. Linder.

Vuoden 1630 paikoilla perusti äskenmainittu Jaakko Wolle
Pohjan pitäjään Anskuun (Antskog) rautatehtaan. Malmi tuotiin
masuuniin Utöstä Ruotsista. V. 1660 tehtaaseen rakennettiin
taepaja. Isonvihan aikana venäläiset polttivat tehtaan, joka sen
jälkeen pantiin käyntiin 1740-luvulla, mutta siirrettiin Fiskariin
1779, jolloin Anskuun tehdas kokonaan lakkasi. Paikalla on
nyt verkatehdas.

Pinjaisten (r. Billnäs) rautatehtaaseen, jonka alkuperäinen
nimi oli Skafsta, sai Carl Billsten 1641 lupakirjan masuunia ja
kahta kankivasaraa varten. Malmi otettiin Ojamosta. Tehdas
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hävitettiin kokonaan Isonvihan aikana, mutta pantiin jälleen
käyntiin 1738, josta alkaen kankirautaa ja mustatakeita on val-
mistettu nykyaikaan saakka, kunnes v. 1890 tehtaaseen rakennet-
tiin vielä lisäksi uusi iso manufaktuuritehdas. Tehtaan omistaa
osakeyhtiö.

V. 1646 Carl Billsten rakensi masuunin Vaakeriin (Fager-
vik) Inkoossa. Isonvihan jälkeen tehdas sai uuden lupakirjan
1725, jolloin kankipaja pantiin käyntiin ja seuraavana vuonna
masuuni, johon tuotiin malmi Ruotsista aina vuoteen 1854 saakka.
Vaakeri oli 1790-luvulla ainoa pohjoismainen rautatehdas, missä
tinattua rautapeltiä valmistettiin. Nykyään on tehtaan alana
ainoastaan kankirauta ja mustatakeet vähässä määrässä. Omis-
taja vapaaherra E. Hisinger.

Kauppias Petter Thorwöst sai 1649 lupakirjan Fiskarsin
rautatehtaaseen Pohjan pitäjässä; siihen oli tuleva masuuni,
vasarapaja ja takomapaja naulain, rautalangan ja »muiden tar-
peellisten rautakatujen» valmistusta varten. Takomapaja paloi
1660, eikä sitä enää rakennettu. Isonvihan aikana tehdas hävi-
tettiin; masuunin rakensi uudestaan 1732 kauppias J. Montgomerie
ja se lakkautettiin 1800-luvun alkupuolella. V. 1837 annettiin
lupakirja valimoa ja konepajaa varten, sekä kaksikymmentä
vuotta myöhemmin (1857) putlaus- ja valsauslaitokseen, ioka
nykyään valmistaa melkoisia määriä tuotteita. Omistaa osakeyhtiö.

V. 1676 myönnettiin pormestari Jaakko Rossille, kauppias
Jakob Mornaylle ja raatimies Henrik Holmbergille lupa Oris-
malan joen varteen Isoonkyröön rakentaa Orisbergin tehtaan,
joka saatiin valmiiksi vasta kymmenen vuoden perästä. Malmia
otettiin osittain Juvakaisenmaasta Tornion pitäjästä, osittain
Utöstä Ruotsista. Masuuni oli 1600-luvun lopulla autiona ja
siirrettiin 1737 Oravaisiin. Tehtaassa on sen jälkeen ollut aino-
astaan kankivasaroita ja toiminta siinä on viime aikoina ollut
hyvin vähäpätöinen. Omistaja E. Björkenheim.

V. 1679 sai Daniel Faxell luvan Kosken rustitilan maalle
Perniöön perustaa rautatehtaan, johon tulisi kaksi kankivasaraa.
Ainoastaan yksi masuuni ja yksi kankivasara rakennettiin; tehdas
lakkautettiin 1697, mutta rakennettiin uudestaan 1834, jolloin
vuorineuvos John von Julinille annettiin lupakirja masuunia
varten. Tämä on hajoitettu 1890, eikä sen jälkeen ole mitään
raudanvalmistusta Koskella harjoitettu.



Metalliteollisuus ja kivilouhokset. 5

Vapaaherra Lauritsa Creutz nuor. sai 1682 lupakirjan pe-
rustaa Pernajan Forsbyhyn tehtaan, johon tuli masuuni ja kaksi
kankivasaraa. Malmi tuotettiin sekä Utöstä että Dannemorasta.
Laitos oli Isonvihan aikana kokonaan hävitetty, vaan rakennet-
tiin uudestaan noin 1740. Toinen vasara vietiin 1795 Kello-
koskelle (Mariefors) ja muut laitokset lakkautettiin kokonaan
1841. Nykyään on Forsbyssä suuri vesisaha.

Asessori Daniel Faxell sai 1686 luvan rakentaa masuunin
»Dahlin kruununkylään» Kemiössä. Jo 1693 oli masuuni aivan
autiona, mutta pantiin jälleen voimaan 1700-luvun alkupuolella.
Tehdas, joka hävitettiin Isonvihan aikana, oli jälleen käynnissä
1732, ja on koko ajan yksinomaisesti käyttänyt ruotsalaisia mal-
meja. V. 1853 laitettiin tehtaaseen manufaktuuripaja ja 1857
valimo sekä taepaja. Putlaus- ja valsauslaitoksen perustamiseen
saatiin lupakirja 1860 ja v:sta 1880 saakka on valuteräsvalmis-
tusta harjoitettu Siemens-Martinin uunissa, joka oli ensimmäinen
maassa. Nykyään on täällä kaksi sellaista uunia ja Taalintehdas
on Suomen suurin rautatehdas. Omistaa osakeyhtiö.

Teijon (Tykö) masuuniin Perniössä sai 1686 vapaaherra
Lauritsa Creutz nuor. perustamisluvan ja 1697 muutettiin tänne
Kirjakkalasta manufaktuuripaja. Isonvihan vuoksi tehdas joutui
hyvin rappiolle, mutta tointui niin, että masuuni jo 1726 oli
käynnissä. Masuunitoimi on koko ajan ollut ruotsalaisten mal-
mien varassa, vaikka suomalaisiakin on aika ajoin käytetty.
Tehtaassa valmistetaan edelleen harkkorautaa ruotsalaisesta mal-
mista sekä valuteoksia ja mustatakeita.

V. 1686 vapaaherra Lauritsa Creutz nuor. sai lupakirjan
perustaa Kirjakkalaan Perniöön kanki-ja manufaktuuripajan. V.
1697 muutettiin yksi nippuvasaroista Teijoon. Tehdas hävi-
tettiin Isonvihan aikana, mutta pantiin jälleen käyntiin 1728.
Toimessa on tehdas ollut nykyaikaan saakka, valmistaen kanki-
rautaa konemurtajilla varustetuissa lancashire-ahjoissa. Kirjak-
kalan ja Teijon omistaa osakeyhtiö.

Jo v. 1682 annettiin Carl Billsten nuonlle perustamislupa
Tenholassa sijaitsevaa Skogbyn masuunia varten, joka kuiten-
kaan ei valmistunut ennenkuin neljän vuoden päästä eli vuonna
1686, jolloin vuorikollegio vahvisti entisen lupakirjan. Vuori-
mestarin kertomuksessa tehtaitten tilasta Isonvihan jälkeen sano-
taan Skogbyn masuunista: »niinikään hyvin häviöllä»; mutta
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tehdas oli jälleen käynnissä 1700-luvun alkupuoliskolla. Malmi
on aikaisemmin tuotu Utöstä, mutta ostetaan nyt muista Ruotsin
kaivoksista. Omistaja osakeyhtiö.

Vapaaherra Lauritsa Creutz nuonlle suotiin 1686 lupakirja
perustaa kankivasara Perniöön Humbledaliin, jolle sittemmin on
annettu nimi Matildedal. Kolme vuotta myöhemmin täällä har-
joitettiin teräksen takomista, jota ei muualla maassamme siihen
aikaan harjoitettukaan. Tehdas lienee lakkautettu Isonvihan
jälkeen eikä sitä pantu uudelleen voimaan ennenkuin 1852, jol-
loin vuorineuvos V. Z. Bremer sai siihen putlauslaitoksen
perustamisluvan. Tehtaaseen lisättiin 1854 kankivasarapaja ja
1857 valsauslaitos, valimo ja konepaja, jossa nykyään valmis-
tetaan suuri joukko maanviljelyskaluja ja koneita. Omistaja
osakeyhtiö.

Samalle vapaaherra Creutzille myönnettiin 1689 lupa pe-
rustaa Euraan Kauttuan rautatehdas, johon kuului kankivasara
ynnä yksi ahjo. Toinen ahjo muutettiin tänne Kirjakkalasta
1697. Tehdasta käytettiin hyvin laimeasti, ja sen oli vaikea
tointua sittenkään, kuin se Isonvihan jälkeen 1728 oli pääs-
syt käyntiin. Työalana on vielä nytkin kankirauta ja teollisuus-
taonta.

Ruotsin-Pyhtään pitäjässä sijaitsevan Strömforsin, eli ensim-
mäisen nimensä mukaan Petjärven rautatehtaan perustamislupa
annettiin 1698 vapaaherra Johan Creutzille. Tehdas, jossa oli
kankirautapaja, paloi 1711 ja rakennettiin uudestaan 1745, jolloin
siihen lisättiin manufaktuuripaja. Lupakirja, annettu pormestari
J. Forsellille ja tehtaantarkastaja J. Nohrströmille, on viime-
mainitulta vuodelta. Nykyään on Strömforsissa toimessa kanki-
rautapaja ja hevoskenkätehdas. Strömforsin ynnä Kauttuan
omistavat A. Ahlströmin perilliset.

Vuokraaja Pietari Hejke, joka samalla oli Orisbergin teh-
taan omistaja, sai 1705 luvan Kimon kylään Oravaisiin rakentaa
kankirautapajan Orisbergin masuunin takkiraudan takomista
varten. Molemmat tehtaat joutuivat Isonvihan kautta häviöön,
mutta 1723 oli Kimon vasara jälleen käynnissä. V. 1732 raken-
nettiin ilman lupaa vielä toinen kankirautapaja, johon annettiin
oikeudet 1755. Tämä tehdas, joka on valmistanut kanki- ja
manufaktuurirautaa, ei ole ollut toimessa vsta 1891 alkaen.
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Isonvihan jälkeen Suomen Ruotsista eroamiseen saakka
perustetut tehtaat.

Niinkuin olemme nähneet, joutuivat kaikki edellä mainitut
tehtaat joko kokonaan tahi osittain häviölle Isonvihan kautta,
mutta useimmat olivat jälleen käynnissä 1730-luvun alkuvuosina.
Nyt puheena olevana ajanjaksona tulivat entisten lisäksi seuraa-
vat tehtaat.

Tehtaanisäntä M. Hising sai 1732 lupakirjan perustaa Björk-
bodan maalle Kemiöön kankirautapajan. V. 1734 perustettiin
vielä toinen samanlainen laitos, jotkakumpikin lakkautettiin 1872.
Tehtaassa, jonka omistaa osakeyhtiö valmistetaan lukkoja y. m.

V. 1732 vapaaherra Klaus Flemmingille myönnettiin perustaa
Ison Kuusiston maalle Perniöön kankirautapaja. V. 1834 tehdas
muutettiin Perniön latokartanon maalle ja sai nimekseen Näs'm
tehdas, joka rautatehdas lakkautettiin 1895.

Jo v. 1703 vuokraaja Pietari Hejkelle perustettavaksi myön-
netty Oravaisten pitäjän samannimisen kylän masuuni raken-
nettiin vasta v. 1737. Masuuni, joka käyttää Ruotsista tuotua
malmia, lopetti toimintansa v. 1877.

Asioitsija A. Backmanssonille, aateloituna ottanut nimekseen
Nordencrantz, annettiin 1741 lupakirja Männäisten masuunia var-
ten, joka on Uudenkirkon (Tur. 1.) pitäjässä. Malmi tuotettiin
Ruotsista, mutta pitkälliset oikeusjutut omistajan ja naapurien
välillä ehkäisivät tehtaan toiminnan menestystä. Laitos lakkau-
tettiin 1813.

V. 1746 sai mantaalikomisario Brynolf Brunou ynnä hänen
osamiehensä lupakirjan perustaa Juankosken (ruots. Strömsdal)
rautatehtaan Nilsiässä. Lupakirjassa mainittiin masuuni jakanki-
rautapaja. Masuuni oli ensimmäinen, mikä perustettiin yksin-
omaisesti takkiraudan valmistamistavarten Suomen järvimalmeista.
V. 1858 myönnettiin putlaus- ja valsauslaitoksen, sekä 1860 vali-
mon ja konepajan perustamislupa. Nykyään valmistetaan tässä
konepajassa maanviljelyskaluja melkoisessa määrässä. Tehtaan
omistaa D. Ponomareff.

Majuuri Berndt Joh. Hastfer sai 1771 luvan perustaa Leine-
perin talon maalle Ulvilaan rautatehtaan, jonka nimeksi pantiin
Fredriksfors. Tehtaaseen kuului kankirautapaja ja manufaktuuri-
tehdas. Kun kahta suomalmiuunia oli aikansa käytetty, lakkau-
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tettiin ne ja niiden sijalle rakennettiin masuuni, jonka lupakirja
annettiin v. 1784, mutta joka vsta 1892 alkaen on ollut toime-
tonna. Tehdas on nyt lakkautettu.

Mainitulle vapaaherra Hastferille myönnettiin 1781 perusta-
mislupa Fredriksbergin (Solan) rautatehtaaseen, jokaon Ulvilan
pitäjässä ja 2V2 virstaa viimemainitun tehtaan alapuolella. Tähän
laitettiin aluksi levyvasara, sitten tuli manufaktuuripaja ja 1874
myönnettiin lupa perustaa valsauslaitos, joka lakkautettiin 1881.
Nykyään harjoitetaan vähässämäärässä kankirautataontaaFranche-
comte-ahjossa. Omistajia ovat A. Ahlströmin perilliset.

V. 1795 sai kapteeni Lars Falck, aatel. Falckenheim, luvan
omistamastaan Forsb}^n tehtaasta muuttaa Kelloskosken tilalle
(Mariefors) Tuusulaan kankirautavasaran, ja kaksi vuotta myö-
hemmin sai hän luvan laajentaa tehdastansa, rakentamalla siihen
manufaktuurilaitoksen. Nykyään taotaan Kellokoskella kanki-
rautaa, jota paitsi sinne on 1898 siirretty maitoastia- ja lukko-
tehdas Björkbodasta. Omistaa osakeyhtiö.

Östermyran rautatehtaan Ilmajoen Seinäjoelle perusti raati-
mies Abr. J. Fahlander, aatel. Wasastjerna, jolle 1798 myön-
nettiin lupakirja kankirautapajaa ja manufaktuuritehdasta varten.
V. 1804 tehtaaseen tuli lisäksi toinen kankirautapaja, mutta on
vsta 1878 saakka ollut autiona.

Kenraalimajuuri Ernst Gustaf von Willebrandtin sallittiin
1804 perustaa Jokioisiin Tammelaan rautatehtaan, joka oli kanki-
rautapaja. V. 1846 annettiin manufaktuuritehtaan perustamis-
lupa, 1876 myönnettiin tehtaalle oikeus rakentaa valimo ja
käyttää sitä ja 14 naulakonetta. Nykyään valmistetaan tehtaassa
joku määrä kankirautaa, vaan enimmäkseen leikkonauloja ja
hevoskenkiä. Omistajana on osakeyhtiö.

Viimeinen rautatehdas, joka syntyi Suomen ollessa yhdis-
tettynä Ruotsin kanssa, oli Noormarkun tehdas Ulvilassa. Perus-
tamislupakirja annettiin v. 1806 everstiluutnantti, vapaaherra
Carl de Carnallille ja sisälsi kankirautapajan. Manufaktuuriteh-
taan perustamiseen annettiin lupa v. 1814. Nykyään täällä val-
mistetaan kankirautaa ahjossa sekä mustatakeita. Tehtaan omis-
tavat A. Ahlströmin perilliset.

Vanhassa Suomessa olevista rautatehtaista, jotka perus-
tettiin 1800-luvun alulla, ovat mainittavat seuraavat, mitkä ovat
olleet käynnissä näihin aikoihin saakka.
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V. 1800 rakennutti kreivi. Soltikow Raivolan rautatehtaan
Kivennavalle. Tehtaassa oli masuuni, neljä kankirautapajaa,
manufaktuuripaja, valsauslaitos ja suurenlainen paja hienoa ma-
nufaktuuritaontaa ja kiillotettuja teoksia varten. Masuunissa su-
latettiin järvi- ja suomalmeja Kivennavan ja Uudenkirkon pitä-
jistä. Tehdas lakkautettiin v. 1880, ja on ollut Venäjän vuori-
hallituksen oma.

Venäjän vuoridepartementti myönsi kreivitär Anna Orloff-
Tshesminskylle v. 1809 luvan perustaa, jolleivät Suomessa voi-
massa olevat asetukset sitä estä, Karatsalmen kylään Suojär-
velle suurenlaisen masuunin ja kolme vasarapajaa. Tehdas,
jonka nimeksi pantiin P. Annan eli Suojärven tehdas, saatiin
käyntiin vasta 1814. Kauppias V. Gromoffille annettiin v. 1850
perustamislupa vielä 3'hteen masuuniin. Kankirautapaja ja ma-
nufaktuurilaitokset ovat lakkautetut v. 1881, mutta masuunia
käyttää yhä Venäjän hallitus.

V:n 1809 jälkeen perustetut tehtaat.

Alussa 1800-lukua rakennutti kauppias Dahlström ilman
lupaa Salahmin harkkopajan lisalmella. Laitosta, jolla oli apu-
hytteinä Saarikoski, jo aikoja sitten hävitetty, Nissilä, lakkau-
tettu 1875, sekä jo 1849 lakkautettu Ostokoski, sai edelleen käy-
misoikeuden Keis. Kirjeellä 9 p. jouluk. 1829. Harkkouunin
lisäksi rakennettiin kankirautapaja jamanufaktuuritehdas. V. 1875
laitettiin masuuni, eikä tehtaassa enää olekaan muuta käynnissä.

Vapaaherra G. Wrede haki 1815 oikeuden perustaa Leppä-
virroille Varkauden rautatehtaan, johon tuli masuuni, kankirauta-
paja ja manufaktuuritehdas. Masuuni paloi 1854, eikä sitä ole
sen koommin enää rakennettu. V. 1851 tehtaaseen rakennettiin
lisäksi konepaja sekä valimo ja 1873 putlaus- ja valsauslaitos.
Pääasiallisena tuotantona on Varkaudessa nykyään kankiraudan
ja levyn valsaus tehtaassa suoritettavia höyrylaivarakennuksia
varten. Tämän jaSalahmin tehtaan omistaa Paul Wahl & Kumpp.

Hovioik. ylimäär. kanslisti A. H. Bökman sekä tehtaan-
tirehtöri J. J. Dreilick saivat v. 1820 lupakirjan rakentaa Kark-
kilan kylään Pyhäjärvelle (Uudenm. 1.) Karkkilan (Högforsin)
rautatehtaan, johon kuului masuuni ja valimo. V. 1835 Kark-
kilan tehdas sai lupakirjan valsauslaitoksen perustamiseen, en-
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simmäiseen laatuaan maassamme, joka laitos kuitenkin huomat-
tiin sopimattomaksi ja oli purettava. Konepajan perustamislupa
annettiin 1846 ja 1849 uudistettiin lupakirja putlaus- javalsaus-
laitoksen perustamista varten. Tehtaassa valmistetaan takki-
ja kankirautaa, mutta päätuotteena ovat valinteokset valimossa,
joka on suurin Suomessa. Osakeyhtiön oma.

V. 1825 perustivat tuomari J. Hällström ja nimismies F.
Stenius Pankakosken harkkohytin Pielisjarvelle ilman lupaa, mutta
Keis. Kirjeellä 9 p:ltä jouluk. 1829 sallittiin laitoksen jatkaa toi-
mintaansa. V. 1854 saatiin lupakirja manufaktuuripajan perus-
tamiseen. V. 1880 tehtiin kaksi liikkuvapesäistä harkkouunia
vanhan uunin sijaan. V:sta 1898 alkaen tehtaassa on valsaus-
laitos ja Siemens-Martinin uuni, viides lajiaan, mitä on raken-
nettu vsta 1879 alkaen. Tätä nykyä ei tehdas ole kuitenkaan
käynnissä. Omistajat J. C. Burmeisterin perilliset.

Sumpulan rautatehtaan (Raudussa) perustamisluvan sai v.
1828 eversti A. Fock. Laitokseen, jossa alkuaan oli masuuni ja
valimo, on lisätty konepaja. V. 1882 hävitettiin masuuni. Teh-
dasta kohtasi tulipalo v. 1897, eikä sitä ole sen jälkeen enää

pantu kuntoon.
Urimalahden harkkohytin Nilsiässä rakensi 1792 luutnantti

E. F. Engdal v. tirehtöri C. Rinmanin johdolla. Keis. Kirjeellä
9 p:ltä jouluk. 1829 sallittiin laitoksen jatkaa toimintaansa, vaan
se lakkasi v. 1857.

Korteisten lietsouslaitos (Kaavilla) perustettiin myös ilman
lupaa, mutta sai Keis. Kirjeen nojalla 9 p:ltä jouluk. 1829 jäädä
toimeensa. Tehdasta käytettiin 1830-luvun loppuun saakka ja
lupa sen lakkauttamiseen saatiin v. 1858.

Säynäisten lietsouspaja Kaavilla oli luvatta perustettu, mutta
sai oikeudet Keis. Kirjeellä 9 p:ltä jouluk. 1829. Liike lakkasi
1830-luvulla ja lupa tehtaan lakkauttamiseen saatiin v. 1858.

Kurun harkkopajan Ruovedellä perusti 1830-luvun lopulla
laamanni N. I. Idman, vaan laitos hävitettiin v. 1858.

V. 1831 sai kauppaneuvos Z. Franzen luvan perustaa
Jyrkkäkoskelle lisalmelle rautatehtaan, johon tuli masuuni ja
kankirautapaja. V. 1855 myönnettiin lupa saada rakentaa ma-
nufaktuuritehdas. Nykyään on käynnissä ainoastaan masuuni
jota parhaillaan rakennetaan uudesti. Omistaja on Paul Wahl
& Kumpp.



Metalliteollisuus ja kivilouhokset. 11

Ilajankosken harkkohytin Ilomantsissa perusti 1836 luut-
nantti E. Dahlström samana vuonna annetun lupakirjan nojalla.
V. 1859 oli se jo kauan aikaa ollut lakkautettuna.

V. 1837 sai järjestysmies C. G. Nygren luvan perustaa
Möhkön masuunin Ilomantsiin. Uusi perustamislupa tehdasta
varten saatiin v. 1847, jolloin sen rakennutti nimineuvos A. von
Rauch. V. 1851 myönnettiin hovioikeuden auskultantille N. L.
Arppe'lle lupa rakentaa sinne vielä toinen masuuni. Manufak-
tuuritavaraa varten annettiin lupakirja 1878. Ainoastaan masuu-
nit ovat vuoroin käynnissä. Tehtaan omistaa Värtsilän Osake-
yhtiö.

Vantaan masuuni Helsingin pitäjässä sai perustamisluvan
v. 1837, ja sen rakennutti eräs yhtiö Helsingissä sulattaaksensa
malmia Hämeenkylän ja Jussarön kaivoksista. Masuuni hävi-
tettiin v. 1861.

V. 1838 sai kolleginasessori K. G. Bergbom luvan perus-
taa Myllyrantaan Muhokselle harkkohytin. Tehtaaseen kuului-
vat Sääräismäen ja Kiveskosken apuhytit, jälkimmäinen sallittu
perustettavaksi v.* 1852. V. 1858 saatiin uusi perustamislupa
masuunia ja valsauslaitosta varten, jotka eivät tulleet käyntiin,
ja seuraavana vuonna tehdas myytiin venäläiselle yhtiölle. Ra-
kennuksia ei liene koskaan saatu kunnolla valmiiksi ja v. 1872
oli tehdas aivan rappiolla.

Petäjäkosken harkkohytin ynnä kankirautapajan ja manu-
faktuuritehtaan (Sotkamossa) perustamiseen saivat v. 1838 lu-
van nimipastori A. Forbus, kruununvouti J. C. Wichman sekä
postimestari K. Gosman. Tehdas lakkautettiin v. 1880.

V. 1838 saivat talolliset H. ja G. Sikanen y. m. oikeuden
rakentaa Porsaskosken harkkohytin Pieksämäelle. Kankirauta-
pajan perustamiseen annettiin lupakirja v. 1859 ja manufaktuuri-
pajan v. 1861. V. 1876 toimitettiin ensi kerran puhallusta liik-
kuvapesäisessä harkkouunissa. Tehdas ei ole ollut käynnissä
vsta 1885 pitäin.

Käenkosken harkkohytin ja kankirautapajan (Ilomantsissa)
perustamislupa myönnettiin v. 1839 tehtailija E. Dahlströmille
ja talolliselle F. Piiroselle. Tehdas jäi autioksi v. 1879.

Tehtaanisäntä G. Wasastjerna sai v. 1839 lupakirjan pe-
rustaa Kimingin harkkohytin Karstulaan. Manufaktuuritehtaan
perustamislupa myönnettiin v. 1854. Tämä on ainoa harkko-
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hytti, joka on ollut käynnissä vuoteen 1898 saakka, jolloin se
lakkautettiin.

V. 1839 annettiin tehtaankirjanpitäjille F. ja S. Palldanille
lupakirja perustaa Korkiakosken harkkohytti Pielavedellä. Teh-
taan liike lakkasi v. 1872.

Vesikosken harkkohytin Pyhäjärvellä (Oul. 1.) perustivat v.
1840 saadulla lupakirjalla kauppiaat Z. Durchman ja I. Lacke.
V. 1863 laitettiin sinne manufaktuuripajakin. Tehdas oli viimeksi
käynnissä v. 1876 ja hävitettiin v. 1879.

V. 1689 sai vuorimestari D. Starman lupakirjan perustaa
Tenholaan Trollshofdan masuunin, joka ei kuitenkaan tullut
rakennetuksi. Uusi perustamislupa annettiin v. 1840 vuorineuvos
John von Julinille. Aluksi käytettiin sekä suomalaisia että ruot-
salaisia malmeja, sittemmin yksinomaisesti ruotsalaisia. Masuuni-
käyttö lakkasi v. 1862, mutta alotettiin jälleen v. 1873 ja on
jatkunut nykyaikaan saakka. Omistaja on Fiskarsin Osakeyhtiö.

Timosen eli Hirvaskosken harkkohytin (Pudasjärvellä) pe-
rustamiseen saivat v. 1841 lupakirjan kauppiaat A. W. ja C.
Ramberg sekä ent. kruununnimismies Wallenius. Tehtaan hä-
vitti v. 1876 tulipalo ja se lakkautettiin silloin.

V. 1841 laamanni Roschier sai lupakirjan perustaa Inhan
harkkohytin Ruoveden (Ätsärin) pitäjään. Uusi perustamislupa an-
nettiin kymmenen vuotta myöhemmin (v. 1851) tehtaanisännälle
G. A. Wasastjernalle, joka silloin rakennutti tehtaan, jota jonkun
aikaa nimitettiin Gustafsforsiksi. V. 1885 laitettiin väki- ja pääte-
naulatehdas, ja harkkohytti lakkautettiin v. 1887. Valsauslaitos
ja Siemens-Martinin uuni laitettiin v. 1895, neljäs lajiaan maassa.
Nykyään tehtaassa valsataan martinrautaa sekä valmistetaan
päätenauloja. Laitoksen omistaa A. N:son von Keirkner.

Ämmän harkkohytin perustamisluvan sai v. 1841 provasti
J. Wegelius. V. 1858 annettiin kauppaneuvoksille F. Granbergille
ja F. J. Franzenille y. m. lupakirja masuunin sekä kankirauta-
pajan ja manufaktuuritehtaan rakentamiseen sinne. Tehdas lak-
kautettiin v. 1878.

Kapteeni J. F. Molander sai v. 1842 lupakirjan perustaa
Pieksämäelle Haapakosken masuunin, jossa nykyäänkin vielä
valmistetaan hyvää takkirautaa. Tehdasta on sittemmin laajen-
nettu ja sinne rakennettu lisäksi suuri putkivalimo, ainoa laa-
tuaan Suomessa. Omistaa osakeyhtiö.
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V. 1842 annettiin salaneuvos K. A. Ramsaylle ja laamanni
N. I. Idmanille lupakirja perustaa Tampereen rautatehdas. Paitsi
masuunia rakennettiin valimo ja saatiin konepajan perustamis-
lupa. Masuunia lakattiin käyttämästä v. 1877 ja se hävitettiin.
Konepajaa sen sijaan on laajennettu ja 1898 on siihen raken-
nettu lisää rakennuksia veturinvalmistusta varten. Tehtaan omis-
taa Tampereen pellava- ja rautateollisuus-osakeyhtiö.

Saanikosken harkkohytin Pihtiputaalle perusti v. 1845 kaup-
pias G. A. Lindqvist saamansa lupakirjan nojalla. V. 1872 oli-
vat muut laitokset, paitsi harkkouuni, kokonaan rappiolla. Teh-
das lakkautetuinkin seuraavana vuonna.

V. 1850 myönnettiin hovioikeudenauskultantille Niilo Lud-
vig Arppe'lle lupa perustaa Tohmajarvelle Värtsilän rautatehdas,
johon tuli masuuni, valimo, manufaktuuritehdas ja konepaja. V.
1859 tehtaaseen tuli lisäksi putlaus- ja valsauslaitos sekä 1885
Siemens-Martinin uuni, toinen Suomessa. Tehdas on suurin
Itä-Suomessa; sitä käytetään yhteydessä Möhkön masuunin
kanssa, ja sen hallussa on suurempi maa-alue, kuin millään
muulla yksityisomistajalla Suomessa. Omistaa osakeyhtiö.

Palonurmen harkkohytin (Nilsiässä) perusti 1850-luvun alku-
puolella luyatta tehtailija Dahlström. V. 1853 se myytiin mekaa-
nikko N. J. Leijerille sekä lakkautettiin tulipalon johdosta v. 1872.

Strömsbeckin valimon (Petalahdella) rakensivat v. 1850 vel-
jekset G. ja J. Hedberg. Tehdas, jossa oli ainoastaan kupu-uuni
ja hiomo, lakkautti toimintansa jo 1859.

Koskensaaren harkkopajan (Petäjävedellä) perustamisluvan
sai v. 1850 tehtaankirjanpitäjä A. Juslen. Manufaktuuritehdas
laitettiin v. 1870. Tehdas paloi v. 1876 ja lakkautettiin seuraa-
vana vuonna. 1880-luvulla se pantiin uudelleen käymään. Omis-
taa osakeyhtiö.

V. 1851 sai lipunkantaja A. F. Sohiman luvan perustaa
Rautakosken harkkohytin Lopella. Manufaktuuripajan perusta-
mislupa on vita 1859, ja harkkouuni hävitettiin v. 1872. Ny-
kyään taotaan tehtaassa kankirautaa vähässä määrässä. Omis-
taa G. W. Schultz.

Vierun harkkouunin (Padasjoella) perustamiseen sai v. 1853
lupakirjan filos. maist. R. M. von Fieandt. Tehdas muunnettiin
v. 1860 kankirautapajaksi, joka on vieläkin käynnissä. Omistaja
K. Fieandt.
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V. 1854 myönnettiin kaupp. A. Laurellille, raatimies M.
Sandströmille y. m. lupa perustaa Kurimon harkkohytti Muhok-
selle. Uusi lupakirja, sisältävä masuunin ja valimon oikeudet,
saatiin v. 1858, ja v. 1861 annettiin lupakirja valsauslaitosta var-
ten. Tehdas on vsta 1879 alkaen ollut lakkautuksissa.

Huutokosken rautatehtaan (Joroisissa) perustamiseen annet-
tiin v. 1858 kollegionneuvos Nikolai Putiloffille lupakirja, sisäl-
tävä masuunin, putlaus- ja valsauslaitoksen, valimon ja kone-
pajan oikeudet. V. 1877 oli tehdas viimeksi käynnissä ja 1880-
-luvun lopulla se kokonaan hävitettiin.

V. 1860 sai henkikirjuri J. Soldan lupakirjan perustaa Lll-
-pikon masuunin Impilahdelle. Masuuni lakkasi toimestaan v. 1876.

Milloin Kannonkosken harkkohytti Kivijärvellä perustettiin,
ei tiedetä. Sen omisti jonkun aikaa kauppafirma T. Tichanoff
ja on ollut kauan (vsta 1863) autiona.

V. 1867 tehtaanomistaja H. J. Dufva sai lupakirjan perus-
taa Kosken (Henriksdal) manufaktuuripajan Koskelle (Häm. 1.).
V:sta 1877 alkaen on tehdas ollut käymättä, vaan on paikalle
sen sijaan rakennettu villakehruu- ja kutomatehdas.

Kenraalimajuri P. Semennikoff ja everstiluutnantti V. Po-
letiko saivat 1868 luvan perustaa Karttulan rautatehtaan Kart-
tulaan. Lupakirja sisälsi masuunin ja valimon. V. 1882 teh-
taaseen rakennettiin lisäksi putlaus- ja valsauslaitos. Kaikkien
laitosten käyttövoimana oli höyry. Nykyään käytetään ainoas-
taan masuunia, joka on hiljattain muunnettu rakenteeltaan. Omis-
taa osakeyhtiö.

V. 1869 sai valtioneuvos Nikolai Putiloff luvan perustaa
Oravin rautatehtaan Rantasalmelle. Tehtaassa on 2 masuunia
sekä putlaus- ja valsauslaitos. Ainoastaan takkirautaa valmiste-
taan nyt enää toisessa masuunissa, ja toista käytetään paljelaa-
tikkona. Tämän^ ja Haapakosken tehtaan omistaa osakeyhtiö.

Ilman lupaa perustettiin v. 1870 Mankilankosken harkko-
hytti Kaustisiin. Laitos, joka oli vähäpätöisimpiä maassa, lak-
kautettiin v. 1877.

Kauppias W. Nevstrajeff sai v. 1874 luvan perustaa Yli-
Säiniön naulatehtaan Viipurin pitäjään. Tehdas lopetti valmis-
tuksensa v. 1885.

Saarikosken harkkohytin (Kuhmoniemellä) perustamisluvan
sai v. 1874 tehtaanhoitaja F. E. Bergström. Sekä harkkouuni
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että kankirautapaja paloivat v. 1878, jolloin tehtaan toimintakin
lakkasi.

Lasketan manufaktuuripajan (Sortavalan pitäjässä) perusta-
mislupa annettiin v. 1875 toiminimi N. L. Arppe'n perillisille.
Viime aikoihin asti on täällä taottu hiukan mustatakeita, niin-
kuin ankkureita j. m. s. Omistaa Värtsilän osakeyhtiö.

V. 1875 sa* kauppahuone Hackman & Kumpp. lupakirjan
perustaa Nurmen hienotaetehtaan Viipurin pitäjään. V:sta 1886
alkaen ei siinä ole mitään valmistettu.

Joensuun (r. Äminnefors) rautatehtaan (Pohjan pitäjässä)
perustamiseen sai v. 1875 vaakamestari A. Landen lupakirjan,
joka sisälsi oikeudet valsauslaitokseen kattolevyn valmistamista
varten sekä sahanterätehtaaseen. V. 1887 tehtaaseen rakennet-
tiin lisäksi yleinen valsauslaitos sekä laitettiin Siemens-Martinin
uuni, kolmas maassa. Sahanterätehdas on lakkautettu, mutta
muita laitoksia käyttää yhä Fiskarsin osakeyhtiö.

V. 1876 tehtailija A. W. Berg sai lupakirjan perustaa Vii-
purin pitäjään Peron naulatehtaan, jonka hän vieläkin omistaa.
Täällä valmistetaan etupäässä lankanauloja ja pärekattonauloja.

Tehtaanomistajat R. M. von ja K. Fieandt sekä L. G.
Schultz saivat v. 1878 lupakirjan perustaa Arrakosken kanki-
rautapajan Padasjoella. Tehdas lopetti toimintansa v. 1886.

Kuohunkosken harkkohytin ja manufaktuuritehtaan (Jyväsky-
län pitäjässä) perustamiseen sai v. 1878 tehtaanseppä K. G.
Strömberg lupakirjan. Tehdas on ollut lakkautettuna vsta

1884 saakka.
Kuokkasienkosken rautatehtaan Nurmekseen perusti v. 1879

kauppaliike A. J. Mustonen. Lupakirja sisälsi masuunin, vali-
mon y. m. oikeudet, vaan ainoastaan masuuni ynnä kupu-uuni
tuli kuntoon ja ne ovat vielä käynnissä. Tehdas on J. C. Bur-
meisterin perillisten oma.

Talollinen Paavo Saxberg sai v. 1879 lupakirjan Pohjolan-
kosken manufaktuuripajan perustamiseen (Keuruulla). Tehtaan
liike lopetettiin v. 1887.

Loimaan naulatehtaan (Loimaalla) perusti v. 1886 Loimaan
naulatehdas osakeyhtiö, joka vieläkin käyttää sitä, sekä nykyään
omistaa myöskin v. 1888 perustetun Turun naulatehtaan.

Sorsakosken hienotaetehtaan (Leppävirroilla) perusti v. 1891
kauppaliike W. Hackman & Kumpp. ja voidaan sitä pitää lak-
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kautetun, saman kauppahuoneen omistaman Nurmen hienotae-
tehtaan jatkona.

Vesikosken naulatehtaan (Loimaalla) perusti v. 1893 Vesi-
kosken mylly- ja naulatehtaan osakeyhtiö hevos- ja lankanau-
lojen valmistamista varten.

Porvoon hevosenkenkätehtaan perusti v. 1896 kauppaneuvos
A. Eklöf.

Parhaillaan rakennetaan Tampereelle rautatehdasta naulain
ja manufaktuuritakeiden valmistamista varten osakeyhtiö Fer-
rarialle.

Viimemainittuna ajanjaksona mainituista harkkohyteistä tie-
detään varmaan, että Urimalahden hytti rakennettiin vara-
tirehtöri C. Rinmanin johdolla: Sen sijaan on muutamia muita,
nimittäin Salahmin, Pankakosken, Korteisten ja Säynäisten hytit,
joiden perustamisvuosi ei ole tunnettu, mutta luultava on, että
nämä ovat 1700-luvun lopulta ja 1800-luvun alulta, tahi perus-
tetut pian Rinmanin Karjalassa oleskelun jälkeen ja siis luulta-
vasti syntyneet hänen alkuunpanostaan. Valtiolliset olot ehkä
vaikuttivat ettei mitään lupaa niiden perustamiseen asianomaisilta
saatu, mutta kuitenkin saivat ne Keis. Kirjeen nojalla 9 p:ltä
jouluk. v. 1829 edelleen jatkaa toimintaansa.

On myöskin mainittu, että hallitus 1830-luvulla ryhtyi
useampiin eri toimenpiteisiin, joiden kautta harkkohyttien perus-
taminen melkoisesti helpottui, ja että useampia niitä onkin juuri
tältä ajalta. Niitä ovat: Kurun, Ilajankosken, Myllyrannan, Pe-
täjäkosken, Porsaskosken, Käenkosken, Kimingin, Korkiakos-
ken, Vesikosken, Timosen, Inhan ja Ämmän hytit, jotka kaikki
ovat lakkautetut, paitsi Inha, joka on muunnettu martin-laitok-
seksi.

Ne masuunit, jotka perustettiin Suomen ollessa Ruotsiin
yhdistettynä, käyttivät, niinkuin jo on huomautettukin, Juan-
koskea lukuunottamatta, yksinomaisesti ruotsalaisia malmeja,
mutta 1809 rauhansopimus teki lopun oikeudesta käyttää sel-
laisia malmeja, koska niitä oli kielletty kuljettamasta ulkomaille.
Suomen masuunin omistajat, jotka siten olisivat olleet pakote-
tut lopettamaan tehdasliikkeensä, anoivat Porvoon valtiopäivillä,
että heille myönnettäisiin vahingonkorvausta noin 100,000 Suo-
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men markkaa, jotta voisivat ruveta muita elinkeinoja harjoitta-
maan. Rauhankirjaa tehdessä päätettiin sitten, että masuunit
saisivat edelleen tuoda malmia Ruotsista, mutta Ruotsin hallitus
määräsi v. 1813, ettei malmimäärä saisi nousta suuremmaksi n.
23,760 kipp. eli sitä määrää, joka masuuneille on perustamis-
lupakirjoissa säädetty. Mutta kun malmintarve kasvoi ja uusia
masuuneja tuli lisäksi, ruvettiin noin v. 1820 entistä suurem-
massa määrässä käyttämään kotimaisia malmeja, osittain uusista
osittain entisistä kaivoksista, niinkuin Jussaaresta, Malmbergistä,
Sillbölestä, Kulonsuonmäestä y. m. Näiden paikkojen malmin-
saannin varaan rakennettiin nyt Karkkilan, Kosken, Vantaan ja
Trollshofdan masuunit, mutta kun malmia havaittiin olevan niu-
kalti ja sekin huonoa laadultaan, ruvettiin vähitellen yksinomai-
sesti käyttämään ruotsalaisia malmeja, varsinkin sen jälkeen
kuin 1860-luvun lopulla Ruotsissa sallittiin niitä viedä rajatto-
min määrin ulos maasta.

11. Konepajoja.

Finlayson 8c Kumpp.:in konepaja Tampereella perustettiin
1820-luvun alkupuolella toiminimen suuren pumpulitehtaan kor-
jauspajaksi, johon tarkoitukseen konepajaa vieläkin käytetään.

Tampereen pellava- ja rautateollisuus-osakeyhtiön konepaja.
Kun masuunin perustamislupa saatiin v. 1842, syntyi tämän yh-
teyteen valimo ja pienehkö konepaja. Vaikka oli alkujaan tar-
koitettu korjauspajaksi pellavatehdasta varten, sai se v. 1857
erityisen lupakirjan ja on viime vuosina hyvin suuresti laajen-
tunut.

V. 1842 sai mekaanikko A. T. Eriksson luvan perustaa
W. Crichton 8c Kumpp.:in osakeyhtiön konepajan ja valimon sekä
höyrylaivatehtaan Turkuun. Tehdasta käytettiin alussa nimellä
Eriksson & Covie. V. 1857 siirrettiin lupakirja toiminimelle
D. Covie & Kumpp. ja vihdoin v. 1862 nykyiselle toiminimelle.
Konepaja on Suomen suurimpia.

Kun kauppaneuvos A. W. Wahren v. 1848 perusti Forssan
puuvillatehtaan Tammelaan, laitettiin myöskin konepaja ja va-
limo, jotka pääasiallisesti tarkoitettiin tehtaan omia tarpeita
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varten. Konepaja valmistaa kuitenkin teoksia myöskin myytä-
väksi.

Helsingissä ja sen ympäristöllä olevista konepajoista on
J. D. Stenbergin 8c Poikain konepaja ja valimo vanhin. Sen
perustivat näet v. 1851 kapteeniluutnantti O. Ramstedt ja insi-
nööri N. Smith.

Nämä kaksi herraa laittoivat kaksi vuotta myöhemmin
(1853) Osbergiti konepajan, jonka perustamislupa annettiin v.
1860 vaskiseppä O. Osbergille ja insinööri A. Badelle. Kone-
paja yhdistettiin v. 1892 erään toisen helsinkiläisen konepajan
kanssa, jonka koneet muutettiin tänne, ja nyt se käy Kone- ja
sillanrakennus-osakeyhtiön konepajan nimellä.

V. 1858 saivat tehtaanisäntä K. J. Lönegren ja kauppias
A. Björnberg lupakirjan perustaa Porin konepajan ja valimon
Isonsannan saarelle lähelle kaupunkia. Konepaja on suuri ja on
yhä käynnissä.

Kun lupakirja kaxsuteMaan perustamiseen Helsinkiin v.
1860 annettiin kauppaneuvos J. F. Hackmanille y. m., perus-
tettiin seuraavana vuonna tehtaan yhteydessä vieläkin oleva
konepaja.

Maanviljelijä C. Alfthan sai v. 1861 lupakirjan perustaa
konepajan, valimon ja höyrylaivavarvin Horttanan kylään Vii-
purin pitäjään. Lupakirja siirrettiin v. 1864 valtioneuvos F.
Thesleffille, joka muutti Viipurin konepa/an, joksi laitosta nyt
nimitetään, Viipuriin. V. 1886 lakkasi se yhtiö, joka tehtaan
omisti, sitä käyttämästä, mutta pian sen jälkeen otti puolen
konepajaa haltuunsa Paul Wahl & Kumpp.:in sähköliike, toisen
puolen taasen E. F. Gallenin konepaja, joiden toiminimien hal-
lussa konepaja, kahtia jaettuna, nyt on.

G. E. Berggrenin konepaja ja valimo Helsingissä sai v.
1862 lupakirjansa, joka annettiin englantilaiselle E. Hiilille ynnä
osakkaille ja sisälsi hienotaetehtaan oikeudet. Työ lakkasi muu-
tamien vuosien perästä, mutta alkoi jälleen v. 1876, ja tehdas
voi laskea varsinaisen toimintansa vsta 1880.

Helsingin laivatokan valimon ja konepajan perustamislupa
annettiin v. 1865 varatuomari A. Törngrenille, ja laitokset tuli-
vat käyntiin v. 1868.

V. 1870 perustettiin Helsingissä Juho Nissisen metalli-
tavara- ja ajokalutehdas, joka on lakannut toimestaan, mutta
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on omistaja nyt jälleen avannut tehtaan toisessa osassa kau-
punkia.

Helsingin Laivavarvin konepajan rakennutti v. 1873 Helsin-
gin* laivavarvin osakeyhtiö.

Samana vuonna perusti kapteeni K. Korsman Turun uuden
konepajan, valimon ja laivavarvin, joka nyt on osakeyhtiön oma.

Puhoksen konepajan, valimon ja höyrylaivavarvin (Kiteellä)
perusti vv. 1874 ja 1875 kauppaneuvos A. J. Mustonen. V. 1893
tehdas hajoitettiin ja koneet muutettiin Uudenkaupungin telak-
kaan.

Oulun konepajan, valimon sekä höyrylaivavarvin, jotka ny-
kyään ovat osakeyhtiön hallussa, perusti v. 1874 englantilainen
J. Berry.

Kristiinankaupungin valimon ja konepajan perustivat v.
1875 nerrat Björkqvist ja B. Dahlgren; tehdas lakkautettiin yksi-
toistavuotisen toiminta-ajan perästä v. 1886.

V. Gutzeit 8c Kumpp.:in konepaja, valimo ja laivatelakka
Kotkassa perustettiin v. 1878 korjauspajaksi paikkakunnalla ole-
via sahoja, niiden höyryaluksia y. m. varten.

E. F. Gallenin Konepajan ja valimon perusti Viipuriin n.
v. 1878 työnjohtaja E. F. Gallen, ja muutettiin sittemmin, kuten
jo on mainittu, toiseen puoliskoon Viipurin konepajan huo-
neistoa.

Porvoon konepajaa alkoivat v. 1880 käyttää yhteydessä me-
tallivalimon kanssa koneenkäyttäjä O. Bollström ja ent. työn-
johtaja C. A. Nyholm.

V. 1881 perusti Vaasan konepajan ja valimon insinööri J.
E. Salin.

Mekaanikko A. T. Erikssonille annettiin v. 1885 lupakirja
perustaa Turun rautateollisuus-osakeyhtiön konepaja ja valimo.
Laitos, joka alkujaan perustettiin ajokalujen valmistusta varten,
on sittemmin laajennettu suureksi konepajaksi.

Lappeenrannan konepajan perusti v. 1885 insinööri W. F.
Grönlund.

Paul Wahl ja Kumpp.:in sähköpaja perustettiin v. 1887,
jolloin valmistus tapahtui Varkaudessa, mutta muutettiin seuraa-
vana vuonna Viipuriin, missä Viipurin konepajan toinen puoli,
joka oli lakkautettu paria vuotta aikaisemmin, vuokrattiin tätä
tarkoitusta varten.
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Karhulan konepajan ja valimon (Kymissä) perusti v. 1887
kapteeni W. Ruth, alkujaan korjauspajaksi rakenteilla olevia
tehtaita varten, mutta tehdas on sittemmin melkoisesti laajen-
nettu.

V. 1888 rakennettiin Helsinkiin John Stenbergin konepaja,
jonka perustamislupa oli jo v. 1887 myönnetty insinööri J.
Stenbergille.

Friisin veljesten konepajan Kalajoella perustivat mainitut
veljekset v. 1888.

Samana vuonna perustivat insinöörit A. Krank ja T. For-
sten Lehtoniemen konepajan ja valimon Leppävirroille.

Kone- ja sillanrakennus-osakeyhtiön konepaja Helsingissä
perustettiin v. 1889 ja yhdistettiin Osbergin tehtaaseen v. 1892;
nykyään on tehdas paisunut suurenmoisesti.

V. 1890 perusti Suomen Sahanterätehtaan osakeyhtiö Tam-
pereelle Sahanterätehtaan,

ja samana vuonna alotti toimintansa insinööri Martti Ste-
nijn perustama Tikkakosken konepaja Jyväskylän pitäjässä.

V. 1891 perustettiin maist. L. Lindelöfin konepaja Herman-
niin, lähelle Helsinkiä, mutta siirtyi jo v. 1894 tehdasosakeyhtiö
Ilmariselle. Toiminta lakkasi v. 1897 vararikon vuoksi.

G. Strömbergin sähköteknillisen konepajan perusti Helsin-
kiin v. 1891 insinööri G. Strömberg ja on se melkoisesti laa-
jentunut.

Uudenkaupungin konepajan ja telakan perusti v. 1893 osake-
yhtiö, joka v. 1896 teki vararikon ja on konepaja siitä saakka
seisonut. Koneet otettiin osittain Puhoksen konepajasta.

Friisin veljesten konepajan (Kokkolassa) perustivat Friisin
veljekset v. 1895.

Missä ei ole nimenomaan sanottu, että liike on lakannut,
ovat kaikki edellä mainitut konepajat yhä käynnissä.

Tähän luetteloon ei ole otettu kaikkia rautatehtaiden yh-
teydessä olevia konepajoja ja valimoita, koska ne ovat jo ennen
mainitut. Vaikka osa niistä on edelleen säilyttänyt alkuperäisen
tarkoituksensa, nimittäin tyydyttää ainoastaan rautatehtaan tar-
peita, on kuitenkin aikain kuluessa useampia melkoisesti laajen-
nettu ja voivat ne nyt jo tuotannossa kilpailla niiden konepajo-
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jen kanssa, joita on perustettu yksinomaisesti koneteollisuutta
varten. Sellaisia ovat Taalintehtaalla, Fiskarsissa, Tampereella,
Värtsilässä ja Varkaudessa olevat konepajat, jotka ovat perus-
tetut tämän vuosisadan alkupuoliskolla ja ovat panneet alulle
suomalaisen koneenvalmistuksen.

111. Jalompia laitoksia.

Kärkelän kuparihytin Karjalohjalla perustivat v. 1765 Orijär-
ven kaivosyhtiön osakkaat Finlayson, Kiik ja Forsell, mainitusta
kaivoksesta saatavien malmien sulattamista varten. Laitos, joka
siitä saakka on ollut käynnissä, paitsi vuosina 1812—1829, lo-
petti toimintansa v. 1883.

Perniössä olevan Kosken rautatehtaan omistaja B. M.
Björkman sai v. 1799 lupakirjan perustaa Kosken kuparitehtaan
käyttääkseen Orijärven malmia. Tehdas lakkautettiin v. 1848,
vaikka sen lupakirja kuoletettiin vasta v. 1867.

V. 1818 annettiin tehtaanomistaja B. M. Björkmanille lupa
perustaa ja käyttää Fiskarsin kuparivasaraa Pohjan pitäjässä.
Laitos, jossa oli kasarrusahjo ja n. s. karikeuuni, ei ole ollut
käynnissä vsta 1884 alkaen.

Vähän ennen vuotta 1817 olivat kauppiaat Nabokoff ja
Snjetkoff perustamassaan kuparihytissä Herajoen varrella Enon
pitäjässä sulattaneet kuparia lähistössä olevista vaskisuonista. Sit-
temmin laitos rappeutui, vaan v. 1841 saivat Snjetkoff, Don-
koffski y. m. lupakirjan käyttää Herajoen kuparitehdasta nimellä
Arkangel-Herajoki Savod. Suuret kustannukset maksettiin ja
1844 suoritettiin vähäinen sulatus, jonka jälkeen tehdas lakkau-
tettiin.

V. 1823 sai englantilainen Lionel Lukin luvan perustaa
Pitkänrannan kuparitehtaan Impilahdella. Lupakirjan ajanmäärä
laiminlyötiin ja 1832 annettiin kolleginneuvos Wsevolod Omelja-
noffille uusi lupakirja, mutta hän ei ollut vielä v. 1840 saanut
tehdastaan vakinaiseen käyntiin, jota nyt kutsuttiin »Mitrofanin
kupari- ja tinatehtaaksi». Sillä aikaa olivat muut henkilöt val-
lanneet uusia vaskisuonia lähistössä ja heille annettin v. 1840
»Aleksandran kupari- ja tinatehtaan» perustamislupa. Tehtaan
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osti pari vuotta myöhemmin kauppias H. Klee. V. 1847 kumpi-
kin kuparitehdas myytiin eräälle pietarilaiselle yhtiölle, jonka
nimenä oli »Komppania Pitkänrannan kupari- ja tinakaivosten
käyttämistä varten» ja jolle uusi lupakirja annettiin 1848. V. 1896
tehdas siirtyi »Vuoriosakeyhtiö Ladogan» haltuun, mutta on
hiljattain jälleen joutunut uudelle omistajalle, nimittäin pietari-
laiselle Aleksandrovin teräsvalimotehtaan osakeyhtiölle».

V. 1877 perusti vuorinotario G. Westman Joensuuhun
Pohjan pitäjään Joensuun (Äminnen) sinkkitehtaan, käyttääkseen
Orijärven sinkki- ja kuparimalmia. Valmistusta harjoitettiin aino-
astaan koetteeksi kahtena seuraavana vuonna, niin että 1879
saatiin myöskin raakaa sinkkiä, mutta toiminta lakkasi seuraa-
vana vuonna.

IV. Rautakaivoksia.

Suomen vanhin rautakaivos Ojamo Lohjalla, jonka pani
alulle jo 1542 Etelä-Suomen laamanni Eerikki Fleming, on useita
kertoja jätetty autioksi ja jälleen avattu. Sekä Mustion, Anskuun
että myöskin Pinjaisten masuunit perustettiin täältä saatavan
malmin varaan. Viimeiseksi siinä tehtiin louhimistöitä 1850.
Kun vuorimestarinarkisto hävisi Turun palossa, ei voida antaa
edes likimaista ilmoitusta tästä kaivoksesta saadusta malmista.

Längvikin rautakaivoksen Inkoossa avasi jo 1650-luvulla
Fagervikin masuunia varten Karl Billsten ja jo v. 1663 siitä oli
saatu melkoisesti malmia. Vv. 1843—46 ja 1860 saatiin noin
426 tonnia malmia, jonka jälkeen kaivos jätettiin autioksi.

Malmbergin kaivoksen Kiskossa avasi v. 1670 Johan Thor-
wöst, joka sulatti malmin Fiskarsin masuunissa. Malminotto
taukosi 1700-luvun alussa ja kaivos täyttyi onnettoman sattuman
vuoksi vedellä. Kaivos oli sitten autiona aina vuoteen 1813,
jolloin ryhdyttiin jälleen työhön, mikä kuitenkin seisahtui pian
sen jälkeen ja tuli käyntiin vasta v. 1823—1866. Tänä viime-
mainittuna ajanjaksona malmia louhittiin noin 19,900 tonnia.

Sillbölen kaivoksen Helsingin pitäjässä keksi v. 1744 vuori-
mestari Linder ja kaivosta louhittiin 1770-luvun alkuun, jolloin
8,120 tonnia malmia oli kaivoksesta saatu. Työhön ryhdyttiin
jälleen v. 1785 ja jatkui työ vuoteen 1788, jolloin oli louhittu
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2,086 tonnia malmia. Kaivos oli nyt autiona veen 1823, josta
alkaen louhimista harjoitettiin 1866 saakka, jolloin oli noin 26,700
tonnia malmia nostettuna.

Stansvikin kaivoksen Helsingin pitäjässä keksi kapteeni
Frese, joka v. 1766 ryhtyi siinä työhön tehtaanisäntä Hisingin
ja majuri Tauben kanssa. V:sta 1796 veen 1797 käytti sitä
v. t. ylimaasmestari C. O. Bremer, mutta oli sitten autiona veen
1827, jolloin se oli käynnissä ainoastaan muutaman kuukauden.
V. 1830 alkoi jälleen työ muutamaksi vuodeksi. V. 1836 tehtiin
kaivoksessa jälleen työtä lyhyen autionaolon perästä, mutta
kaivostyö seisahtui jälleen pian, jonka jälkeen valtio vv. 1838
ja 1839 koetteeksi teki kaivos-alkuja moneen paikkaan kaivoksen
lähistöön, mikä jälkeen ei mitään työtä ole tehty.

Kulonsuonmäen kaivos Pyhäjärvellä (Uud. 1.) keksittiin 1818
ja sitä on käytetty yksinomaisesti Karkkilan masuunia varten.
Siinä on tehty työtä 1819, 1825—86 ja 1888; louhitun malmin
määrä on noin 23,600 tonnia.

Karstun vanhan rautakaivoksen Lohjalla tutki 1824 E. J.
Vestling ja työtä tehtiin 1840, 1845—4-8. jolloin sitä louhittiin
yhdessä Ojamon kanssa, 1851—52 ja 1863—65. Saatu malmi-
määrä on noin 975 tonnia.

Jttssaaren rautakaivoksen Pohjan pitäjässä keksi 1834
malminetsijä E. J. Vestling ja kaivosta käytettiin 1834—36,
1840—44, 1846—54 ja 1856—61. Kaivosta on koko ajan käyt-
tänyt valtio. Saadun malmin määrä on noin 30,700 tonnia.
Eräs osakeyhtiö on aivan hiljattain ruvennut muokkaamaan
Jussaaren malmikenttää, tehden uusia kaivosalkuja edemmäksi
merelle päin.

Juvakaisenmaan rautamalmikenttä Ylitorniolla vallattiin
1840 ja oli työ käynnissä kolmisen vuotta, jolla ajalla louhittiin
malmia noin 180 tonnia.

Lupikon rautakaivosta Impilahdella alettiin louhia v. 1866
Lupikon masuunia varten. Kaivostyö seisahtui jo v. 1873 ja
oli kaivoksesta saatu malmia noin 2,720 tonnia.

Suomen nuorin rautakaivos on Välimäki Sortavalan pitä-
jässä; sen valtasi v. 1888 ent. tehtaanomistaja C. Husgafvel.
Äskenmainittuja Jussaarella toimitettuja töitä lukuunottamatta,
on Välimäki ainoa rautamalmikaivos, mikä nykyään on käyn-
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nissä. Suuri osa malmia tehdään sähkön avulla annolliseksi ja
viedään Putiloffin yhtiölle Pietariin. Vuoteen 1897 saakka saa-
tua malmia on noin 56,200 tonnia.

V. Jalompien metallien kaivoksia.

Orijärven kuparikaivoksen Kiskossa keksivät v. 1757 kaivos-
vouti A. Holmberg ja J. Jakobson ja sen valtasivat seuravana
vuonna Finlayson, Kiik ja Forsell eli Orijärven tehdasyhtiön
osakkaat. Kaivos, joka ollut keskeytymättä käynnissä vsta 1758
v.teen 1870, oli seisauksissa vv. 1871—75, jonka jälkeen louhi-
mista jatkui 1882 vn loppuun, jolloinkaivostyö toistaiseksi kes-
keytyi. Tänä pitkänä työkautena on kaivos antanut noin 206,200
tonnia malmia.

Pitkänrannan kupari- ja tinakaivos Impilahdella oli tunnet-
tuna muutamia vuosia, ennenkuin sen 1814 valtasivat Baranoff,
Oshwinzoff ja Amsimoff. Sen valtasi uudestaan Lionel Lukin
v. 1821 ja V. Omeljanoff 1832; vsta 1847 alkaen sitä ruvettiin
käyttämään entistä suuremmalla voimalla, jonka jälkeen työ on
useissa kuiluissa lyhyillä keskeytyksillä vv. 1866—68, 1874 ja
1879, jatkunut nykyisiin aikoihin saakka. Kaivoksesta on vteen
1895 saakka otettu kuparimalmia noin 301,700 tonnia ja tina-
malmia noin 33.600 tonnia. Nykyään saadaan myöskin rauta-
malmia, jota sähkön avulla tehdään annolliseksi.

Kullanhuuhtomot Suomen Lapissa. Kun norjalainen vuori-
mestari T. Dahll oli geoloogisilla tutkimuksillaan 1867 löytänyt
kultaa Tenojokeen laskevista haarajoista Norjassa ja ilmoittanut
tämän yksityisessä kirjeessä vuorimestari E. H. Furuhjelmille,
varusti Suomen valtio v. 1868 kullanetsintäretkikunnan, jota
johti silloinen ylimääräinen vuori-insinööri J. C. Lihr. Tämä
retkikunta sai selville, että Ivalojoki näytti sisältävän enimmän
kultaa, jonka vuoksi valtio toistaiseksi pidätti itsellensä oikeuden
huuhtoa yksinään kultaa sekä siinä, että sen läheisessä Vasko-
joessa. Siitä huolimatta lähtivät entiset merimiehet Ervast, Lepistö
ja Björkman kesällä 1869 Ivalojoelle, palaten syksyllä jotenkin
runsaan kullansaalin kanssa, joten Lihrin arvelu oli todistettu
oikeaksi. V:sta 1870 on huuhtomistyötä harjoitettu Ivalojoessa
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ja sen sivujoissa ja 1871 myöskin Luttojoessa. Huuhdotun kul-
lan määrä oli 1898 v:n lopussa noin 429 kg.

Suurenpuolinen kuparimahnikenttä on Kuusamossa Paana-
järven luona. Sen valtasi 1874 vapaaherra F. Linder ja 1889
ylitirehtööri A. Thesleff, jonka perilliset nykyään ovat valtaus-
oikeuden omistajina. Löydöksen etäisyys on vaikuttanut, että
kentällä ei ole suoritettu suurempaa louhimistyötä, kuin mitä
valtausoikeuden säilyttämiseksi on tarpeellista.

Metalliteollisuuden kehitystä kahdella viime vuosikymme-
nellä valaistaksemme mainitsemme seuraavat lyhyet tiedot:

V. 1877 oli 6 kullanhuuhtomoa käynnissä ja niissä huuh-
dottiin 6,972 gr kultaa; v. 1887 saatiin 22 huuhtomosta 6,780,5 gr
kultaa ja 1897 v- T7 huuhtomosta 4,593 gr kultaa. Tuotanto on
siis hiukan supistunut, ja huuhtomoin lukukin vähentynyt. Kullan-
huuhtomisen alkuajasta saakka eli vuodesta 1870 vuoden 1897
loppuun oli saatu kultaa 424,664 gr; päivätöitä oli tehty 178,850,
joten päivätyötä kohden tulee 2,37 gr.

Puheenaolevana aikana on kuparinvalmistusta toimitettu
pääasiallisesti Pitkässärannassa, sillä jo 1883 lakkasi kuparin-
sulatus Kärkelässä jaseuraavana vuonna kuparinkasarrus Fiskar-
sissa. Pitkässärannassa louhitusta kuparimalmista, jota vsta
1880 alkaen on valmistettu märällä menettelyllä, on 1897 lop-
puun saatu kuparia 4,670 tonnia. 1882 ruvettiin tehtaassa val-
mistamaan hopeaakin ja tuotanto teki 1897 loppuun 9,533 kg.
Tinaa, jota myös saadaan Pitkästärannasta, oli 1896 v:n loppuun
saatu 205 tonnia.

Järvimalmia nostettiin 18 tehdasta varten 1877 yhteensä
27,147 tonnia, 1887 taasen 12 rautatehdasta varten 30,530 tonnia
ja 1897 jälleen 9 tehdasta varten 68,057 tonnia. Siis viimemai-
nittuna vuonna 2,5 suurempi määrä kuin 1877, vaikka rauta-
tehdasten lukumäärä oli puolta pienempi. V. 1877 valmistettiin
23 masuunissa 22,419 tonnia takkirautaa, 1887 saatiin 15 mas-
uunissa 19,882 tonnia ja 1897 taasen 13 masuunissa 32,811
tonnia, siis tuotanto tuntuvasti lisääntynyt, vaikka uunien luku-
määrä melkoisesti vähennyt.

Putlausrautaa valmistettiin 1877 yhteensä 15 putlauslaitok-
sessa noin 7,250 tonnia, 1887 taasen 9 putlauslaitoksessa 6,950
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tonnia ja 1897 jälleen 6 putlauslaitoksessa 13,782 tonnia. Tuo-
tanto siis melkein kaksinkertainen, vaikka putlauslaitosten luku-
määrä on enempää kuin puolta pienempi.

V. 1877 oli käynnissä 20 kankirautapajaa, jotkavalmistivat
3,852 tonnia kankirautaa; 1887 oli yhtä monta pajaa, jotka an-
toivat 3,492 tonnia; 1897 oli ainoastaan 13 pajaa, tuotanto 3,590
tonnia. Ahjossa taotun kankiraudan tuotanto sekä myös ahjo-
jen lukumäärä supistuu vähitellen.

Valuraudanvalmistus, joka1 alkoi Taalintehtaalla v. 1879,
nousi v. 1887 kahdessa valurautatehtaassa 2,344 tonniin, mutta
v. 1897 °li tehtaita 4 ja tuotanto 9,443 tonnia.

Musta- ja manufaktuuritaonta, jota harjoitetaan useimmissa
kankirautapajoissa ja manufaktuuritehtaissa, nousi v. 1877 yh-
teensä 1,680 tonniin 28 tehtaasta, 1887 taasen 1,913 tonniin 21

rautatehtaasta ja 1897 jälleen '5,727 tonniin 25 rautatehtaasta.
V. 1897 lopussa oli työntekijöitä kaivostyössä 229, sulatus-

töissä 5,771 ja konepajoissa, valtionrautateiden konepajat siihen
luettuna, 5,256 eli yhteensä hiukan yli 11,250 henkeä.

Valmistusarvo maan kaivoksissa, tehtaissa ja konepajoissa
oli v. 1897:

Selvemmin kuin numeroista esiintyvät metallituotannon
vaihtelut graafillisista tauluista. Muutamia sellaisia onkin tehty
kahdelta viime vuosikymmeneltä, mutta huomattava on kuiten-
kin, että niissä on käytetty erilaisia painoyksikköjä tauluissa
I—III. Tämä on tapahtunut suuremman selvyyden saavuttami-
seksi.

Rautatehtaissa 10,220,053 Smk.
Konepajoissa ja valimoissa . .
Valtionrautat. konepajoissa . .

16,849,471 »

2,420,055
Järvimalmeja
Vuorimalmeja (Välimäki) . .
Hopeaa ja kuparia (Pitkäranta) .
Kultaa (Lapin huuhtomot) . .

384,702 »

i36-334 »

705,000 »

14,697 »

Yhteensä 30,730.312 Smk.
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Kivilouhokset.

Vasta viime aikoina ovat Suomen vuorilajit tulleet suurem-
massa määrin käytetyiksi rakennuksiin ja muihin käytännölli-
siin tarpeisiin. Tosin on useasta graniittilouhoksesta otettu jo
vuosikymmeniä aineksia muistomerkkeihin ja loistorakennuksiin,
ja Sortavalan seuduilta on tämän vuosisadan alkupuolelta saakka
laivoilla kuljetettu sekä ukonkiveä että maasälpää venäläisiin
posliini- ja fajanssitehtaisiin. Mutta Suomen kiviteollisuus ei
ole kuitenkaan vielä suuresti kehittynyt, vaikka hyvää ainetta
lienee runsaasti monin paikoin; se on sangen paljon jäljessä
esim. Ruotsin kiviteollisuutta, missä vuorilajit ja siis myös raaka-
aine ovat samat kuin meillä.

Että Venäjän pääkaupunki on loistorakennuksiinsa sangen
paljon ottanut graniitti- ja marmorilajeja Suomen kivilouhoksista,
on kyllä tunnettua. Niinpä otettiin suunnattoman suuri Alek-
santerin patsas talvipalatsin edustalle Pyterlahden graniittilou-
hoksesta, josta myöskin lisakinkirkon patsaat ovat lähtöisin.
Nevan ja kanavien laiturit ovat reunustetut Viipurin, Virolahden
ja Vehkalahden pitäjistä otetulla graniitilla, ja Kasanin kirkon
patsaat ovat tuodut Monreposta Viipurista. lisakinkirkon perusta
on tehty Impilahden graniitista ja eräs sinervä kivilaji marmori-
palatsiin on saatu Sortavalan seuduilta. Eremitaashin edustalla
olevat jättiläiset ja Amiraliteetinpuutarhassa oleva suuri suihku-
lähde ovat tummanharmaata graniittia Tulolanmaasta Sortavalan
pitäjästä. Täältä ovat otetut lohkareet Eremitaashiin, Nikolain
muistopatsaaseen ja Nikolain siltaan sekä myös Novgorodin
muistopatsaaseen. Aleksanterinsiltaan Pietariin lienee aine tuotu
Pyterlahdelta ja Hangosta. Hakatut porraskivet Aleksanterin-
patsaaseen Moskovaan ovat otetut Toikon ja Petäjäniemen kivi-
louhoksista Kurusta, päällystin ja jalusta ovat Hangosta. Tuo
suurenmoinen muistopatsas on siis kokonaan tehty suomalai-
sesta aineesta, jonka on suorittanut osakeyhtiö Granib . Suuret
pylväät Valamon uuteen kirkkoon tehdään vadelmanpunaisesta,
erinomaisen kauniista graniitista, jota saadaan Syskyänsalmelta
Impilahdelta. (Pariisin Invaliidikirkossa oleva Napoleon I:sen
sarkofaagi, joka sanotaan tehdyksi itä-suomalaisesta graniitista,
on todellisuudessa punaista hietakiveä Aunuksen läänistä). Pytep-
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lahden ja Sortavalan kivilouhoksissa tapahtuu louhiminen kiilaa-
malla, ja kivet tasoitetaan, hakataan muodolleen, jonka jälkeen
ne laivataan Pietariin, missä hienohakkaus ja kiillotus tapahtuu.
Kivihiomoita ei näet ole paikalla, niinkuin esim. Hangossa, mistä
osakeyhtiö > Granit» lähettää tavaran täysivalmiina. Mainitulla
yhtiöllä on suurin valmistus ja kokemus kivityön alalla, ja se
on saanut maineen valmisteidensa kauniista teosta.

Omasta maasta mainittakoon, että Turun ent. yliopiston
pylväät ovat otetut saman kaupungin seuduilta ja että uusim-
mista muistopatsaista Brahenpatsaan jalusta on Kakolan vuoresta.
Helsingissä on Paciuksen patsaan jalustaBergön kivilouhoksesta
Kemiöstä, Runebergin patsaan kivet Helsingin tienoilta, kivi-
perusta ja jalusta Aleksanterinpatsaassa Senaatintorilla samoin
kuin pylväät Ateneumin sisäänkäytävässä Hangon graniitista,
jota paitsi useita yksityisiä rakennuksia on koristettu samasta
vuorilajista tehdyillä patsailla ja pylväillä. Enemmän kuin mis-
sään muussa rakennuksessa on graniittia tähän asti käytetty
Yhdyspankin uudessa palatsissa, jonka etuseinä on kokonaan
Hangon graniitista. Tämä luettelo, jota kyllä voisi vielä täy-
dentää, osottaa kuitenkin, että graniittia on vielä varsin vähän
käytetty asuntorakennuksiin, esim. siihen verraten, miten laita
on Skotlannissa, mikä seikka pääasiallisesti aiheutuu siitä, että
ainetta on vaikea käsitellä ja se siis tulee kalliimmaksi kuin tä-
hän asti yleisesti käytetyt tiilet.

Eri louhoksista saatavan graniitin väriin nähden on mai-
nittava, että harmaata lajia on Bergössä Kemiössä, Kakolassa
Turussa, Haidusissa Uudenkaupungin luona, Varjakassa ja Toi-
kossa Kurussa, Värmälässä lähellä Tamperetta, 'Käringkoskella
Lapväärtissä, Antrean pitäjässä sekä myös Kavantsaaren luona
olevassa graniittilouhoksessa. Tummanharmaata laatua on Kala-
joen gneissigraniitti. Samaa väriä ovat Tulolan graniitit ja Sor-
tavalan lähellä olevan Puutsaaren juovikas gneissigraniitti. Pu-
nainen tahi punaisenruskea väri taasen on Hangon ja Kakolan
graniitissa, Pyterlahden rapakivilouhoksissa ja Impilahden Sys-
kyänsalmen graniitissa.

Lukuisista kalkkilouhoksista on Ruskealan n. s. marmori-
louhos tunnetuin, sillä sieltä on jo viime vuosina viety melkoisia
määriä Pietariin osaksi kirkkojen, osaksi asuntorakennusten ko-
ristuksiksi. Suuren kalkkiruhon keksijäksi mainitaan pastori



Metalliteollisuus ja kivilouhokset. 29

Alopaeus ja sanotaan louhimisen alkaneen v. 1768. Kalkin eli
marmorin väri on harmaata tahi valkoista ja myöskin vihertävää
ja saa siihen hiomalla hyvin voimakkaan kiillon, mutta vuori
on pinnaltaan halkeamissa, joten suuria lohkareita on vaikea
saada. Toista hienorakeista, erittäin kaunista valkeaa marmoria
on Förbyssä Perniössä, mutta ainoastaan hyvin vähässä mää-
rässä, kun kerros enimmäkseen on karkearakeista kalkkikiveä,
joka ei sovellu rakennustarpeisiin. Kummallakin paikkakunnalla
on siis kalkkikiveä käytetty suureksi osaksi kalkinpolttoon, jo-
hon tarkoitukseen myöskin kaikkia muita Suomen kalkkilou-
hoksia on käytetty. Jo kauan tunnettuja kalkinpolttopaikkoja
ovat Parainen, Ovensaari Korppoossa, Lohjan kalkkilouhokset,
Topjoki Sauvossa ja Martinkylä Sipoossa. Vanhimpia ovat
litin Perheniemi, jonka sanotaan olleen käytännössä jo Birger
Jaarlin aikana, ja josta muka on otettu kalkki Hämeenlinnan
rakennukseen. Ihalaisten kalkkilouhokset Lappeenrannan etelä-
puolella olivat tunnettuja jo viime vuosisadan lopulla ja saman-
ikäinen lienee Hiltulanlahden kalkkilouhos Kuopion eteläpuolella.
Samaan aikaan kuin Ruskealassa ruvettiin louhimaan kalkkia
myöskin Aresaaressa Sortavalan pitäjässä ja täältä on saatu
raaka-aine marmoripalatsiin ja lisakinkirkkoon Pietariin. Linnun-
vaaran kalkkilouhoksesta Pälkjärveltä ja Kentsinniemen kalkki-
louhoksesta Leppälahdelta on viime aikoina louhittu kalkkia
Värtsilän tehtaan tarpeiksi. Pitkänrannan tehdasta varten on
kaivoksen alalla olevaa kalkkilouhosta käytetty. Aivan uusi on
Kuparsaaren kalkinpolttimo Antrean pitäjässä, jonka kalkki
ulkonäöltään ja esiintymiseltään on samanlaista kuin Ihalaisissa.
Hiirolan kalkkilouhos Mikkelin pitäjässä on vähäpätöinen ja
kalkki harmaata, joskus hienorakeista, mutta hiukan epäpuh-
dasta.

Kaunista Suursaaren porfyyriä, jonka hiomalla saa erin-
omaisen kiiltäväksi ja jossa on pieniä, särmäisiä maasälpäkris-
talleja tiiviissä tummanruskeassa aineessa, on monet kerrat val-
lattu ja viimeiseksi Suomen pankin ylimääräinen virkamies A.
Bseckman v. 1877, jolloin merkittiin kokonaista 120 kaivospiiriä
saaren pohjoisosassa olevaan porfyyrivuoreen Suurkylässä ja
Pohjoiskylässä. Suurempaa louhimista ja laveampaa porfyyrin
valmistamista ei ole kuitenkaan pantu toimeen, vaikka valtaami-
nen oli niin suurenmoinen.
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Tummanvärisistä diorUteista, diabaaseista ja sarvikiillegneis-
seistä valmistetaan pääasiallisesti hautakiviä ja niitä otetaan Kaa-
lamosta Ruskealasta, Bälabystä Mustiosta, Längvikistä Ekke-
röstä sekä Impilahdelta. Myöskin vihreänharmaata Itä-Suomen
vuolukiveä, josta rahvas tapaa valmistaa patoja ja pannuja, on
viime aikoina jonkun verran käytetty uutisrakennusten kaunista-
miseen. Suurimmat louhokset lienevät Nunnanlahdessa Juu'alla
ja Vuokatilla Sotkamossa.

Niitä, jotka haluavat ottaa tarkempaa selkoa tässä luetel-
tujen vuorilajien esiintymistavasta ja soveliaisuudesta rakennus-
aineeksi, neuvomme käyttämään J. J. Sederholmin kirjoitusta:
Vara tillgängar af tili byggnadsmaterial användbara bergarter
(Helsinki, 1898), ja Om bruksrörelsen och bergshandteringen i
Östra Finland, kirj. C. P. Solitander (Helsinki, 1884), joista
edellä mainitut tiedot ovat suureksi osaksi saadut.

Tarkalleen ei voi mainita, kuinka paljon ukonkiveä, maa-
sälpää, sierakiveä y. m. on louhittu viime vuosikymmenillä maas-
samme, sillä tiedot näistä seikoista ovat jokseenkin vaillinaisia.
Mainittakoon tässä kuitenkin, mitä Vuori-intendentin virkakerto-
muksista v:n 1885 loppuun saakka sekä Teollisuusintendentin
kertomuksista vsta 1886 alkaen esitetään. Edellisen kertomuk-
sessa vita 1884 mainitaan, että maasälvän louhiminen lienee al-
kanut v. 1815 n. k. Vanhassa Suomessa. Jaakkiman, Sortavalan
ja Impilahden pitäjissä oli 40 maasälpälouhosta vallattuna, joista
ainoastaan 10 käytettiin ja vuotuinen vienti oli silloin noin
20,000 puutaa. Vv. 1870—85 laivattiin Suomesta maasälpää, ukon-
kiveä, sierakiveä, graniitti- ja marmorilohkareita noin 1,314,000
m:kan arvosta, josta määrästä oli Sortavalan seuduilta 1,314,000
m:kan arvosta ja Förbystä Perniöstä 17,500 m:kan arvosta. Seu-
raavilta vuosilta 1886—1895 ei Teollisuustilasto sisällä erikseen
tietoja kivilouhoksista, sillä niiden valmistusten tuotantoarvo on
laskettu kivenhakkaamoiden ja hiomoiden tuotantoarvoon. Yh-
teensä oli tämä yhteenlaskettu arvo mainitulta ajanjaksolta noin
4,987,000 mk. eli lähes 500,000 mk. vuodessa.

Vielä vaikeampi on vuoritilastosta ennen v. 1883 koettaa
saada mitään tietoja kalkkilouhoksista, paljonko on louhittu
myytäväksi ja mitä määriä on käytetty tehtaiden tarpeisiin.
V:sta 1884 teollisuustilasto ilmoittaa kaupunkien ja maaseudun
kalkkipolttimojen koko tuotantoarvon, ja siinä esiintyvien nu-
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merojen avulla on tehty tätä seuraava graafillinen taulu V, joka
ilmaisee myös kivilouhosten, hakkaamoiden ja hiomoiden tuo-

tantoarvon.

Koska muutamia muutoksia on tapahtunut niissä rautateh-
taissa, jotka ovat merkityt karttaan Suomen metalliteollisuudesta
ja kivilouhoksista, sen jälkeen kuin mainittu kartta on painettu,
tehdään siinä seuraavat oikaisut:

Fredriksforsin tehtaan (Ulvilassa) merkit pitää olla mustat.
Kimingin tehtaan (Karstulassa) merkkien pitää olla mustat

ja uuni harkkouuni.
Korteisten (Kaavilla) merkin pitää olla harkkouuni.
Läskelän (Sortavalassa) merkin pitää olla punainen.
Oravin valsauslaitos (Rantasalmella) on merkittävä mustalla.
Sumpulan (Raudussa) merkkien tulee olla mustat.

K. A. Moberg.
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Teollisuus.
Puute muista raaka-aineista, paitsi puusta, ja tuntuva pää-

omain niukkuus ovat olleet pääsyitä siihen, että Suomen teolli-
suus on kehittynyt hitaammin ja myöhemmin kuin muissa sa-
malla viljelysasteella olevissa maissa. Niinkuin muuallakin niin
on meidänkin maassamme teollistoiminnan vanhin muoto ollut
kotiteollisuus, jota tavallisesti on harjoitettu maan pääelinkeinon,
maanviljelyksen, yhteydessä. Sikäli kuin tarpeet enenivät, kävi
myöskin suurempi työtaito tarpeelliseksi ja niin syntyi kaupun-
geissa vähitellen keskiajan kuluessa erinäisiä käsityöammatteja,
joita silloiset ammattisäännökset tietysti suojelivat. Kun käsi-
työteollisuus sittemmin ei ole voinut tyydyttää jonkin tavaran
tarvetta, on siirrytty tehdasteollisuuteen, jossa pääasiallisesti on
käytetty ulkomaitten kokemusta ja ulkomailta tuotuja työkoneita.
Vientiä varten valmistettiin aikaisemmin ainoastaan pelkkiä met-
säntuotteita, puutavaroita ja tervaa, mutta on vientivalmistus
nykyään myöskin paperiteollisuudessa ja meijeriliikkeessä varsin
huomattava. Siten on meilläkin tehdasteollisuus vähitellen synty-
nyt. Usein ei ole kuitenkaan mahdollista määrätä rajaa käsi-
työn ja tehtaan välillä. Yleensä tarkoittaa käsityön käsite sitä,
että tuotanto tapahtuu käsiteolla, pienessä määrässä ja pääasialli-
sesti tilauksia varten, tehtaan käsite taas, että tuotanto tapahtuu
koneellisella käyttövoimalla, suuressa määrässä ja varastoa var-
ten. Kuitenkin on suurehkoja tehtaita, jotka eivät tarvitse mitään
konevoimaa, samoin kuin käsityöteollisuudessakin usein käyte-
tään pieniä motoreja. Tehdasteollisuuteen on ehdottomasti luet-
tava lasiteollisuus, kutomateollisuus, paperiteollisuus, sahausliike,
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viinanpoltto- ja oluenpanoliike; käsityöteollisuuteen taas räätäli-
laitokset, suutariverstaat, punomalaitokset y. m. Osittain käsi-
työnä, osittain tehtaan tavoin toimivat värjäyslaitokset, karvaus-
laitokset, satulasepänpajat, kirjansitomot, puusepänverstaat, sor-
vauslaitokset y. m.

Aikaisimmin kehittyi meillä raudanvalmistus teollisuus-
haaraksi, niinkuin näkyy karttalehden n:on 23 tekstistä. Tosin
on mylly- ja sahausteollisuudella yhtä vanhat juuret kuin raudan-
valmistuksella, mutta laudansahausta harjoitettiin aina meidän
vuosisatamme keskipaikoille saakka maanviljelyksen sivuelin-
keinonapa edellinen on, muutamia harvoja myllylaitoksia lukuun-
ottamatta, vielä tänäkin päivänä samanlaisella kannalla. Lasi-
teollisuus syntyi pääasiallisesti menneen vuosisadan lopussa ja
siltä ajalta ovat peräisin myöskin ensimmäiset käsipaperitehtaat
ja kutomot. Kaikki nämä laitokset olivat kuitenkin sangen
vaatimatonta laatua ja useimmille niistä tuskin annettaisiin mei-
dän päivinämme tehtaan nimeäkään.

Vanhempia rautatehtaitamme sekä muutamia vesisahoja,
lasitehtaita ja paperitehtaita lukuunottamatta on tehdasteollisuu-
temme alkuisin tämän vuosisadan jälkipuoliskolta. Itämaisen
sodan päätyttyä ryhdyttiin nimittäin erinäisiin toimiin tehdas-
teollisuuden herättämiseksi maassa, ja sitä suurta edistystä, joka
alkoi muistettavalla 1860-luvulla ja sittemmin lyhempiä keskey-
tyksiä lukuunottamatta on jatkunut meidän päiviimme saakka,
on kiittäminen siitä että siemenet, jotka silloin kylvettiin, eivät
ainoastaan ole kasvaneet kukoistaviksi laitoksiksi, vaan että on
syntynyt monin kerroin enemmän samanlaisia tehtaita, vieläpä
auennut aivan uusia teollisuusalojakin. Valitettavasti ei luo-
tettavaa teollisuustilastoa laadittu pitemmältä kuin kymmenisen
vuoden ajalta, mutta tämäkin lyhyt aika osottaa tavattoman
kauniita tuloksia, joita ainoastaan 1892 v:n katovuosi on hiuk-
kaisen 'ehkäissyt, Jniinkuin näkyy seuraavasta taulusta, johon
rautateollisuuskin on otettu.
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Siirtyen käsittelemään erikseen kutakin teollisuushaaraa
alamme siitä, mihin edellinen esitys päättyi, nimittäin kiviteolli-
suudesta, johon vieläkin kuuluu tiilen, kaakelin, posliinin ja lasin
valmistus.

Kiviteollisuus.

Tiilenpoltto oli vanhempina aikoina, kuten monin paikoin
vieläkin, maanviljelyksen sivuelinkeino. Siitä pitäin kuin kivi-
talojen rakentaminen kaupungeissa tuli yleiseksi, on perustettu
suurempia tiilitehtaita myyntivalmistusta varten, tavallisesti suu-
rempien kaupunkien läheisyyteen. Noin sadassa sellaisessa tiili-
tehtaassa valmistettiin v. 1897 55 milj. tiiltä. Yleensä on kui-
tenkin huomattava, että tiilenvalmistus on mitä lähimmin riippu-
vainen rakentamisliikkeestä ja on siis suurempien muutoksienkin
alainen kuin muut teollisuushaarat. Suurimmat tiilitehtaat ovat
Stensvikin (Espoossa, 1862), x) Jokelan (Nurmijärvellä, 1874),
Keravan (Tuusulassa, 1889), Kärsämäen] (läh. Turkua, 1876;,
Leppäkosken (Janakkalassa, 1863 ja 1872) jaKotkan, 1885, teh-
taat. Tiilitehtaita ei ole merkitty kartalle.

Kaakeli-, fajanssi- ja posliinitehtaita on ainoastaan, muuta-
mia, nimittäin kymmenkunta kaakelitehdasta (Andstenin 1842,
Ruoholahden 1870 ja Arabian Helsingissä, yksi Turussa 1872,
yksi Tampereella 1897, yksi Viipurissa 1874, ja yksi lähellä Vii-
puria, Rakkolanjoella ' 1877), ja yksi ainoa posliinitehdas, nim.

*) Huomattavimmista laitoksista ilmoitetaan kaupunki tai pitäjä, jossa
ne ovat, sekä perustamisvuosi.

Vuodet. Työpalkkain luku. Työntekijäin luku. Tuotannon
bruttoarvo, Smk.

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

4,625
5,615
5,872
6,004
6,198
6,483
6,666
6,646
6,963
7,188
7,261
7,361

34,872
43,083
45,675
52,730
57,908
60,377
58,000
55,976
58,231
65,254
73,010
80,008

109,643,280
113,521,661
121,319,149
148,488,345
160,419,175
170,282,183
164,813,178
159,004,801
169,731,078
189,147,873
218,981,227
251,683,375
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Arabian posliinitehdas, lähellä Helsinkiä, perustettu 1874 ja mel-
koisen suuri.

Savion sementtitehdas Tuusulassa (1876) on sitte] 1886
ollut toimetonna ulkomaalaisen kilpailun vuoksi, mutta sementti-
valimolta on Helsingissä 3 ja Tampereella 1.

Lasitehtaita oli jo viime vuosisadalla ja on niistä vielä kaksi
käynnissä. 16 nykyään käynnissä olevasta valmistetaan yhdek-
sässä ikkunalasia, nimittäin Nuutajärven (Urjalassa, 1795), Rok-
kalan (Johanneksessa, 1790-luvulla), Grönvikin (Mustasaaressa,
1812), Kangassaaren (Kerimäellä, 1858), Kalliokosken (Miehik-
kälässä, 1861), Kotkan (1872), Skinnarvikin (Kemiössä, 1875),
Utran (Kontiolahdella, 1881) jaRistiniemen (Vehkalahdella, 1896)
lasitehtaissa. Talouslasia valmistetaan kolmessa, nimittäin jo
mainitussa Nuutajärven sekä littalan (Kalvolassa, 1881) ja Kar-
hulan (Kymissä, 1889) tehtaissa. Pullolasia yksinomaan valmis-
tetaan viidessä tehtaassa, nim. Johanneslundissa (Kiikalassa 1821),
Saverossa (Sippulassa, 1858),Arimassa (Pusulassa, 1864), Pitkässä-
rannassa (Impilahdella, 1887) ja Viialassa (Akaassa, 1890). Nuuta-
järvellä, littalassa jaKarhulassa on lasinhiomot jaRokkalassa on
jo vanhemmilta ajoilta saakka valmistettu peililasia (valantalasia).

Kaikkien näiden tehtaiden valmistusarvo nousi 1897 4 milj.
m:kaan ja työväen luku 1,800. Lasitavaroiden vienti Venäjälle
on melkoinen.

Kemiallinen teollisuus,

Kemiallinen teollisuus on meillä toistaiseksi ollut vähä-
arvoinen, ellei lukuunoteta vanhempina aikoina kotiteollisuutena
harjoitettua salpietarin keittämistä sekä potaskan ja tervan polt-
toa, joista ainoastaan viimemainittua vielä yleisesti harjoitetaan
maassamme. Tätä ryhmää edustavat väritehtaat, värjäyslaitok-
set, öljymyllyt, kynttilä- ja saippuatehtaat, kuivatislauslaitokset
ja asfalttitehtaat, kaasu-, tulitikku-, ruuti- ja dynamiitti- sekä
sähkökemialliset tehtaat.

Väritehtaita on: 1 Helsingissä, 1 punamullan tehdas Pit-
kässärannassa ja 5 kimröökkitehdasta, joista huomattavimmat
ovat Kosken (Perniössä, 1869), Koivuniemen (Vehkalahdella,
1884) ja Tirvan (Valkealassa, 1890) tehtaat. Värjäyslaitoksia
taasen on jo vanhemmilta ajoilta useissa paikoin maaseudulla,
osittain veran vanutuslaitosten yhteydessä, vaan ne ovat niin



Teollisuus. 5

vähäpätöisiä, että ne lähinnä voisi lukea käsityöteollisuuteen.
Sitävastoin ovat suurempien kutomoiden yhteydessä olevat teh-
taantapaiset värjäyslaitokset jotenkin laajoja.

Öljy myllyistä, joita vanhempina aikoina löytyi useampia-
kin, on nykyään ainoastaan kaksi käynnissä ja nekin pieniä
(Vierun Padasjoella, 1848, ja Sahakosken Ahlaisissa, 1852).

Kynttilät ja saippua valmistettiin »vanhaan hyvään aikaan»
kotona, ja vielä nytkin keittää moni perheenäiti saippuaa 'talou-
dessa jääneistä rasvoista. Useampia pienempiä saippuatehtaita
perustettiin vuosisatamme keskipalkoilla, olipa jotenkin laaja
kynttilätehdaskin käynnissä Havissa lähellä Viipuria, vaan se
lakkasi toimimasta 1870-luvulla; nyt valmistetaan siellä ainoas-
taan saippuaa. Kuusi muuta saippuatehdasta on olemassa, joista
Vaasan (1886) ja Havin ovat huomattavimmat, sen jälkeen seuraa
Helsingin (1894) ja Pietarsaaren (1895) saippuatehtaat. Kynttilöitä
valetaan ulkomaalta tuodusta steariinista Vaasassa jaViipurissa.

Tämän yhteydessä mainittakoon, että luujauhoja sekä liimaa
valmistetaan 6 tehtaassa, joista kuitenkin ainoastaan Helsingin
(Munkkisaari, 1887) on jonkinarvoinen. Sitäpaitsi valmistetaan
luujauhoja pienemmissä määrin muutamissa survomoissa maa-
seudulla.

Ikivanhaa, alkuperäistä tervanpolttoa haudoissa on koetettu
useita kertoja parantaa järkiperäisemmällä menettelytavalla, nim.
retortiuuni-poltolla. Useita sellaisia onkin nykyään käytännössä
eri osissa maata. Niissä käytetään tavallisesti kantopuita ja
otetaan talteen kaikenlaiset tislaustuotteet, kuten tärpätti, terva,
hiilet. Suurempien sahalaitosten (Kotkan ja Porin) yhteyteen
on äsken perustettu suuria tehtaita sahausjätteiden käyttämistä
varten, joita tislataan kuiviltaan äskettäin patentinsaaneen me-
nettelytavan mukaan, mutta mitään suoranaista tulosta siitä ei
ole vielä saatu. Useissa maan suurissa sahalaitoksissa, etu-
päässä Kemin puutavarayhtiön, käytetään jäännökset hiilien val-
mistukseen rautatehtaita varten.

Asfalttitehtaita rakennustoimissa tarvittavaa asfaltilla las-
kemista varten sekä asfalttihuopatehtaita kattohuovan valmista-
mista varten on kymmenkunta, joista Helsingin asfalttiosake-
yhtiön tehdas (1887) on huomattavin. Pienempiä samanlaisia
tehtaita on 3 Helsingissä (1872, 1878 ja 1891), pari Viipurissa,
1 Tampereella (1877), 1 Turussa (1881) y. m.
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Pikitehtaista on nykyään enää yksi jonkin arvoinen, nim.
Vaasan (1869).

Kuivatislauslaitoksia ovat kaasutehtaatkin. Maamme kau-
pungeissa on Helsingissä, Turussa ja Viipurissa ollut 1860-lu-
vulta alkaen kaasuvalaistus, jota vastoin Tampere, Vaasa, Oulu,
Kuopio, Joensuu, Pori ja Hämeenlinna, jotka ovat myöhempään
hankkineet paremman katuvalaistuksen, ovat valinneet uuden-
aikaisen sähkövalon. Pienemmissä valaistuslaitoksissa tullee ase-
tyleenivalaistus pian ehkä yleiseksi.

Tulitikkuteollisuus pääsi hyvään vauhtiin, kun Poriin perus-
tettiin 1850-luvulla tulitikkutehdas, mutta siihen pysähtyikin lu-
paava vienti, ja nyt valmistavat ne 12 tehdasta, jotka ovat
Mäntsälässä (1873 ja 1877), Turussa (1875), Porissa (1852), Alas-
tarossa (1875), Tampereella (1866), Viipurissa (1878), Rättijär-
vellä (1859), Kuopiossa (1886), Uudessa Kaarlebyssä (1872) ja
Kokkolassa (1874), tuotteita ainoastaan oman maan tarpeeksi.
Näiden tehtaiden yhteenlaskettu valmistusarvo nousee 700,000
m:kaan ja työntekijäin luku noin 560.

Räjähdysaineita on valmistettu kahdessa ruutitehtaassa,
Seinäjoella ja Turvassa, jotka nyttemmin ovat lakanneet, jota
vastoin dynamiittitehdas on Bromarvissa lähellä Hankoa (1893).

Sähköprosessien käyttäminen kemiallisessa teollisuudessa
on antanut tälle teollisuudelle uuden käänteen meidän käyttö-
kelpoisesta vesivoimasta rikkaassa maassamme. Äskettäin onkin
Tainionkoskella Ruokolahdella saatu valmiiksi sähkökemiallinen
tehdas kloorihappoisen kalin valmistamista varten ja parhaallaan
valmistetaan kahta kaleinmkarbiiditehdasta, toista Hämekoskelle
Ruskealassa ja toista Linnakoskelle Ruokolahdella.

Kemiallisista tehtaista ovat ainoastaan tulitikkutehtaat mer-
kityt kartalle.

Nahan parkitsemista ja valmistamista harjoitetaan osaksi
käsityön tavoin noin 700 nahkuriverstaassa ympäri maata osaksi
tehtaantapaisesti kymmenkunnassa nahkatehtaassa. Viimemaini-
tuista on Aströmin Veljesten tehdas Oulussa suurin ei ainoas-
taan meidän maassamme, vaan kaikissa "pohjoismaissa.l Se
on perustettu 1868, jonka jälkeen sitä [on 'suurennettu [niin,
että nykyisin sen ja sen yhteydessä olevan satulasepäntehtaan
valmistamisarvo nousee 3,7 milj. m:kaan. Tehtaassa työsken-
telee 550 työläistä. Suurin nahkatehdas tämän jälkeen on Sjö-
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blomin Raumalla, 1870. Orihveden Korkeakosken nahkatehtaan
yhteydessä on nykyisin Suomen ainoa jalkinetehdas. Helsinkiin
on äskettäin perustettu nahkatehdas, jossa sähköllä parkitsemi-
nen tulee käytäntöön.

Kutomateollisuus.

Kutomateollisuutta on maassamme harjoitettu kotiteollisuu-
tena jo vuosisatoja, mutta vasta tällä vuosisadalla on sitä ruvettu
käyttämään tehdasteollisuutena. Tosin puhuttiin jo viime vuosi-
sadalla verkatehtaista, mutta niissä käytettiin vain tavallista suu-
rempaa määrää käsikangaspuita. Heti kuin Tampereen kau-
punki sai vapaakaupungin oikeudet, sai Britannian alamainen
J. Finlayson v. 1820 »erikoisoikeudet värjäämön, kattuunipainon,
verkatehtaan sekä rauta-, teräs- ja metallitehdaslaitoksen ja
muiden hyödyllisten tehtaiden perustamiseen» ja vuosi sen jäl-
keen perustettiin sinne puuvillakehruulaitos, joka useita kertoja
uudestaan rakennettuna ja laajennettuna on tänäkin päivänä
Suomen suurin tehdaslaitos. Sen vuotuinen valmistusarvo nou-
see 9 milj. markkaan ja siinä työskentelee 2,500 työläistä.
Toisen puuvillatehtaan perusti v. 1847 Forssassa etevä teolli-
suudenharjoittaja A. W. Wahren, joka sitä ennen oli hoitanut
ja parannellut Jokioisten verkatehdasta. 1850-luvun lopulla pe-
rusti A. Levon Vaasan puuvillakehruulaitoksen. Vielä on neljäs
pienempi puuvillatehdas Turussa (1843). Nykyisin on viides
perustettu Tampereelle ja kuudetta rakennetaan parhaillaan Po-
rissa. 4 vanhemman puuvillatehtaan valmistusarvo nousi v. 1897
20 milj. markkaan ja työväen luku nousi yli 5,000.

Tampereen pellavakehruulaitos ja -kutomo, toistaiseksi maan
ainoa, perustettiin 1850-luvulla, ja otti sen haltuunsa Tampereen
pellava- ja rautateollisuusosakeyhtiö, jolla on myöskin konepaja
ja puuhiomoja. Pellavatehtaan valmistusarvo nousee 3 milj.
markkaan ja työväen luku 1,500.

Yksinomaisia pellavakutomoita on äskettäin perustettu Tam-
pereelle ja Turkuun sikäläisten puuvillatehtaiden yhteyteen.

Villateollisuuslaitosten luku nousee 2o:een, joista osa on
ainoastaan kehräämöjä. Vanhimmat ja suurimmat verkatehtaat
ovat Littoisten Liedossa (1823) ja Tampereen, perustettu 1856
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Jokioisten vanhan verkatehtaan koneilla. Myöskin Anskuu on
vanha tehdas, vaikka sitä vasta viime aikoina on suurennettu.
Muut huomattavammat verkatehtaat ovat Turun (1876), Kaas-
markun Ulvilassa (1863), Mouhijärven (1896), Hyvinkään Haus-
järvellä (1895), Hämeenlinnan (1895), Kosken H. 1. (1857), Siika-
kosken Liperissä (1897), Virtain (1885) ja Oravaisten (1893).
Villakehruutehtaita on sitäpaitsi Raumalla, Tampereella, Ori-
mattilassa, Valkealassa ja Uuden Kaarlebyn pitäjässä. 18 villa-
tehtaan valmistusarvo nousi 1897 7 milj. markkaan ja työväen
luku 1,500. Tähän ryhmään on luettava myös 5 trikootavara-
tehdasta, joiden työväestön luku nousee 300 ja valmistusarvo 1

milj. markkaan. Näistä ovat osakeyhtiö Dahlbergin (1882) ja
Klingendahlin (1893) Tampereella huomattavimmat, ja valmis-
tetaan niissä hamekankaitakin. Samaa tarkoitusta varten on
Helsingin lähelle äskettäin (1898) perustettu kaksi kutomoa,
joista toinen on varustettu kehruulaitoksella.

Paperiteollisuus.

Tämän vuosisadan alkupuoliskolla oli maassa kymmenkunta
paperitehdasta, osittain vanhoja, osittain äsken perustettuja.
Kaikki olivat aluksi käsipaperitehtaita ja useimmat pysyivätkin
sellaisina kunnes lakkasivat 1860- ja 1870-luvuilla. Ainoastaan
kaksi on pysynyt paperitehtaana meidän päiviimme saakka.
Nämä ovat Frenckellin ja Pojan paperitehdas Tampereella
(vuosisadan alulta) ja Tervakosken paperitehdas Janakkalassa
(1818). Ensimmäinen paperikone hankittiin edelliseen 1841 ja
jälkimmäiseen 1852.

Tämän vuosisadan keskivaiheilla, kun lumppujen saanti ei
enää täyttänyt kasvavaa paperin käytäntöä, koetettiin lumppu-
jen tilalle saada jotakin muuta säijeainetta. Näistä nähtiin hiottu
puumassa ja kemiallisesti valmistettu puumassa (selluloosa) so-
pivimmaksi, ja metsä- ja vesivoimarikkautensa kautta tarjosi
maamme luonnolliset edellyt3'kset tälle paperiteollisuuden haa-
ralle. Pienempi puuhiomo (Kinterikoski) perustettiin koetteeksi
jo 1860 ja vähä suurempi 1865, nimittäin nykyinen Tampereen
kattohuopatehdas, jonka perusti vuori-insinööri F. Idestam,
joka 1867 vuoden maailmannäyttelyssä sai pronssimitalin
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hiotusta massasta. Hän perusti myöskin Nokian puuhiomon ja
paperitehtaan 1868. V. 1869 perustettiin Mäntän puuhiomo
Keuruulla, ja 1872 kokonaista 6 suurta tehdasta, nimittäin Kymin
ja Kuusankosken (Valkealassa), Valkiakosken (Sääksmäellä),
Inkeroisten (Sippulassa), Tampereen ja Kyröskosken (Hämeen-
kyrössä). Näistä on kolme ensimmäistä, kuten Nokiakin, samalla
sekä puuhiomolta ja selluloosatehtaita että paperitehtaita. V.
1874 perustettiin Kankaan paperitehdas (Jyväskylässä). Alku-
puolelta 1880-lukua ovat Verlan (Jaalassa), Ummeljoen (Anja-
lassa), Kannuskosken (Valkealassa) ja Vilppulan (Ruovedellä)
puuhiomot. 1880-luvun lopulla perustettiin Enson (Jääskessä),
Hovinmaan (Viipurin pit.) ja Karhulan (Kymissä) puuhiomot
sekä Nurmen (Viipurin pit.) ja Jämsänkosken (Jämsässä) sellu-
loosatehtaat. Vuosina 1893—94 perustettiin Vattolan (Pyhä-
järvellä U. 1.), Myllykosken (Sippulassa) ja Leppäkosken (Rus-
kealassa) puuhiomot ja Porvoon selluloosatehdas. Viime vuo-
sina on perustettu useita puuhiomoja: Tainionkosken (myöskin
paperitehdas) Ruokolahdella, Niemiskosken ja Tuokslahden lä-
hellä Sortavalaa, Kaltimon Enossa, Voikkaan Valkealassa, Ryö-
tön ja Vääräkosken Ätsärissä ja Uuraisten Virroissa sekä Ääne-
kosken Laukaassa. Samoilta aioilta on Kaukaan selluloosatehdas
lähellä Lappeenrantaa.

Nykyisin on maassa 16 paperitehdasta, 30 puuhiomoa ja 8
selluloosatehdasta. Neljässä näistä paikoista on kuitenkin kaikki
kolme laitosta yhdessä ja kahdeksassa on niitä kaksittain yhdis-
tetty, jonka vuoksi tehdaspaikkojen luku oikeastaan on 38.
Sitäpaitsi on (paitsi puuhiomojen yhteydessä olevia) kaksi pahvi-
tehdasta. Tampereen, Tervakosken ja Kankaan paperitehtaissa
valmistetaan paperi yksinomaan tai pääasiallisesti lumpuista,
m. m. myöskin virallinen paperi.

Kaikkien yllämainittujen tehdasten käyttövoimana on pää-
asiallisesti vesivoima, yhteensä 25,000 hevosvoimaa, jonka tähden
useimmat näistä laitoksista ovatkin maan suurempien koskien
varrsilla, kuten koskien luettelosta (karttal. n:o 22) käy selville.
V. 1897, jolloin 12 paperitehdasta, 18 puuhiomoa ja 7 selluloosa-
tehdasta oli käynnissä, oli niissä työssä 4,500 työläistä ja niissä
valmistettiin 50 milj. kg puupahvia ja -massaa (josta 9 milj. kg
omien paperitehtaiden tarpeeksi), 10 milj. kg selluloosaa (josta
7 milj. kg omaksi tarpeeksi) ja 26,8 milj. kg paperia, yhteensä
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tavaraa yli 18 milj. markan arvosta. Suurin osa tästä määrästä
viedään ulkomaille, pääasiallisesti Venäjälle, vaan myöskin mui-
hin maihin.

Tähän ryhmään voidaan vielä lukea 4 tapettitehdasta, Hel-
singissä (1886), Tampereella (1892), Viipurissa (1891) jaMaarian-
haminassa, viimemainittu vähäpätöinen, 5 kirjansitomatehdasta
ja 2 pussitehdasta. Asfalttihuopatehtaista on mainittu toisessa
paikassa.

Sahaus- ja puusepänliike.

Muinaisina aikoina, jolloinvienti oli vähäpätöinen nykyiseen
verraten, aina 1860-luvulle saakka oli Suomen vientipuutavarana
osittain käsin sahattua tavaraa, osittain hajallaan ympäri maata

olevien vesisahojen tuotteita. Näistä sahoista oli vietäväksi
aiottu tavara suurilla kustannuksilla kuljetettava vientisatamiin.
Höyryvoiman käytäntöön ottaminen sahalaitoksissa 1850-luvun
lopulla tuotti äärettömän edistyksen, sillä kun ei enää välttä-
mättömästi tarvittu etsiä koskea sahan paikaksi, voitiin se perus-
taa johonkin muuhun sopivaan paikkaan, mieluimmin uittoväylän
suuhun, ja sen sijaan, että valmista vientitavaraa ennen kulje-
tettiin maitse suurilla kustannuksilla, uitetaan nyt raaka-aineet
sahoihin halvalla maksulla.. Tämä seikka yhdessä niiden toimen-
piteiden kanssa, joihin 1860-luvulla ryhdyttiin sahateollisuuden
vapauttamiseksi valmistusmäärää koskevista rajoituksista, sekä
suotuisat kauppasuhteet ulkomailla saivat aikaan niin suuren
lisäyksen viennissä, ettei sellaista ennen oltu nähty tässä maassa.
Huolimatta muutamista varjopuolista oli tällä seikalla mitä suu-
rin merkitys maan taloudelliselle edistymiselle (vertaa kartta-
lehtien n:oiden 12, 13 ja 25 tekstiä). Karttalehdestä 25 käy sel-
ville puutavarain viennin kasvaminen ja erittäinkin se seikka,
että suurien vesistöjemme päätepaikat ovat puutavaraliikkeen
keskustoja, Viipuri Saimaan kanavan valmistuttua Saimaan vesis-
tölle, Pori Kokemäenjoen suussa, jossa on 8 suurta höyrysahaa
ja jonne sitäpaitsi tuodaan puutavaroita Tampereen tienoilla
olevista sahoista, sekä Kotka Kymijoen suussa, missä 9 suurta
höy^sahaa työskentelee.

V. 1897 oli käynnissä 490 sahaa, joista 233 kävi vesi- ja
257 höyryvoimalla. Kuitenkin ovat useimmat näistä sahoista,
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varsinkin vesisahat, sangen vähäpätöisiä laitoksia, joita käytetään
ainoastaan aika ajoin kotitarvetta ja n. s. tullisahausta varten.
Kartalla onkin senvuoksi suuremmat sahat merkitty erityisellä
tavalla, nimittäin kolmella lipulla ne, joissa sahataan yli 4,000
standerttia vuodessa, ja kahdella lipulla ne, joissa sahataan 2,000
ja 4,000 standertin välillä. Edellisiä on 30, joista ainoastaan 4
käytetään vesivoimalla. Jälkimmäisiä on 40, joista niinikään
ainoastaan 4 käy vesivoimalla. Kun noin 50 laitoksessa sa-
haus nousee 1,000—2.000 standerttiin, on suurempien sahojen
luku noin 120, joista 18 käyttää vesivoimaa. Ainoastaan nämä

huomattavimmat sahat mainitsemme seuraavassa luettelossa, jossa
myös ilmoitetaan ne pitäjät, missä sahat ovat, sekä sahain oi-
keuksien tai perustamisen vuodet.

Sahat, joiden valmistusmäärä on yli 4,000 standerttia
vuodessa.

Sahat, joiden valmistusmäärä on 2,000—4,000
standerttia vuodessa.

Porvoon höyrysaha, Porvoo 1870.
Forsbyn vesisaha, Pernaja 1871.

Hovinsaaren höyrysaha, Kotka 1874.
Hallan » » 1875.

Vanha höyrysaha, Pori 1862.
Seikun » » 1872.
Reposaaren » » 1872.
Pihlavan » Ulvila 1875.
Kaunissaaren ■» Eurajoki 1874.
Haminansaaren » Merikarvia 1874.
Hämeenlinnan höyrysaha 1872.

Jumalniemen > » 1875.
Sunilan » » 1882.
Karhulan uusi » » 1891.

Varkauden vesis., Leppävirrat 1830.
Karsikon höyrysaha, Joensuu 1876.
Utran vesisahat, Kontiolahti 1780.
Haapakosken höyrysaha, Jyväskylä

Akaan » Akaa 1873.
Hollon > Lempäälä 1889.
Niemen > Pirkkala 1889.
Kotkan höyrysaha, Kotka 1870.

1873.

Korkeasaaren höyrys., Oulu 1872.
Patenniemen » Haukipudas 1873.
Laitakarin » Kemi 1861.

Norjan » > 1872.
Hietasen > » 1873.

Karihaaran » » 1872.
Röytän > Alatornio 1860.

Sörnäisten höyrysaha, Helsinki 1880.
Lohjan » Lohja 1889.
Ekön » Tenhola 1897.
Tolkkisten » Porvoo 1875.

Hattulan höyrys., Porvoo 1896.
Loviisan » Loviisa 1882.
Brändholmin » Ruotsin-Pyhtää

1889.
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Sahat, joiden valmistusmäärä on 1,000—2,000
standerttia vuodessa.

Atun höyrysahat, Parainen 1873.
Vartsalan höyrysaha, Halikko 1882.
Vingon » Marttila 1876.
Loimijoen » Loimaa 1877.
Storsandin » Pori 1872.

Lauritsalan h.-s., Lappeen pit. 1891.
Pölläkkälän » Muolaa 1891.
Suursaaren » » *897-
Raivolan » Kivennapa 1895.
Nurmisaaren » Impilahti 1876.

Sahakosken vesis., Merikarvia 1854.
Jakolan höyrysaha, > -&91-

Naistenlahd. höyrys., Tampere 1874.

Otavan höyrys., Mikkelin pit. 1891.
Lohikosken vesisaha, Sulkava 1829.
Palokin » Heinävesi 1778.

Santalahden > » 1875.
Särkänsaaren » » 1889.
Vehkalahden » Orihvesi 1888.
Lempoisten » Lempäälä 1888.

Sorsakosken vesisaha, Leppävirrat
1787 (äskettäin palanut).

Penttilän höyrysaha, Joensuu 1872.
Lamalan » Tammela 1889.
Lahden » Hollola 1869. Tukholman höyrys., Pietarsaari 1859.

Ahlholmin » » 1896.
Tervasaaren höyrys., Hamina 1882.
Ristiniemen » Vehkalahti 1895.
Längvikin » Pyhtää 1896.
Pyterlahden » Vehkalahti 1883.

Bonnäsin » Keuru 1896.

Toppilan höyrysaha, Oulu 1878.
Maunun » Haukipudas 1882.

Ruotsin-Pyhtään vesisaha, Ruotsin-
pyhtää 17—.

Bastvikin höyrysaha, Espoo 1875.
Kyrkstadin > Lohja 1875.
Virkkalan » » 1865.

Valkiakoskenh.-saha,Lempäälä 1882.
Pohjan » Sääksmäki 1889.
Mainiemen » Padasjoki 1888.
Soukanlahden » Tampere 1889
Parkunkosken vesi- ja höyrysaha,

Skogbyn » Tenhola 1889.
Hangon » Hanko 1884.

Kuru 1854.
Vehkakosken höyrys., Ruovesi 1878.
Muuramen vesisaha, Korpilahti 1851.

Hakalan höyrysaha, Perniä 1874.
Levon » Parainen 1881.
Kuitian » » !873-

Karhulan vanha saha, Kymi 1874.
Skogbyn vesisaha, Vehkalahti 1821.

Haraldsbyn » Saltvik 1891.
Kuuskosken > Pöytyän 1892.
Auvaisten » Marttila 1888.
Hinnerjoen » Hinnerjoki 1890.
Porin puunjalostustehdas 1893.
Pomarkun höyrys., Pomarkku 1889.
Risbyn » Merikarvia 1889.

Vekrotniemen höyrys., Viipuri 1886.
Paksujalan » Kirvu 1893.
Räisälän » Räisälä 1897.
Kyyrölän » Muolaa 1890.
Raivolan vesisaha, Kivennapa 1876.

Heinolan höyrysaha, Heinola 1879.
Koskensaaren » Heinolan p. 1888.

Jokioisten vesisaha, Tammela 1852.
Joensuun höyrysaha, Somero 1887.
Närhen » Loppi 1888.

Saksalan » Mikkeli 1888.
Miettulan v.-ja » Puumala 1768.
Savolan » Savonlinna 1864.
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Valmistusmäärä maan kaikissa sahoissa nousi 1897 2,300,000
m 3 tai noin 490,000 Pietarin standerttiin, arvoltaan 58 milj. mk.
Sahattujen tukkien luku nousi 20,5 miljonaan. Työväen luku
sahoissa nousi 15,800 henkeen.

Pitemmälle kehittynyt puutavaroiden jalostaminen on sitä-
vastoin toistaiseksi hyvin heikosti edustettuna maassa, sitä kun
harjoitetaan enimmiten käsityönä. Höyrypuusepäntehtaita on ai-
noastaan kymmenkunta, joiden valmistusarvo on 2,5 milj. mk.,
mutta sen ohessa höylätään useissa sahoissa koneilla. Suurim-
mat höyrypuusepäntehtaat ovat Hietalahden (1881) ja Sörnäisten
(1889) Helsingissä; sitäpaitsi on näitä laitoksia Turussa kaksi,
joista toinen on etupäässä huonekalutehdas (Bomanin 1871), ja
toinen rakennuspuusepäntehdas (1883), Hangossa (1883), Mikke-
lissä (1896), Vaasassa (1897), Oulussa (1895) sekä Iriksen huone-
kalutehdas Porvoossa (1898). Tähän ryhmään kuuluu myöskin
Viikarin laatikko- ja faneeritehdas Karkussa ja muutamia urku-
ja harmoonitehtaita j. n. e. Ainoastaan kahdesta ensinmaini-
tusta viedään ulkomaille jonkun verran tuotteita. Kuitenkin
olisi kansallistaloudelliselta näkökannalta katsottuna maalle edul-
lisinta, että puutavarat vietäisiin ulkomaille mahdollisimman ja-
lostetussa muodossa, jonka vuoksi puunjalostusliikettä olisi suu-
ressa määrin edistettävä maassamme.

Sitävastoin on 5 lankarullatehdasta, jotka työskentelevät
yksinomaan vientiä varten. Vanhin näistä (1874) on äskettäin
muutettu Kaukaasta Nurmijärveltä Uuteenkylään. Samanniminen
suuri tehdas perustettiin jo 1891 Lappeenrannan lähelle. Osake-
yhtiö Tornatorin lankarullatehdas Lahdessa perustettiin 1887 ja
pienempi samanlainen Tainionkoskelle 1898. Vielä on Syvä-
niemen tehdas Karttulassa (1891). V. 1897 oli 4 silloin käyn-
nissä olevan tehtaan valmistusarvo 1,6 milj. mk., ja työväen
luku 700.

Tähän ryhmään kuuluu vielä 4 tynnyritehdasta, 1 säleteh-
das, muutamia lastuvillatehtaita ja 1 korkkitehdas Turussa (1871).

Melalahden höyrys., Kuop. pit. 1893.
Karhunsaaren » Tuusniemi 1875.

Kiviojan höyrysaha, Ylivieska 1897
Ruukin vesisaha, Paavola 1846.

Kuokkalan höyrys., Jyväskylä 1874.
Kristiinankaup. > Kristiinank. 1872.
Vaskiluodon » Vaasa 1891.
Rauman » Himanko 1882.

Kallion höyrysaha, Simo 1875.
Petäjäkankaan » Pudasjärvi 1878.
Taivalkosken vesis., Taivalk. 1834.
Kristineströmin » Ylitornio 1760.
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Rakennustointa teollisuuden tavoin harjoitetaan ainoastaan
kaupungeissa suuremmassa ja pienemmässä määrässä eri vuo-
sina riippuen maan taloudellisesta tilasta.

Elatus- ja nautintoaineteollisuus on osittain jotenkin hyvin
edustettuna maassamme.

N. k. kauppajauhomyllyjä on kymmenkunta, mutta ainoas-
taan 3 niistä on huomattavampaa, nimittäin Vaasan (1875), Raa-
hen (1873) ja Viipurin (1897) myllyt. Kovan kilpailun johdosta
ulkomaalaisen jauhon kanssa, jota tuodaan tullitta maahan, on
tämä teollisuus hyvin epäedullisessa asemassa ja elääkin se ny-
kyisin suurimmaksi osaksi riisin jauhamisella. Noin 1,600 tulli-
jauhomyllyssä (noin 100 myllyssä on käyttövoimana höyry,
muissa vesi) jauhetaan 4 milj. hl viljaa. Kotitarvemyllyjen luku
on vielä suurempi.

Kahdessa sokeritehtaassa Helsingissä (1819) ja Turussa
(1853) puhdistetaan raakasokeria, ennen ruokosokeria ja nyt
venäläistä juurikassokeria. Nykyisin on kuitenkin Helsinkiin
perustettu kaksi pienempää sokerinpuhdistuslaitosta ja Vaasaan
suurempi samanlainen. Turkuun perustetaan tehdas (Alpha)
sokerin valmistamiseksi valkojuurikkaista, joita on vaihtelevalla
menestyksellä koetettu viljellä Turun seuduilla. Kahden ensin-
mainitun tehtaan valmistusarvo nousi v. 1897 IO muJ- n_:kaan.
Nykyisin on perustettu useita karamellitehtaita.

Sikuritehtaita on 7, Viipurissa v:lta 1786, suurin Pietar-
saaressa (1883).

Leipomoita, teurastuslaitoksia, makkaratehtaita y. m. käyte-
tään suurimmaksi osaksi käsityön tavoin. Helsingissä on 2

höyryleipomoa.
Meijeriliikkeestä tehdään selkoa karttalehden n:o 25 b teks-

tissä.
Sitävastoin on polttimo- ja panimoteollisuus sangen run-

saasti edustettuna maassamme, varsinkin viimemainittu.
Kun kotitarpeen viinanpoltto maassa lakkasi v. 1865 ja

polttimoliike muutettiin verotettavaksi tehdasteollisuudeksi, rajoi-
tettiin vuotuisen valmistuksen määrä laskemalla 2V2 kannua hen-
keä kohti 4,300,000 kannuun (11,225,000 litraan). Tämä määrä
saavutettiinkin v. 1886, jolloin oli toimessa 70 polttimoa. Sit-
temmin on raittiuden harrastuksesta koetettu vähentää tätä mää-
rää korottamalla asteettain veroa sekä rajoittavien lakimääräys-
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ten kautta. Näiden toimien sekä raittiusliikkeen ja kansanvalis-
tustyön vaikutuksesta on valmistus huomattavasti vähentynyt,
ja oli se 1895 ainoastaan 5 milj. litraa 26 polttimosta. »Hyvien
aikojen» johdosta on se kuitenkin sittemmin kohonnut 8 miljoo-
naan v. 1897. 30 polttimosta v. 1897 oli 19 kaupungeissa, ni-
mittäin Porvoossa (1853), Loviisassa (1876), Turussa (1880),
Porissa 2 tehdasta (1866, 1867), Raumalla (1874), Uudessakau-
pungissa 2 tehdasta (1870), Naantalissa (1874, 1883), Tampe-
reella 2 tehdasta (1873), Viipurissa (1862), Mikkelissä (1870,
1875), Kuopiossa (1865, 1870), Vaasassa (1869, 1881), Kokkolassa
(1873), sekä maaseudulla 9, nimittäin Kiialassa Porvoon pitäjässä
(1882), Rajamäellä Nurmijärvellä (1888), Amalienborgissa Räntä-
mäellä (1870), Liedossa (1873), Kairisissa Kaarinassa (1874),
Lahdessa (1883), Viralassa Janakkalassa (1872), Heinolan pitä-
jässä (1872), Vöyrillä (1878) ja Maikkulassa Oulun maaseura-
kunnassa (1870). Kolmessa näistä valmistetaan painohiivaa, ni-
mittäin Viralassa (1885), Rajamäellä (1888) ja Lahdessa (1897).

Väkiviinatehtaita raakaväkiviinan puhdistamista ja jalosta-
mista varten perustettiin 1870-luvun alussa noin 60. V. 1897
oli niistä 35 käynnissä. Sen ohessa on 7 etikkatehdasta ja 15
punssi- ja viinitehdasta, useimmat vähäpätöisiä.

Jos paloviinavirta onkin vähentynyt, on olutvirta sen sijaan
paisunut. Olutpanimolta aljettiin perustaa tämä vuosisadan keski-
vaiheilla ja 1860-luvulla oli niitä noin 50, 1870-luvulla 70, 1880-
-luvulla 90. Vuosina 1886—91 lisääntyi valmistus kaksinkertai-
seksi ja nousi viimemainittuna vuonna 25 milj. litraan. Seuraa-
vana katovuonna tosin valmistus aleni 19 miljoonaan, mutta on
sittemmin taas lisääntynyt niin, että se v. 1896 oli 25,4 milj., vaan
1897 ainoastaan 22 milj. litraa. Tälläkin alalla on saatu aikaan ve-
rotus, v:sta 1882 lähtien n. k. mallasvero, jarajoittavia lakimää-
räyksiä, mutta toistaiseksi on tulos ollut tehottomampi kuin palo-
viinanvalmistuksessa. 89 panimosta v. 1898 oli 52 kaupungeissa ja
37 maaseudulla jaettuna seuraavalla tavalla eri läänejä kohti:

Kaupungeissa. Maaseuduilla.

Helsinki, Sinebrychoffin panimo 1819.
» Uusi Osake » 1855.
» Robsahminportteri» 1880.

Porvoon panimo 1858

Helsingin pit., Sörnäisten p.mo 1864.
> •» Pohjois- > 1894
» > Talin » 1873.

Mäntsälän » 1876.
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Kaupungeissa. Maaseuduilla.

Loviisan panimo J859.
Tammisaaren » 1858.

Lohjan panimo 1878.
litti, Alhaisten » 1876.
Elimäki, Kymin » 1873.

Turku, Kingelin &Kumpp. p:mo 1851.
» Uusi Osake » 1871.
» Auran » 1884.

Uusikaupunki, Osake » 1875.
Rauman » 1863.
Pori, Baijerilainen » 1853.

» Bäckmanin » 1862.

Rantamäki, Amalienborgin p:mo 1855.
Uskela, Salon » 1856.
Loimaa, Aittamäen » 1857.
Huittinen, Karpin » 1880.
Kokemäki, Pyhänkorvan » 1876.
Tyrvää, Vammalan » 1885.

» Grönvallin » 1862.
> Uusi olut- » 1873.
» Östlingin (Asplund) _• 1873.

Marianhamina, Osake- » 1889.

Hämeeni., Schmausserin p:mo 1852.
> Osakeyhtiön » 1858.
» Saxelinin » 1875.

Tampere, Mustanlahden » 1854.
» Onkiniemen » 1865.
» Santalahden _• 1884.
» Näsijärven _• 1886.

Hollola, Lahden p:mo 1872.
Tammela, Viksbergin » 1857.
Akaa, Toijalan » 1875.
Sääksmäki, Valkiakosken » 1876.
Ruovesi, Visuveden » 1874.

» Pyynikin » 1897.
» Tammelan » 1898.

Viipuri, Yhtiönpanimo 1864.
» Bavarian » 1888.

Haminan » J857.
Kotkan » ~^l3-

Lappeen pit., Lauritsalan p.mo 1855.
Koiviston » 1875.
Uusikirkko, Suursuon » 1858.
Kivennapa, Terijoen » 1868.

Sortavalan » ~~^sl-
Lappeenrannan » 1891.

Mikkeli, Petroffin p:mo 1864.
» Pulkkisen » 1890.

Joutsan p.mo 1887.
Sääminki, Iloniemen » 1864.

Heinolan » 1858.

Kuopio, Lahdentaan panimo 1852.
» Niiralan » 1860.

Tohmajärvi, Värtsilän panimo 1872.
Pielisjärvi, Nurmeksen » 1874.

» Raninin » 1867.
Joensuu, Hasanniemen » 1883.
lisalmen » *879.
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Todistuksena raittiuden edistymisestä on myöskin virvoi-
tusjuomain valmistuksen säännöllinen lisääntyminen. V. 1897
oli 68 valmistuspaikkaa, joissa oli työssä pari sataa työmiestä
ja joiden valmistusarvo nousi 770,000 m:kaan.

Nautintoaineihin kuuluu myöskin tupakka, jota valmiste-
taan noin 30 tehtaassa poltettavaksi y. m. Tupakkateollisuus
on vanhaa perää ja »hyödyn aikakautena» viljeltiin tupakkaakin
omissa kasvitarhoissa. Nyt käytetään tupakkatehtaissa ainoas-
taan ulkomaalaista tupakkaa. Huomattavimmat tehtaat ovat:
Ph. U. Strengberg ja Kumpp. osakeyht. Pietarsaaressa, perus-
tettu jo v. 1762, mutta vasta viime aikoina ruvennut valmista-
maan suuremmissa määrin. Valmistusarvo noin 3 milj. mk.
ja työläisten luku 600. — H. Borgström N:pi (1834) ja Tollan-
der & Klärich (1851) Helsingissä. — P. C. Rettig (1845) Turussa.
— F. Sergejeff (1878) Viipurissa.

Valmistusarvo 34 tehtaassa nousi 1897 9 milj. m:kaan ja
työväen luku 2,700 henkeen, joista 2,100 naista.

Kaupungeissa. Maaseuduilla.

Cristiinankaup., Turhan p:mo 1856.
» Pohj. Baijeril. » 1861.

Mustasaari, Vaasan olutpanimo 1864.
» Lallin » 1864.

» Toivon » 1861, » O. y. Bockin » 1890.
yväskylän » 1860.
-"ietarsaaren » 1853.
Cokkolan » 1852.

Ylistaron » 1879.
Ilmajoki, Seppälän » 1858.
Seinäjoki, Joupin » 1890.
Alavus, Koskenniskan » 1875.
Lapua, Rintalan » 1881.

» Hissan » 1870.
Alahärmä, Voltin » 1894.
Uusikaarleby, Nygärdin » 1863.

)ulu, Mustasalmen panimo 1852.
» Koskenniskan ■» 1865.
» Toppilan » 1865.
» Nuottasaaren » 1869.

laahe, Paavonperän » 1857.
7ornion » 1881.
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Vaatetusteollisuutta

ovat yksinomaan käsityönä harjoittaneet räätälit, suutarit, turk-
kurit y. m. Äskettäin on kuitenkin perustettu kenkätehdas
Orihvedelle. On myöskin pari suurempaa paitatehdasta, 2 kra-
vattitehdasta ja 5 hattu- ja lakkitehdasta.

Graflllinen teollisuus.

Maan henkisen viljelyksen suoranaisena ilmaisijana on
n. k. graflllinen teollisuus, jota kirja- ja kivipainot edustavat.

Vanhin kirjapaino perustettiin Turussa 1642 eli jotenkin
samoihin aikoihin kuin Suomen yliopisto. Tämän kirjapainon
otti 1761 haltuunsa J. C. Frenckell, jonka jälkeläiset vielä har-
joittavat kirjapainoliikettä samalla toiminimellä, Turun palon
jälkeen 1827, Helsingissä. Viipurissakin oli 1600-luvun lopulla
kirjapaino, Vaasassa 1700-luvulla, Helsingissä perustettiin kirja-
paino (Simeliuksen) 1818, Oulussa 1826, Porvoossa 1829, Kuo-
piossa 1843, Mikkelissä 1844, Hämeenlinnassa 1846, Sorta-
valassa 1847, Porissa 1850, Pietarsaaressa 1854, Tammisaaressa
1861, jyväskylässä 1864, Tampereella 1866, Joensuussa 1874,

Savonlinnassa 1876, Kristiinankaupungissa 1878, Loviisassa ja
Raumalla 1881, Kotkassa ja Uudessa Kaarlebyssä 1882, Hami-
nassa ja Kokkolassa (1884), Lappeenrannassa ja Hangossa 1888,
Käkisalmessa ja Raahessa 1889, Uudessakaupungissa ja Heino-
lassa 1890, Maarianhaminassa 1381. Nykyisin on jo kirjapainoja
kaikissa maamme kaupungeissa, paitsi Naantalissa.

Kirjapainojen luku. joka 1875 oli 24 ja 1886 39, nousi
1897 7o:een. Valmistusarvo nousi 3,5 miljoonaan m:kaan ja työ-
väen luku 1,600 henkeen.

Suurimmat kirjapainot ovat:

Helsingissä, Simeliuksen perillisten kirjapaino, 1818.
» Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapaino, 1849.
» Sanomalehti- ja kirjapaino-osakeyhtiö, 1882.
» Weilin & Göösin kirjapaino, johon myöhemmin on

yhdistetty kirjansitomo ja kivipaino, 1883.
» Hufvudstadsbladetin kirjapaino, 1888.
» Osakeyhtiö F. Tilgmann, 1889.
» Sentraalikirjapaino, 1890.
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Porvoossa, Verner Söderströmin kirjapaino, 1860.
Turussa, G. W. Wilen ja Kumpp. kirjapaino, 1817.

» Äbo Tidning'in kirjapaino, 1882.
» Auran kirjapaino, 1887.

Tampereella, Tampereen kirjapaino, 1882.
Viipurissa, Viipurin Sanomain kirjapaino, 1888.

Kuopiossa, Uusi kirjapaino, 1878.
» O. W. Backmanin kirjapaino, 1889.

Vaasassa, Ungrenin kirjapaino, 1854.
Oulussa, Uleäborgsbladet'in kirjapaino, 1890.

Ensimmäinen kivipaino perustettiin Helsingissä 1834 (Teng-
ström-Liewendahlin). Paitsi tätä on pääkaupungissa 4 muuta,
joista Osakeyhtiö F. Tilgmannin (1869) ja Weilin & Göösin
(1896) ovat suurimmat. Turussa on kivipainoja 4, joista Tu-
run kivipaino (1874) on suurin.

Helsingissä on yksi kirjakevalimo (1862).

Työväen oloista käsityö-ja tehdasteollisuudessamme, lukuun-
ottamatta rautateollisuutta, annettakoon seuraavat taulunmuotoon
laaditut tiedot:

Taulusta käy selville, että naistyöväen luku on vähitellen
lisääntynyt ja tekee noin neljännen osan koko työväen luvusta.
Naisten merkitys on ollut suurin kutomateollisuudessa, jossa
65 ° o työläisistä on naisia, ja tupakkateollisuudessa. Paperi-
teollisuudessa on 35 % työväestä naisia. Nuorten työmiesten
luku on v:n 1891 jälkeen hiukan vähentynyt, mutta on sittemmin
taas lisääntynyt sekä ehdottomasti että suhteellisesti koko työ-

Nuoria henkilöitä Lapsia 12—15 vrnNaisia.
15 ja 18 v.n välillä. välillä.

Vuosi.
Työväen

koko
—

lukumäärä. Luku. % koko
työväestä.

15 ja iö -.

Luku.

v.n välillä.

% koko
työväestä.

vä

Luku.

äliilä.

% koko
työväestä.

1886—90
1891
1893
1895
1897

40,045
49,467
46,085
53,185
64,927

9,222
11,999
11,223
13,577
17,004

24,3
24,3
25,5
26,2

3,898
4,753
4,070
4,484
5,862

9,6
8,8
8,4
9,0

1,612
1,859

875
966

1,368

3,8
1,9
1,8
2,i
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väen lukuun nähden. Varsinkin on silmiinpistävä 12—15 v:n
välillä olevien lasten väheneminen v:n 1891 jälkeen. Syynä tähän
on se, että nykyisessä työväensuojeluslaissa, joka astui voimaan
1890, on ankarampia määräyksiä lasten työajasta ja koulun-
käynnistä kuin elinkeinolaissa, jonka vuoksi työnantajat alussa
eivät katsoneet edulliseksi käyttää lapsia. Kun näihin olosuh-
teisiin on totuttu, on jälleen ruvettu käyttämään lapsia erityi-
sissä teollisuuden haaroissa, kuten lasi- ja kutomateollisuudessa,
vaikkakaan ei niin suuressa määrin kuin ennen.

Maan teollisuustoimen mittana voinevat olla myöskin tie-
dot käytetystä mekaanisesta käyttövoimasta. Ne tiedot, joita
on höyryvoiman käyttämisestä, ovat kuitenkin epävarmoja sii-
hen eri merkitykseen nähden, mitä käsitteellä hevosvoima on.
Seuraavilla numeroilla lienee kuitenkin suhteellinen arvo:

Taulusta käy selville, että höyrykoneiden luku on kasva-
nut, ei ainoastaan suoranaisesti vaan myös työväen lukuun
verrattuna, sekä että niiden suuruus on vähitellen lisäänty-
nyt, joka kaikki osottaa, että teollisuutemme on ollut edisty-
mässä.

Mitä käytetyn vesivoiman suuruuteen tulee, niin voidaan
siitä tehdä ainoastaan likimääräisiä arvioita. V. 1875 toimeen-
pantu tutkimus höyry- ja vesivoiman käyttämisestä Suomen
teollisuudessa osotti, että höyryn käyttö teki 5,000 hv. ja vesi-
voiman 24,000 hv. Jälkimmäisestä käytettiin noin 45 % mylly-
teollisuudessa, 15 ° o paperi-, rauta- ja sahausteollisuudessa sekä
7,5 ° o kutomateollisuudessa. V. 1890 toimitettu arvio osotti,

Höjrj koneita. Kunkin hö\ r3 -

koneen keski-
Tj öntekijöitä

uosi. :uttakin hv:aa

Luku.
Voimakkuus

hv:issa

määräinen
hv.

kohti.

1886-90
1891
1893
1895
1897

447
582
591
649
764

9,232
14,315
15,276
17 082
20,800

24,6
25,8
26,3
27,2

3,4
3,0
3,1
3,i
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että teollisuustarpeisiin käytettiin vesivoimaa 44,000 hv., josta
30 % paperiteollisuuteen kuuluviin laitoksiin. Sitävastoin ei
rauta- ja sahateollisuuteen käytetty vesivoima ollut sanottavasti
lisääntynyt. Muissakin suhteessa oli huomattava erotus, nimit-
täin niissä koneissa, jotka ottivat vastaan vesivoiman. Aikaisem-
min käytettyjen suuremmassa tai pienemmässä määrin epätalou-
dellisten vesirattaiden sijaan oli nyt yleisesti ruvettu käyttämään
turbiineja, yksin tuulimyllyissäkin. Nykyisin voitanee teollisuus-
tarpeihin käytetty vesivoima laskea vähintäin 50,000 hv:ksi, josta
puolet käytetään paperiteollisuudessa, etupäässä puuhiomoissa.

Koska tuhansissa koskissamme on käyttämätöntä vesi-
voimaa miljoonia hevosvoimia, kuten karttalehden n:o 22 (kos-
ket) tekstistä ja luettelosta käy selville, ja koska näistä ainakin
osaa voidaan käyttää joko suoranaisesti tai epäsuorasti sähkö-
voimansiirtojen kautta, niin on jokaiselle selvää, että teollisuu-
temme voi suuresti vaurastua, elleivät muut syyt muissa kohdin
estä maan kehitystä ja asukasten taloudellisia yrityksiä.

K. E. Palmen.





SUOMEN KARTASTO. KARTTALEHTI N:o 25.

Vienti ia laivaliike.
Sahatuotteiden vienti Suomesta vuosina

1865—1894.

Suomen tärkeimpänä vientitavarana ulkomaisessa liikkeessä
ovat olleet ja ovat yhä metsäntuotteet, erittäinkin n. s. sahaus-
tuotteet,*) joita Kartaston lehti n:o 25 a kuvaa. Sahaustuotteiden
vienti on luonnollisesti riippunut siitä kehityksestä, joka on
tapahtunut itse sahausteollisuudessa.

Sahausliikettä .harjoitettiin Suomessa alkuaan vain käsi-
voimalla, niinkuin paikoitellen maassa vieläkin harjoitetaan,
vaikka enimmästi vain kotitarpeeksi. Kuudennellatoista vuosi-
sadalla ruvettiin tässä teollisuudessa käyttämään vesivoimaa,
ja nykyisen vuosisadan keskivaiheilta ovat maamme ensimmäi-
set höyrysahat syntyisin (vrt. karttalehden n:o 24 tekstiä).
Vähän jälkeen itämaisen sodan annettiin näet lupa käyttää
höyryä sahain käyttövoimana. Kun siis sahausliike ei enään
riippunut yksinomaan sisämaan koskista, ruvettiin tukkia uitta-
maan jokia ja virtoja myöten jokisuihin saakka, ja sahoja
perustettiin rannikolle, mistä kuljetuskustannukset ulkomaille
tulivat paljon huokeammiksi kuin ne ennen olivat olleet. Vienti
siitä yhä vilkastui, kuten diagrammista lehdellä n:o 25 c näkyy,

*) Sahaustuotteilla tässä yleiskatsauksessa tarkoitetaan ainoastaan
vähintään 6 jalan (v:een 1886 saakka) eli 2 metrin pituisia sahaustuotteita,
s. o. lautoja, soiroja ja lankkuja, viimeisimpänä aikana joskus myös sahat-
tuja parruja.
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ja kun rautatieverkkokin on laajentunut suureen osaan maata,
ovat rautatiet ja vesitiet yhdessä välittäneet tukkimetsäimme
vaellusta enemmän tai vähemmän jalostetussa muodossa lastaus-
satamiin.

Niistä niukoista Suomen puutavaraliikettä koskevista tie-
doista, mitä tämän vuosisadan alkupuoliskolta on saatavissa,
nähdään, että koko puutavarainvienti edusti:

v. 1836 — 2,200,000 markkaa*) eli 26,0 ° o koko viennistä

Kun näistä määristä sahaustuotteet tekivät:

näkyy toiselta puolen, mikä suuri, osa niillä on ollut viennis-
sämme, ja toiselta puolen, että tämänlaatuinen vienti on kas-
vanut erittäin nopeasti v:n 1856 jälkeen, niin että se v. 1866
oli noussut 8-kertaiseen määrään v:een 1836 verraten. Mikä
suurenmoinen merkitys tällä viennillä nykyänsä on maallemme,
käy siitä esille, että vv. 1896, 1897 ja 1898 arvioitiin sen edus-
tavan 68,8, 79,4 ja 91,1 milj. markkaa, joista lankkujen, soirojen
ja lautojen osalle tuli noina vuosina 57,5, 64,9 ja 73,7 milj. markkaa.

1860-luvun keskimailta lähtien ovat kauppatilastolliset tiedot
täydellisempiä. Vaikka useampien järjestelmämuutosten vuoksi
niiden verrattavaisuus ja luotettavaisuus jättääkin sijaa yhdelle
ja toiselle toivomukselle, voidaan ne kuitenkin hyvin panna
perustukseksi tilastolliseen tutkimukseen Suomen kaupan kehi-
tyksestä kolmikymmenvuotisaikana 1865—1894.

Tätä kehitystä osottaa havaannollisesti diagrammi (kartta-
lehti n:o 25 a), joka näyttää sekä viennin kokonaismäärän että

*) Nämä arvot on virallisessa tilastossa saatu muuttamalla rupla 4
markaksi, myöskin vv. 1856 65, jolloin arvossa alentunut paperiraha oli
käypänä. Ratkaisematta on, laskettiinko näinä vuosina tulliluetteloissaarvot
hopearuplissa vai ruplan käyvässä arvossa. Viimemainitussa tapauksessa
olisi tässä ilmoitettu arvo jonkin verran liian korkea.

» 1846 — 4,600,000 » » 50,6 ° o » »

» 185 6 — 5,5 00,000 » » 37,4 % » »

utta » 1866 — 15,900,000 » » 50,9 % » »

1836 — 1,700,000 marl iaa*) e:li 77,3 % puutavarain viennistä
» 1846 — 3,800,000 » » 82,6 ° o » »

» 1856 — 4,750,000 » » 86,4 ° o » »

» 1866 — 12,="00,000 » » 78,6 % * »
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sen jakautumisen eri lähtösatamain mukaan. Tämän grafillisen
esityksen perustus on seuraava.

Sahaustuotteiden vuotuista vientimäärää osottavat suora-
kulmiot, joilla on sama korkeus, vaan erilainen asema, joka
vaihtelee kokonaismääräin mukaan. Suorakulmioiden korkeus-
viiva on jaettu ioo yhtä suureen osaan, jolla mittakaavalla
myöskin asemaviivat on mitattu ja jaettu. Jakopisteistä on ve-
detty viivoja yhdensuuntaisesti asema- ja korkeusviivain kanssa,
jolla tavoin suorakulmiot on jaettu pieniin neliönmuotoisiin
ruutuihin. Kukin sellainen ruutu edustaa 1,000 m3 vietyä
sahaustavaraa.

Edelleen on kunkin suorakulmion korkeusviivalla eri vienti-
satamain prosenttiosuudet erotettu siinä järjestyksessä, missä
ne ovat Suomen rannikolla. Jos näistä leikkauspisteistä vede-
tään vaakasuoria viivoja, saadaan kullekin satamalle ala, jonka
neliösisällys ilmaisee sen paikan absolutisen sahaustavaravien-
nin. Jotta helpommin voitaisiin diagrammissa seurata eri sata-
main osuutta tässä viennissä, ovat alat merkityt eri väreillä.
Vuosilta 1865—1889 on käytetty viiden vuoden keskilukuja.

Käsillä olevan diagrammin lähempi tarkastelu helpottaa
viennin arvostelua kolmelta eri näkökannalta.

1) Sahaustavarain viennin absolutinen määrä ja sen vaihtelut.

Diagrammia silmätessä näkyy, että suorakulmioiden asemat,
paria säännöttömyyttä lukuunottamatta, yhä levenevät, mikä
merkitsee sitä, että vienti on ollut yhä kasvamaan päin. Jos
aikajakson kaikki yksityiset vuodet olisi otettu huomioon, olisi
sarjassa esiintynyt paljon useampia epätasaisuuksia. Mutta kun
satunnaiset tapaukset ja liikesuhteet usein vaikuttavat yksityisten
vuosien numeroihin, tasaantuvat ja häviävät häiriöt kun käyte-
tään keskilukua pitemmältä aikajaksolta.

Kolmekymmenvuotisen aikakauden ensimmäisen vuosi-
viitisen ominaisuutena olivat osittain huonot taloudelliset ajat
maassa, osittain huonot kauppasuhteet ulkomaisilla markkinoilla.
Ensinnä sattuivat vaikeat katovuodet 1867—68 ja sitte tuli
ranskalais-saksalainen sota vuosina 1870—71. Sen ajan jälkeen
tapahtui nopea vilkastuminen maan kaupassa. Rautatie Pietariin
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valmistui 1870. Pian sen jälkeen alkoi Suomen sahausliikkeessä,
niinkuin tunnettu, uusi aikakausi, kun nimittäin ulkomaalaiset,
joita hyvät hinnat ulkomaisilla puutavaramarkkinoilla houkutte-
livat, alkoivat ostella ja vientiä varten kaataa meidän metsiämme,
(vrt. karttalehtien 12 ja 13 tekstiä). Höyrysahoja rakennettiin
lukuisasti suurien vesistöjen varsille, joita pitkin tukkia uitettiin
suurissa lautoissa.

Nämä seikat vaikuttivat suuresti sahaustavarain vientiin.
Vuosijaksona 1875—79 kasvoi tämä vienti enemmän kuin puolta
suuremmaksi kuin edellisenä viisivuotisjaksona. Koska sään-
nöllisesti pari kolme vuotta kuluu metsänhakkuun ja viennin
välillä, eivät metsäkaupalle ja -hakkuulle erittäin suotuisat vuo-
det 1870-luvun keskivaiheella sattuneet yhteen niiden vuosien
kanssa, jolloin vienti oli erityisen suuri, sillä se saavutti huip-
punsa vasta vuonna 1877, jolloin se nousi lähes kolme kertaa
suurempaan määrään kuin 1870 vuoden vienti.

Täydellisemmän kuvan viennin vaihteluista saamme, jos
tarkastamme tietoja yksityisiltä vuosilta (ks. Liitettä 2 ja leh-
dellä n:o 25 b olevaa diagrammia). Erityisesti silmäänpistävä
on viennin suuri nousu vuonna 1880. Mainittuna vuonna se
teki noin 1,328,000 m3, jonka määrän se jälleen saavutti vasta
v. 1891. Lähimpänä syynä 1880 vuoden vilkkaaseen vientiin
oli se, että puutavarain hinnat, jotka v:n 1877 jälkeen, venäläis-
turkkilaisen sodan aljettua, olivat sangen alhaiset, jälleen olivat
melkoisesti nousseet. Muuten osottavat eri vuosien vienti-
numerot huippumääriä seuraavina vuosina: 1877, 1880, 1882,
1884—85, 1889, 1891 ja 1894; sekä alimmuusmääriä vuosina:
1879, 1881, 1883, 1887, 1890 ja 1892. Siis tavattoman sään-
nöllinen 2—3 vuoden aikajaksollisuus. Tähän aaltoilemiseen
vaikuttavat pääasiallisesti markkinahintain ja kuljetusmaksujen
nousut ja laskut, mitkä vuorostaan riippuvat asianhaaroista, joita
tässä ei voida luetella.

2. Vientisatamain erilainen merkitys sahaustavarain vientiin
nähden.

Aina 1870-luvulle saakka oli metsänhakkuu vientitarkoi-
tusta varten ollut keskittyneenä Saimaaseen ja Näsijärveen ja
niiden yhteydessä oleviin vesistöihin, minkä vuoksi vienti siihen
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saakka pääasiallisesti oli toimitettu Viipurin ja Porin kautta.
Viipuriin kuljetettiin puutavarat Saimaan kanavan kautta, Poriin
pitkin Kokemäenjokea. Vasta 1870-luvun edellisellä puoliskolla
aljettiin tukkia uittaa Päijänteen vesistöllä ja K}^mijoella. Mai-
nitun joen laskuhaaran suussa oleva Kotkan satama sai v. 1877
oman tullikamarin ja rupesi siitä ajasta alkaen saamaan yhä
suuremman merkityksen maan viennissä. Jo v. 1880 oli silloin
vasta vuoden vanhalla Kotkan kaupungilla suurempi vienti kuin
Porilla, ja v. 1881 otti se Viipurin kaupungilta maan puutavara-
viennin johdon, jossa asemassa se siitä pitäin on kieltämättö-
mästi pysynyt, kuitenkin vuosia 1888—91 lukuunottamatta, jol-
loin Pori oli ensi sijassa. Kuinka suuri osa yksin näillä kol-
mella vientisatamalla on ollut maan sahaustavarain viennissä,
näkyy seuraavista prosenttiluvuista:

eli siis yhteensä enemmän kuin puolet maan koko sahaustava-
rain viennistä.

Maan muista kaupungeista on Turku nykyään 4:nnessä
sijassa. Tämän paikan vientialaan kuuluvat Turun ja Porin
läänin eteläisten seutujen puutavarat. Aikajakson ensimmäisenä
vuosiviitisenä tekivät ne ainoastaan 2,8 °o, nousivat v. 1880
7,1 %:iin ja olivat v. 1894 ii,i °o koko maan viennistä.

Diagrammista näkyy se erityisesti huomattava seikka, että
maan eteläisen ja lounaisen rannikon vientisatamat koko aika-
jakson kestäessä ovat edustaneet yhteensä enemmän kuin 4/s sa-
haustuotteiden koko viennistä, mikä luku samana aikana on
vähän noussutkin.

Jos ajatellaan maan rannikot jaetuksi kolmeen jaksoon:
ensimmäinen (I) Laatokasta Poriin, toinen (II) Kristiinankaupun-
gista Raaheen ja kolmas (III) Oulusta Tornioon, saadaan seu-
raavat prosenttiluvut näiden jaksojen osaksi maan puutavara-
viennissä:

1865-69 1875—79 1885-89 1894

Viipuri .
Pori . .

Kotka .

°0
38,3
13,6

°0
24,7
18,8
12,2

%

16,0
17,3
17,9

°/o
17,3
14,3
19,8

Yhteensä 51,9 55,7 51,2 51,4
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Niinmuodoin on Pohjois-Suomella eli Oulun läänillä, jossa
vielä löytyy äärettömiä metsäaloja ja jossa 1870-luvun lopussa
enemmän kuin 90 % kruunun metsistä sijaitsi (kts. karttaleh-
teä n:o 12), ollut vain vähäpätöinen osa maan puutavarain vien-
nissä. Kuitenkin on näilläkin seuduilla viimeisimpinä aikoina
alkanut vilkas metsäliike. Vienti Pohjanlahden rannikolta on
puheena olevana ajanjaksona verrannollisessa suhteessa lakkaa-
matta vähentynyt ja on se nykyään enää vain pienenä prosent-
tina koko maan puutavarain viennistä.

3. Eri vientimaitten suhde vientiin.

Käsiteltävänä olevana aikajaksona ovat myöskin Suomen
sahaustuotteiden ulkomaiset myyntipaikat vaihdelleet sekä rela-
tivisessa että absolutisessa merkityksessään Suomen viennille.
Aikaisemmilta vuosilta kuin 1883 ei virallisessa tilastossa mai-
nita erilaatuisten tavarain jakaantumista eri vientimaihin, paitsi
Venäjälle sekä osiksimyös Ruotsiin jaNorjaan, minkä vuoksi tässä

kohden ei voidakaan tehdä mitään täysin luotettavaa vertausta
aikajakson alun ja lopun välillä. Edellyttämällä kuitenkin, että
Suomesta Itämeren ulkopuolella oleviin satamiin ja maihin on
etupäässä viety sahaustuotteita, voidaan nojautumalla näihin mai-
hin menneen kokonaisviennin arvoon saada täydellinen käsitys
niiden suhteellisesta merkityksestä maan sahaustavarain vien-
nille. Jättämällä pois Venäjän, Ruotsin jaNorjan, joihinjnennyt
sahaustavarain vienti v. 1883 nousi yhteensä ainoastaan 3 %:iin
ja v. 1894 ainoastaan 2,3 %:iin puheenaolevasta kokonaisvien-
nistä, saadaan muitten maitten suhteellisen viennin prosentti-
määriksi seuraavat luvut:

1865-69 1875 — 79 1885-89 1894

I
II
111

%

80,0
12,4

7,6

°0
85,7

4,7
9,6

°,0

84,6
4,4

11,0

°/o
86,4

4,2
9,4

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tässä taulussa nähdään selvä yhdenmukaisuus 1883 vuotta
aikaisempain tietojen ja mainitun vuoden tietojen kesken, minkä
vuoksi näiden tietojen hyvällä syyllä voidaan katsoa ilmaisevan
myöskin sahaustavarain viennin jakautumista eri vientimaihin.

Ne vaikuttimet ja suhteet, jotka vaikuttavat puutavarain
viennin menopaikkoihin, ovat mitä moninaisimpia, niinkuin vaih-
televat hintasuhteet, tavaramerkit, asioimistot, kuljetustilaisuudet,
tulliseikat, satamaolot y. m., minkä vuoksi tässä ei voi tulla
kysymykseen ryhtyä lähemmin selittämään viennin määräpaik-
kojen vaihteluita. Ylläolevain numeroiden nojalla tahdomme
vain osottaa seuraavaa.

Erittäin suurta lisääntymistä aikakautena osottaa vienti:

Vähentymistä prosenttisuhteessaan koko sahaustavarain
vientiin osottaa taas vienti:

1*65 1870 1875 1880 1883 1894

7o °0 7o 7o % 7o
Tanska
Saksa
Alankomaat ja Belgia . . . .

Suurbritannia
Ranska
Portukali \
Espanja /
Italia
Amerikka
Afrikka (y. m. mainitsemattomia)

3,1
14,6
8,3

56,8
6,i

5,1
20,5

8,3
51,3

7,8

5,4
15,5
12,5
47,4
12,6

5,3
11,9
13,4
43,0
18,1

5,8
7,0

10,9
44,7
16,6

7,1
11,1
16,3
34,6
21,5

6,5 6,0 5,4 7,7 14,7 9,1
1,3

0,3
3,0

0,5
0,1
0,4

0,3
0,4
0,5

0,1
0,4
0,1

0,1
0,0
0,2 0,3

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

V. 1865 V. 1894 Lisäys.

Tanskaan
Alankomaihin ja Belgiaan
Ranskaan

3,i %
8,3 0/0
6,1 %

7,1 %

16,3%
21,50/0

1290/o
97%

252 0/0

V. 1865 V. 1894 Vähennys.

Saksaan ....

Suurbritanniaan .
14,6%
56,8 %

10,9%
33,80/o

25 %

45%
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Vaikkakin vienti Suurbritanniaan (pääasiallisesti Englantiin)
aikakauden alussa nousi enemmän kuin puoleen Suomen koko
sahaustuotteiden viennistä, oli se vielä aikajakson lopussakin
ensimmäisellä sijalla viennissä, nim. V3 siitä.

Toiseen sijaan on nykyään noussut Ranska. Vienti siihen
maahan oli v. 1894 Vs maan kokonaisviennistä. Yhdessä ovat
Suurbritannia jaRanska koko aikajakson kuluessa ottaneet enem-
män kuin puolet maastamme vied}'istä sahaustuotteista. Etelä-
Eurooppa ja Euroopan ulkopuolella olevat maat ovat samana
aikana olleet sangen vähäpätöisessä asemassa Suomen puutava-
rain vientiin nähden.

Lopuksi esitämme tässä muutamia numeroita siitä, miten
viedyt sahaustuotteet jakautuvat paksuuteensa nähden, s. o.
kuinka monta prosenttia sahaustuotteiden viennistä määrättyinä
vuosina on ollut lautoja, soiroja tai lankkuja:

Numeroista näkyy, että karkeimman mittaiset sahaustuot-
teet, lankut, oltuaan v. 1867 35, olivat v. 1894 ei täyteen Vs
maan koko sahaustuotteiden viennistä.

Georg Leinberg.

V. 1867 V. 1876 V. 1885 V. 1894

% % °o 7o
Lautoja .
Soiroja
Lankkuja.

29,8
10,2
60,0

38,6
152
46,2

38,7
24,2
37,1

48,6
33,3
18,0

Yhteensä 100,0 iOO,o 100,0 100,0
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2,4
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0,5

37,832
6,2
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0,8

10,948
1,8
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2,0
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1,0
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1,9 5,0 5,6 0,3 0,7 1,1 1,4 15,8 1,5 0,8 8,8 0,5
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2,456 11,507 14,173 9,895
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8,0 38,3
68,260
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33,i

4o| 24,618
0,0 5,i

9

0,0

27,947
4,6
27,039

n\ 20,043
0,0 1,7

466 32,225
0,0 1,9

2,9|

7,792
0,7

14,827
o,g|

32,949
1,7|

37,056
M

49,541
2,5

Yhteensä
|477,763|

100,o|
|610,887

100,o|
944,860
100,o|

1,199,785
100,o|

1,119,205
100,0

1,470,117
100,0

1,658,331
1

100,0
1,925,71
1|
100,0

1,995,092|
100,0

1,996,541
1100,0
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Liite 11.

Vähintäin 2 metrin pituisten sahaustuotteiden vienti vuosina 1865 —98.

N:o 25 b. Tärkeimmät vientitavarat.

Taulun 25 a mukaisesti tehdään diagrammissa 25 b selkoa
voin, kauran, tervan, paperin japuumassan viennistä 1865—1894.
Vertauksen vuoksi on tauluun otettu myöskin sahaustuotteiden
vientiä merkitsevä kaarre samalta ajalta.

Kuten taulusta näkyy, on sekä alku- että loppuvuotena
merkitty tavaran varsinainen vientimäärä sekä sen ohessa joka
vuoden vientisumma markoissa laskettuna. Kuitenkaan ei tämä

markkamäärä ole viennin todellinen arvo laskettuna vuoden
hintasuhteiden mukaan, vaan on se otaksuttu arvo, joka on saatu
siten, että eri vuosien vientimäärä on kerrottu samalla luvulla,
nimittäin tavaran koko aikakaudelta lasketulla keskiarvolla. Jo-
kainen alhaalta ylöspäin laskettu jakoviiva vastaa siis 1,000,000
m:kan arvoista vientimäärää, määrättynä yllämainitun keskiarvon
perusteella, ja kaarteen kulku vuodesta vuoteen osottaa viennin
kvantitativisen suuruuden vaihtelua eri vuosina. Vasemmalla
puolella olevat kuutiokuvat taas merkitsevät niitä tilavuussuh-
teita, joita v. 1894 viedyt eri tavaramäärät olisivat ottaneet, jos
ne olisi koottu yhteen paikkaan.

Yllämainituista tavaroista on lähinnä sahatuotteita voista
ollut suurin tulo.

1865 — 530,215 m3
1866 — 447,155 „

1867 — 413,438
„

1868 — 489,862
„

1869 — 508,147
„

1870 — 437,207 „

1871 — 458,527 „

1872 — 604,704
„

1873 — 710,965 „

1874 — 843,031
„

1875 — 808,819 „

1876 —1,021,206 „

1877 — 1,225,222 m3

1878 — 853,053 „

1879 — 824,000 „

1880 — 1,327,878 „

1881 — 1,026,163 „

1882 — 1,259,161 „

1883 — 1,156,717
„

1884 — 1,229,008 „

1885 — 1,218,662 „

1886 — 998,351 „

1887 — 985,758
„

1888 — 1,149,072 „

1889 — 1,244,182 m 3

1890 — 1,131,524 „

1891 — 1,528,755 „

1892 — 1,367,829
~

1893 — 1,600,153 „

1894 — 1,722,322 „

1895 — 1,658,331 „

1896 — 1,925,711
„

1897 — 1,995,092 „

1898 — 1,996,541 „
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Voinviennin laskettiin 1894 tuottavan maalle, vuoden hinta-
suhteiden mukaan laskettuna, 24,3 milj. markkaa, ja myöhem-
pinä vuosina ovat tulot siitä olleet vieläkin suuremmat, esim.
v. 1897, jolloin ne arvioitiin 30,3 milj. markaksi. Viennin brutto-
määrä nousi v. 1894 13,335,069 kg:iin ja viennin nettomäärä
oli v. 1897 14,561,243 kg.

Voinvalmistus on jo vanhemmista ajoista saakka ollut ylei-
nen taito maassa, mutta vasta tämän vuosisadan keskivaiheilla
se on saanut suuremman taloudellisen merkityksen silloin tun-
netuksi tulleen meijerikäsittelyn kautta. Vielä niin myöhäisinä
aikoina kuin 1500-luvulla sanotaan sisämaan asukkailla olleen
huonot tulot lehmistään, vaan elivät he etupäässä kaskenpoltosta,
metsästyksestä ja kalastuksesta. Sitävastoin näyttää maan länsi-
osissa ja ruotsalaisen asutuksen hallussa olevassa saaristossa
karjanhoito olleen paremmalla kannalla; niinpä näissä seuduissa
käytettiin länsimaiseen tapaan härkiä maanviljelystöissä, jota ta-
paa nyttemmin enää harvoin käytetään. Vakinaisen asutuksen
kautta tuli karjanhoitokin yleisemmäksi ja erityisesti voinvalmis-
tustaidon leviämiseen lienee melkoisesti vaikuttanut se, että' pa-
pisto ja hallitus aina 12- ja 1300-luvuilta saakka koettivat kantaa
voita lisäverona maanviljelijöiltä.

Maan pääelinkeinojen tuotteena tuli Suomen voista jo ai-
kaisin vientitavara, varsinkin kun se oli saanut maineen, että
oli »kestävää ja voimakasta».

Jo v. 1558, jolloin karjanomistajia oli korkeintaan 25,000
—30,000, vietiin maamme satamista voita 1,096 tynnyriä, joka
määrä painaa noin 109,000 kg. Vuosisatamme keskivaiheilla
vietiin mainittua tavaraa meritse vuosina 1850—1853 keskimää-
rin 609,000 kg vuosittain ja vuosina 1856—1864 keskimäärin
1,237,000 kg. Viimemainittuna ajanjaksona oli vienti, joka itä-
maisen sodan aikana melkein lakkasi, lisääntynyt melkein sään-
nöllisesti joka vuosi 538,000 kilosta v. 1856 1,888,000 kiloon v.
1864. Seuraavana vuonna nousi se 2,301,000 kiloon, sen jäl-
keisenä vuonna se hiukan aleni (2,032,000 kiloon), mutta nousi
jälleen v. 1867 3,120,000 -) kiloon ja v. 1868 5,162,000 kiloon.

x) Vuodesta 1867 lähtien sisältyy numeroihin myöskin vientimäärä
rajan yli Venäjälle, jota vastoin ennemmin ei ole tietoja tätä tietä viedyistä
määristä.
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Vuoden hintasuhteiden mukaaij nousi viennin arvo v. 1867 6,6
milj. m:kaan, v. 1868 8,6 milj. m:kaan sekä vv. 1869 ja 1870
8,1 milj. m:kaan. Maan koko viennistä teki voi v. 1867 15,46%,
v. 1868 18,33%, v. 1869 16,45% ja v. 1870 18,42%.

Voinviennin alituiseen, nopeaan lisääntymiseen 1860-luvulla
on nähtävästi vaikuttanut joukko enemmän tai vähemmän epä-
suotuisia viljavuosia, joita sattui mainitulla vuosikymmenellä ja
joista vuosi 1867—1868 oli kamala katovuosi. Toiveet, jotka sii-
hen saakka maamme maanviljelystaloudessa olivat perustetut mel-
kein yksinomaan viljantuottoon, pettivät, jota vastoin karjanhoito,
missä sitä oli olemassa, näytti silloisissa olosuhteissa ainakin
jossakin määrässä korvaavan hukkaan menneen sadon. Enem-
män kuin ennen ruvettiin panemaan huomiota karjantuotteiden
käyttämiseen, ja niinpä huomaammekin, että esim. voin vienti-
määrä v. 1868 heti nousi melkein kaksinkertaiseksi v:n 1867
vientiin verraten.

Suomen maitotalouden historiassa on siis 1860-luvulla sekä
erittäinkin vuosikymmenen viimeisellä puoliskolla erittäin suuri
merkitys. Mutta tämä vuosikymmen on siinäkin suhteessa
käänneaika, että silloin varsinainen meijerihoito sai yleisem-
män tunnustuksen ja rupesi laajemmin leviämään. Kotiteolli-
suuden tavoin talonpoikaistaloissa valmistettu voi, jota ennen
1860-lukua melkein yksinomaan ■■) vietiin ulos, sai tämän kautta

kilpailijan, joka on ollut erittäin edullinen Suomen voinvien-
nille. Vuosikymmenen lopussa oli Suomessa jo melkoinen
määrä meijereitä, joiden tuotteet lisäsivät viennin arvoa.

Näytteeksi viennin lisääntymisestä ilmoitetaan tässä viennin
suuruus eri vuosina tasaisissa tonneissa (= 1,000 kg):

"■) Paitsi sitä voita, jota valmistettiin parilla maatilalla ja vietiin sieltä
(Pietariin).

2) Kuten aikaisemmin on mainittu, ei tähän sisälly vienti rajan yli
Venäjälle.

3) Kuten toisessa paikassa on mainittu, ei vv. 1871 —1872 eikä osaan
vuosia 1870 ja 1873 sisälly vienti rautateitse Venäjälle.

1865 vietiin 2,301 2) tonnia voita; 1870 vietiin 4,844 3) tonnia voita
1866 » 2,032 2) » » 1871 » 4,826 3) » »

1867 » 3,120 » » 1872 » 4,144 3) » »

1868 » 5,162 » » 1873 » 4,766 3) » »

1869 » 4,048 » » 1874 » s, 160 » »
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Diagrammista käy selville, että v:n 1868 vientinumero muo-
dostaa diagrammikaarteen ensimmäisen aaltoharjan. Seuraava
korkeampi aaltoharja on vasta v. 1876, jolloin vientinumero
kohoaa 5,484,000 kiloon; järjestyksessä seuraavat uudet kor-
keammat aaltoharjat ovat 1879—1880 (6,544,000 kg), 1887—

1889 (6,789,000—8,217,000 kg) ja 1893—1894 (9,641,000—

13,335,000 kg). Se seikka, että niin pitkä aika kului ennenkuin
1868 vuoden numeron tasalle taas päästiin, lienee selitettävä
siten, ettei v:tta 1868 seuraavina useina hyvinä viljavuosina voi-
tuotteita niin tarkalleen käytetty vientitavaraksi, vaan kulutettiin
joko kotona tai yleensä omassa maassa. Tämä seikka on otet-
tava huomioon muutenkin arvostellessa yllä olevien numeroiden
vaihteluja. Tämän ohessa huomautettakoon, että tiedonantoihin
vuosilta 1871 ja 1872 ja osittain vuosilta 1870 ja 1873 ei ole las-
kettu Suomen rautatietä myöten Pietariin kuljetettua tavaramäärää,
joten numerot mainituilta vuosilta ovat hiukan liian alhaiset.

Lähimpänä syynä viennin kohoamiseen 1880- ja 1890-lu-
vuilla on Suomen •meijerihoidon nopea kehitys.

Suomen voin vientipaikat vanhempina aikoina olivat etu-
päässä Ruotsi ja Saksa. Suomen yhdistämisen jälkeen Venä-
jään tuli tämä maa (Pietari) Suomen voin tärkeimmäksi osta-
jaksi, joka vielä 1880-luvun puolivälissä joskus kulutti enemmän
kuin puolet koko vientimäärästä. Mutta kun Suomen kulkuyhteys
Länsi-Euroopan kanssa on viime vuosikymmeninä tullut parem-
min järjestetyksi, on vienti Venäjälle v:sta 1890 alkaen paljon
pienentynyt. Vielä v. 1889 vietiin voita Venäjälle 3,514,000 kg ja

1875 vietiin 4,805 tonnia voita; 1887 vietiin 6,789 tonnia voita;
1876 » 5,484 » » 1888 » 7,611 » »

1877 » 4,364 » . » 1889 » 8,217 » »

1878 » 4,779 » » 1890 » 8,016 » »

1879 » 6,278 » » 1891 » 7,964 » »

1880 » 6,544 » » 1892 » 8,093 > "■

1881 » 4,943 » » 1893 » 9,641 » »

1882 » 4,957 » » 1894 » 13,335 » »

1883 » 5,052 » » 1895 » 12,669 » »

1884 » 4,504 » » 1896 » 13,010 » »

1885 » 5,132 » » 1897 » 14.561 » »

1886 » 5,496 » » 1898 » 12,380 » »
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muihin maihin ainoastaan 4,703,000 kg. Mutta v. 1894 nousi
vienti Venäjälle ainoastaan 1,331,000 kiloon, jota vastoin vienti
muihin maihin oli noussut 12,004,000 kiloon (kaikki bruttoa).
Suomen voinvienti on viime aikoina suuntautunut pääasiallisesti
Tanskaan ja Englantiin. Hallitus on kaikin tavoin edistänyt tätä

vientiä kulkulaitosten parantamisella, talviliikenteen järjestämi-
sellä y. m. tavoin.

Vv. 1894 ja 1897 vietiin Suomen voita mainittuihin maihin
seuraavassa suhteessa:

Tanska on nyt, kuten Ruotsi ennen, osaksi tavaran välittä-
jänä, se kun on kauttakulkupaikkana matkalla Englantiin, joka
maa on nykyisin Suomen voin suurin kulutuspaikka; vaan vienti
Tanskaan näyttää Suomen kuljetuslaitosten kehittyessä yhä
enemmän kadottavan merkitystänsä. Vielä v. 1887 vietiin voita
suoraan Englantiin ainoastaan 26,000 kg, jota vastoin sen vienti
Tanskaan teki 333,000 kg, Saksaan 714,000 kg, Ruotsiin (ja
Norjaan) 3,283,000 kg ja Venäjälle 2,403,000 kg.

Kauraa, jota aljettiin maassamme viljellä verrattain myö-
hään, myöhemmin kuin ohraa ja ruista, viljellään etupäässä
hevosten ja raavaseläinten rehuksi, mutta myöskin vientiä varten.
Ihmisten ruokana sitä käytetään tuskin ollenkaan koko maassa.
Vielä tämän vuosisadan alussa oli sen viljelys sangen harvi-
nainen maan itä-osissa, mutta nyttemmin on se sielläkin tullut
yleiseksi. Etupäässä kuitenkin tätä viljalajia viljellään etelä-
osissa ja pitkin länsirannikkoa (vertaa karttalehtien 11 b ja
20 —21 tekstiä).

Jo vanhemmista ajoista on kaura ollut tunnetusti maamme
tärkeimpiä vientitavaroita. Ruotsin vallan aikana olivat sen
vientipaikat pääasiallisesti Ruotsi ja Saksa. Viime aikoina on
tavaraa viety enimmäkseen Englantiin. Aika ajoin on hallitus
kuitenkin kieltänyt tämän samoinkuin muidenkin viljalajien
maastaviennin. Sitäpaitsi on viennin suuruus vaihdellut, riip-

1894 kg (brutto). 1897 kg (netto).

Englantiin ....
• 3,698,765 7,775,225

Tanskaan .... • 7,252,449 5,745,7°!
Saksaan 384,425 360,664
Ruotsiin (ja Norjaan) 668,335 359,7-71
Venäjälle .... • i^I,^ 319,882.
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puen etupäässä siitä millainen sato milloinkin on tullut. Kauran
vientimäärä on siis ollut suurempain vaihtelujen alaisena kuin
varsinaisten teollisuustuotteiden, joka seikka käy selville siitä
kaarteesta, joka taulussa 25 b osottaa tämän viennin suuruutta
eri vuosina. Tästä kaarteesta näkyy esim. kuinka lamauttavasti
vuosien 1867, 1881 ja 1891 kadot vaikuttivat kauran vientiin.

Jollei oteta lukuun näitä poikkeuksia eikä muutamia pie-
nempiä samallaisia, joihin vaikuttavina syinä oli pienemmät kadot
tai epäedulliset hintasuhteet, niin osottaa kaarre nousua, joskin
vähäistä, joka nousee korkeimmilleen v. 1888. Koko kauran-
vienti on kuitenkin muihin vienninhaaroihin verraten kadottanut
merkitystänsä.

Terva oli vielä tämän vuosisadan keskivaiheilla maan poh-
jois- ja keskiosien tärkein vientitavara, ja edellisillä vuosisadoilla,
jolloin muiden metsäntuotteiden vienti ei vielä ollut päässyt vauh-
tiin, saivat Suomen asukkaat toimeentulonsa varat pääasiallisesti
tervasta. Tervaa valmistivat (katso tekstiä n:o 12, 13) talon-
pojat jonkinlaisena kotiteollisuutena kolomalla kasvavia puita,
kaatamalla ne ja polttamalla n. k. tervahaudoissa, joissa juokseva
terva koottiin tervahaudan pohjaan. Valmistajat kuljettivat val-
miin tavaran erityisissä tynnyreissä pitkin virtoja ja vesistöjä
keväisin ja kesäisin kaupunkeihin, joissa ulosviejät panivat ne
vientiä varten yhteisiin varastopaikkoihin, n. k. tervahoveihin,
satamain läheisyydessä. Vasta viime aikoina on muutamin pai-
koin ruvettu valmistamaan tervaa tervauuneissa. Tavara oli
haluttua ulkomaiden markkinoilla ja oli hyvissä hinnoissa, joten
viejät rikastuivat säännöllisesti. Pitkät ajat (1600-luvun keski-
palkoilta v:n 1715 loppuun) Ruotsin vallan aikana oli tämän tava-
ran vienti, kaupan haitaksi, yhden ainoan suuren yhtiön käsissä,
nimittäin toinen toistaan seuraavien tervakomppaniain, joiden
asioita hoidettiin Tukholmassa.

V. 1851 vietiin maasta tervaa 197,000 hl sekä v. 1853
yksistään muihin maihin, Ruotsia ja Venäjää lukuunottamatta,
212,000 hl. Suurimmat määrät vietiin Pohjanmaan kaupungeista,
etenkin Oulusta. Itämaisen sodan aikana lakkasi tämänkin tava-
ran vienti melkein kokonaan, mutta heräsi sodan loputtua uuteen
eloon ja kukoisti jonkun aikaa vielä paremmin kuin ennen sotaa.
Korkeimpaan määräänsä nousi se v. 1863, jolloin meritse vietiin
kokonaista 285,000 hl; vuosina 1856—1865 vietiin meritse keski-
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määrin 209,000 hl. Sen jälkeen on tervanvienti vähitellen pie-
nentynyt, johon on ollut syynä osittain puutavarain kohoava
hinta, mikä on ollut seuraus lisääntyneestä kyselystä, osittain se
seikka, että muut kilpailevat tehdastuotteet ovat syrjäyttäneet
tervan. V. 1894 nousi tervanvienti vielä 130,000 hkaan ja v.
1898 104,871 hkaan. Pikitehtaat, joita tervanviennin kukoistus-
aikana oli joka kaupungissa, ovat myöskin nyttemmin useimmissa
paikoin lakanneet toiminnasta.

Paperinvalmistus (vrt. n:o 24), jota jo vuosisadan alussa
harjoitettiin maassa pienemmässä määrässä, sekäpuumassateolli-
suus, joka alkoi vasta 1860-luvun keskivaiheilla, ovat vasta ihan
viime aikoina ruvenneet saamaan tuotteitaan kaupaksi oman
maan ja Venäjän rajojen ulkopuolellakin. Ehdottomasti suurin osa
vientimäärästä menee kuitenkin yhä vielä viimemainittuun maa-
haan. Paperin vientimäärä, joka vielä v. 1867 oli vasta 595.040
kg (diagrammi), on sen jälkeen jotenkin tasaisesti kohonnut
17,675,856 kiloon v. 1894. Samoin on puumassan vienti tasai-
sesti kohonnut kuten näkyy kaarteesta, joka alkaa v. 1867 67,687
kilolla ja loppuu v. 1894 33,802,916 kilolla. Vuosien 1867—1872
välillä on kuitenkin huomattavissa sekä paperin että puumassan
viennissä pitempi seisausaika. Viennin nopean lisääntymisen
aikoja taasen on ollut paperin viennissä: 1877—1879, 1882—
1884, 1886—1889 sekä 1890—1893, ja puumassan viennissä pää-
asiallisesti 1892—1893. Se tuontitulli, joka Venäjällä vv. 1885
ja 1886 asetettiin Suomen paperitehdastuotteille niitä Venäjälle
tuotaessa ja jota sittemmin on hiukan korotettu, ei tosin ole
mainittavasti vaikuttanut vientimäärään, mutta siitä on kuitenkin
ollut se välitön seuraus, että Suomen paperi- japuumassateolli-
suus on hakenut markkinapaikkoja muissa maissa.

V. 1886 vietiin Venäjälle 7,392,000 kg paperia ja 9.708,000
kg puumassaa sekä muihin maihin ainoastaan 1,125,000 kg pa-
peria ja 1,104,000 kg puumassaa. Mutta v. 1894 olivat olosuh-
teet muuttuneet siten että sen vuoden vientimäärästä ainoastaan
7,427,000 kg paperia ja 20,590,000 kg puumassaa meni Venä-
jälle, jota vastoin 6,626,000 kg paperia ja 13,008,000 kg puu-
massaa sai menekin muissa maissa.

Lopuksi otettakoon tähän seuraavat tiedonannot neljän
viimeksi mainitun tavaralajin viennin suuruudesta, laskettuna
täysissä tonneissa (= 1,000 kg).
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A. G. Fontell.

N:o 25 c. Suomen ulkomainen merenkulku
vuosina 1867—96.

Suomen ulkomainen merenkulku ja kauppa ovat viime
vuosikymmeninä edistyneet niin suuressa määrässä, ettei sen
vertaista ole ennen nähty. Maamme maantieteellisen aseman
vuoksi ovat maan ulkomaista kauppaa suurimmaksi osaksi välittä-
neet maan laajoilta rannikoilta lähtevät ja sinne tulevat laivat.
Luonnollista on siis, että merenkulkuliike on kehittynyt yhtä
rintaa maan ulkomaisen kaupan kukoistuksen kanssa.

Karttalaitoksessa olevat diagrammit esittävät lyhyesti maan
suoranaisten merenkulkuyhteyksien kehityksen ulkomaidenkanssa
vuosina 1867—1896.

Suorakaiteet ja patsaat ilmaisevat tulleiden tai lähteneiden
laivojen yhteenlasketun rekisteritonniluvun, niiden kantavuuden,
kolmivuotiskeskiarvoa. Ne ovat tehdyt lastissa olleiden alusten
tonnilukujen mukaan, jotka ovat merkityt alapuolelle värillisillä
ruuduilla. Näiden korkeus on sama, jotavastoin leveys vaihtelee

Vuosi. Paperia Kauraa
. massaa .

(1onnia). . (Tonnia).(Tonnia).

Tervaa
(hl).

. Puu-
-ir ■ Fapena. KauraaVuosi.

,~ .
,
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Tervaa
(hl).
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145
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rekisteritonniluvun mukaan. Täten saadaan prosenttisuhde eri
maista tulleiden ja niihin lähteneiden laivojen välillä, jonka ohessa
lastattujen laivojen jakautuminen eri maiden välillä pistää parem-
min silmään sen kautta, että eri maat ovat merkityt numeroilla
ja väreillä. Lähteneiden laivojen diagrammissa on mittakaava
kaksi kertaa korkeampi kuin tulleiden laivojen, mutta leveydel-
tään on edellisten mittakaava ainoastaan puolet jälkimmäisten
mittakaavasta. Tämän kautta tulevat yhtä suuret pinnat kum-
massakin patsasjärjestelmässä vastaamaan yhtä suuria laivatonni-
lukuja. — Ulkonevat keltaiset osat merkitsevät pohjalastissa ollei-
den laivojen sekä absolutista että relativista tonnimäärää lastat-
tujen laivojen tonnimäärään verrattuna.

Lastattujen laivojen diagrammit on vielä jaettu:
a) niiden laadun mukaan: höyrylaivoihin ja purjelaivoihin,

jotka ovat merkityt patsaiden poikki kulkevalla viheriällä vii-
valla siten, että höyrylaivojen tonnimäärä on patsaiden ala-
osassa, purjelaivojen taas niiden yläosassa; ja

b) niiden kansallisuuden mukaan: ulkomaisiin ja suoma-
laisiin, merkityt punaisella poikkiviivalla siten, että ulkomaisten
laivojen tonniluku on tämän punaisen viivan alapuolella ja suoma-
laisten laivojen sen yläpuolella. Tarkemman selon diagrammista
saa tähän kuuluvista numerotiedoista molemmissa liitteissä.

Molemmat diagrammit osottavat etupäässä tulleiden ja
lähteneiden laivojen välillä olevan oleellisen erotuksen. Kun
tuskin puolet maahan tulleista laivoista tuovat mukanaan lastia,
on noin 90 % lähtevistä laivoista lastissa; laivojen kantavuus
on siis mennessä tullut paljo enemmän kysymykseen kuin tul-
lessa. Tämä riippuu siitä, että maan tärkeimpänä vientitavarana
ovat puutavarat, jotka arvoonsa nähden ovat sangen tilavat.

Seuraavassa yleissilmäyksessä otetaan huomioon ainoastaan
ne laivat, jotka ovat tulleet tai lähteneet lastissa.

Jos verrataan olosuhteita aikakauden alussa ja lopussa,
niin huomataan, että tulleiden laivojen luku on tullut 2,5-kertai-
seksi, mutta lähteneiden laivojen luku kolminkertaiseksi.

Kuten diagrammista näkyy, on merenkulkuliikkeen kehi-
tyksessä mainitulla aikakaudella sattunut useita sekä nousuja
että laskuja, riippuen kauppa- ja rahtisuhteista eri vuosina.
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Mitä tulee eri ulkomaisiin lähtö- ja meno-sa.ta.mfin tahi
-maihin, on Venäjä tulleihin laivoihin nähden ollut koko ajan
etusijassa, lähettäen alussa puolet, lopussa 2/s kaikista tulleista
laivoista. Sen jälkeen on Ruotsi ja Norja sekä Iso-Britannia,
joiden prosenttiluku vaihtelee hyvin vähä koko aikana. Sitä-
vastoin on neljäs maa järjestyksessä, Saksa, lisännyt prosentti-
lukunsa aikakauden alusta lähtien kaksinkertaiseksi. Syrjäisem-
millä mailla on pieni osa suoranaisessa tavarantuonnissa maahan,
joka seikka riippuu välikaupoista ja uudestaan lastauksista maail-
man markkinoiden pääpaikoissa.

Suomesta lähteneiden laivojen suhteen on taas Iso-Britannia
ollut koko ajan etusijassa, lukuunottamatta kahta ensimmäistä
kolmivuotiskautta ja 1880-lukua, jolloin etusijassa oli Venäjä,
joka on ollut ja edelleen on toisessa sijassa. Tavaranvienti
Ranskaan on lisääntynyt erittäin nopeasti, nim. 4,8 prosentista
11,1 prosenttiin, joten Ranska on nyt tullut kolmanteen sijaan.
Sitte seuraavat järjestyksessä Saksa, Ruotsi jaNorja, Tanska sekä
Alamaat. Muiden maiden prosenttiluvut ovat verrattain pienet.

Suhde suomalaisten ja ulkomaalaisten laivojen välillä, jotka
ovat välittäneet lastien kuljetusta, on suuresti muuttunut mainit-
tuna aikakautena. Ulkomaisia laivoja, jotka toivat lastia maahan,
oli aikakauden alussa 20% ja lopussa 37 %. Ulkomaisia laivoja,
jotka veivät lastia, oli aikakauden alussa 31 %, mutta lopussa 57%.

Mitä alusten laatuun tulee, niin on siinäkin huomattavissa
merkillinen muutos. Tuulen voima tavarankuljetuksessa on
enemmän ja enemmän saanut väistyä höyryvoiman tieltä. Siitä
seikasta, että maamme kauppalaivastossa suurimmaksi osaksi on
ollut ja vieläkin on purjelaivoja, kun sitävastoin ulkomaiset
viejät ja laivanvarustajat ovat rahtilaivoikseen hankkineet nope-
ampikulkuisia ja tilavampia laivoja, s. o. höyrylaivoja, on seura-
uksena myöskin, että ulkomaisten laivojen prosenttisuhteiden
kohotessa maamme merenkulkuliikkeessä myö*skin höyrylaivojen
prosenttiluku purjelaivojen suhteen on kasvanut. Tulleista lai-
voista oli aikakauden alussa36% höyrylaivoja, aikakauden lopussa
65%. Lähteneistä laivoista taasen oli aikakauden alussa höyry-
laivoja ainoastaan 17 ° o, mutta lopussa 59%.

Georg Lemberg.
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Luotsilaitos.
Suomen luotsilaitoksella on vanhat juuret. Kaukaisesta

menneisyydestä ovat etsittävät ensimmäiset mainittavat toimen-
piteet merenkulun turvaamiseksi rannikoillamme. Kustaa Vaasa
jo antoi tämän tästäkin käskyjä Suomen etelärannikoita pitkin
kulkevien reittien tarpeellisesta viitoittamisesta osittain kumpe-
leilla, osittain »suurilla luudilla ja kerpoilla» taikkapa myös ui-
villa tynnyreillä, joita merkkiä saaristolaisrahvaan oli velvolli-
suus asettaa paikoilleen. Tämän rahvaan velvollisuutena oli
vanhempina aikoina myöskin reitintuntevilla miehillä luotsata
kruunun aluksia. Myöhemmin, Eerikki XIV:n ja Juhana III:n
aikoina perustettiin vähitellen sinne tänne reiteille määrättyjä
luotsiasemia, joissa oli useampia tai harvempia luotseja, joiden
talot korvaukseksi heidän »passauksestaan» saivat nauttia eräitä
vapautuksia, joka etu myöhemmin, v. 1642, vaihdettiin rahalliseen
korvaukseen hallituksen julkaiseman luotsaustaksan mukaan.

Myöskin suurempia johtotornin muotoisia merimerkkejä
syntyi aikain kuluessa. Niinpä esim. mainitaan jo 1500-luvun
jälkipuoliskon aikana tynnyriä (korkealle paikalle asetettua)
Utössä, jonka johtomerkin sijaan arvatenkin seuraavan sataluvun
alulla laitettiin puutorni. 1600-luvun keskivaiheella mainitaan
samanlaista tornia Ledsundissa, ja vähää myöhemmin puhutaan
niistä myöskin Lägskärissä, Nyhamnissa jaRödhamnissa, kaikki
Ahvenan saaristossa. 1730-luvulla tuli lisäksi kaksi tornia Haapa-
saarelle Haminan edustalle, ja jokseenkin samaan aikaan mer-
kittiin Helsinkiin vievä reitti kolmella suuremmalla merimerkillä.
Saman vuosisadan puolivälissä rakennettiin myöskin Hangon ja
Lyökin (Uudenkaupungin edustalla) johtotornit, viimemainittu
kivestä. V. 1753 sai Suomi ensimmäisen tulimajakkansa, Utön
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majakan, jonka rakentamiskustannukset tekivät 18,480 taaleria
hopearahaa. Loistoa aijottiin täällä alkujaan toimittaa palavilla
hiilillä, joita oli pidettävä tornin yläosasta rautatelineillä riippu-
vassa loistopadassa, mutta todellisuudessa toimitettiin sitä vaski-
silla heijastuspeileillä varustetulla majakkalyhdyllä. Toisen ma-
jakkansa, Porkkalan majakan, sai maamme vasta v. 1800.

Suomen luotsilaitos, joka maan ollessa yhdistettynä Ruot-
siin oli ollut Ruotsin luotsilaitokseen kuuluvana osana, joka
vuorostaan syntymästänsä saakka oli ollut amiraliteetin alainen
ja Kaarle Xl:n aikana tullut varsinaisesti järjestetyksi, pääsi
v. 1809, kuten moni muukin laitoksistamme, omiin hoteisiinsa.
Kuitenkin jäi laitos yhä edelleenkin »luotsimajuurin» johdolla ja
Keisarillisen Hallituskonseljin sotilasasiaintoimituskunnan päälli-
kön ylivalvonnan alaisena toimimaan vanhalla tavalla Ruotsin
aikana julaistujen asetusten mukaan aina vuoteen 1812 saakka,
jolloin Suomen luotsilaitos maaliskuun 17 p:nä annetulla ase-
tuksella ensi kerran järjestettiin. Johto jäi pääasiassa edelleen-
kin samaksi kuin ennen, mutta alempaa valvontaa varten ase-
tettiin »luotsipäällysmiehiä», joita sittemmin sanottiin »jaostopääl-
liköiksi» ja joilla kullakin oli oma luotsipiiri. Näitä piirejä
(jaostoja) oli aluksi vain neljä, nimittäin Loviisan (myöhemmin
Helsingin), Tammisaaren, Turun ja Flisöbergin (Ahvenanmaan),
mutta niihin tuli myöhemmin, v. 1849, lisäksi Vaasan ja Oulun
jaostot, v. 1857 Viipurin (joka Vanhan Suomen palattua) muun
Suomen yhteyteen oli edelleenkin tullut jätetyksi Venäjän meri-
ministerion alaiseksi) ja vihdoin v. 1870 Saimaan jaKallaveden
jaostot. V. 1886 joutui vielä Laatokkakin luotsipäällysmiehen
valvontaan, ja v. 1887 niinikään Hämeen vesistöt. V. 1888 lak-
kautettiin Tammisaaren piiri ja siihen kuuluvat luotsiasemat
jaettiin lähimpien piirien kesken.

V. 1850 muodostettiin luotsihallitus Suomen luotsi- ja ma-
jakkalaitoksen Ylihallitukseksi. Nykyiseen muotoonsa on luotsi-
ja majakkalaitoksemme järjestetty toukokuun 9 p:nä 1870 anne-
tulla johtosäännöllä. Tämän johtosäännön mukaan on laitoksen
valvonta ja hallinto uskottu Ylihallitukselle, joka, kuten laitos
muutenkin, on sotilaallisesti järjestetty, ja siinä suhtein asetettu
maan kenraalikuvernöörin ylipäällikkyyden alaiseksi, mutta hal-
linnollisessa ja taloudellisessa suhteessa on Keis. senaatin ta-
lousosaston alainen.
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Ylihallitukseen kuuluu luotsitirehtööriksi sanottu päällikkö,
apulainen, sihteeri ja muu kansliaan kuuluva henkilökunta, insi-
nööri y. m.; luotsiväkeen taas kuului v. 1897 17 eri arvoista
upseeria sekä palvelusmiehistö, nim. 8 luotsipäällysmiestä, 40
luotsivanhinta, 219 vanhempaa' ja 235 nuorempaa luotsia, 133
vakinaista luotsioppilasta, joilla on rajoittamaton luotsausoikeus,
114 luotsioppilasta, joilla ei ole luotsausoikeutta, sekä 135 yli-
määräistä luotsioppilasta; edelleen 4 luotsihöyrylaivain päällikköä
(merikapteeneja), sekä Murtajan päällikkö, 9 loistolaivuria, 23 ma-
jakkaniestaria, 41 vanhempaa loistonvartij aa ja laivain perämiestä,
46 nuorempaa ja 64 ylimääräistä loistonvartijaa, y. m., yhteensä
1?345 henkeä. Lisäksi tulee viimeisimpänä vuonna jäänmurtaja
Sammon päällystö ja miehistö, 36 henkeä. — Upseereista mää-

rätään 7 jaostopäälliköiksi kukin luotsipiiriinsä, toiset laitoksen
höyrylaivain päälliköiksi tai merimittausretkikuntain jäseniksi.

Suomen luotsilaitoksella on kaksi päätehtävää: 1) hydro-
grafinen tehtävä, maan rantojen ja sisävesien tutkiminen meri-
mittauksilla ja merikarttalaitoksen laatiminen ja hoito, sekä 2)
hallinnollinen tehtävä, hoitaa maan luotsi- ja majakkalaitoksia.

Niinkuin äsken mainittiin, kävi muinaisina aikoina purjeh-
dus maan rannikoilla laatuun saaristolaisväestön vähittäin saa-
vuttaman kokemuksen nojalla, jolla tavoin sopivat väylät löy-
dettiin. Vasta 1700-luvulla toimitettiin todellisia mittauksia eräillä
tärkeimmillä seuduilla maan etelärannikolla.

Koko etelärannikon järjestelmälliseen hydrograftseen
tutkimiseen saatettiin toden teolla ryhtyä vasta sitten kuin tar-
peellinen geodetinen perustus oli saatu baltilaisen kolmiomit-
tauksen kautta (1828—38). Venäjän kruunun puuhasta ja sen
kustannuksella saivat merimittausretkikunnat toimekseen kartoit-
taa ja luotia saaristoa, alkaen idästä, sekä julaista merikarttoja
tutkituista matkoista. V. 1834 alkoivat työt Koiviston salmessa,
ja ovat ne, lukuunottamatta sotavuosia 1854—55, vähitellen eden-
neet länteenpäin, niin että niitä parhaillaan suoritetaan Ahvenan
saariston eteläisissä osissa. Koko tämä hydrografinen työalue
on kartalla n:o 26 merkitty sinisellä värillä.

Sillä välin tehtiin v. 1851, vastamainittujen töitten jatkuessa
etelärannikolla, sopimus, että Suomen länsirannikkoa ru-
vettaisiin hydrografisesti kartoittamaan Suomen luotsilaitoksen
toimesta ja oman maan kustannuksella. Työt alkoivat mainit-
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tuna vuonna Tornion seuduilla ja ovat ne jatkuneet avomerelle
päin siten kuin kartalta näkyy. Pohjanlahden pohjoisin osa saa-
tiin suoritetuksi 1850-luvulla (mitään mittauksia ei kuitenkaan
tehty sotavuosina 1854—55); 1860-luvulla mitattiin Luotoon
saakka ja 1870-luvulla tultiin Vaasan seuduille. Näiden mittaus-
ten perustuksena on ollut tähtitieteellisesti määrättyjä pisteitä.
Mutta täältä lähtien etelään päin on tätä tarkoitusta varten tehty
erityinen kolmiomittaus. 1880-luvulla päästiin mittauksissa Sii-
byyhyn saakka, ja nykyään ovat työt käymässä Säpin seuduilla,
Porin eteläpuolella. Sen ohella on v:sta 1887 lähtien pienempi
merimittausrctkikunta toimittanut saariston tutkimuksia Rauman
puolella ja vähän eteläpuolella Uuttakaupunkia siten kuin kar-
talta näkyy, ja vähäisempiä töitä on suoritettu Maarianhaminan
paikkeilla (1887) sekä Kymijoen suussa (1888).

Niinpä on nykyään lähes koko maan 3,700 km pitkä me-
renrannikko hydrografisesti tutkittu, muutamia lounaisen saa-
riston seutuja lukuunottamatta. Merikarttoja on koko ranni-
kosta, paitse Ahvenan saariston pohjoisosasta.

Maan sisävesiäkin ovat erinäiset retkikunnat hydro-
grafisesti tutkineet, nimittäin: Saimaan ja Kallaveden vesistöjä
(1859—79), Pielisenreittiä (1876—87), Päijännettä ja Vesijärveä
(1879—86), Puulavettä (1889) jaKeitelettä (1898). Näistäkin rei-
teistä on laadittu merikarttoja.

Merimittauksissa ja siihen kuuluvissa piirustustöissä y. m.
työskentelee Suomen luotsilaitoksessa kaikestaan 102 henkilöä,
siihen silloin luettuna päällystö ja miehistö merimittauslaivoilla
Sextant jaAland sekä 6 höyrykutterissa, joista 4 seuraa edellistä
ja yksi jälkimmäistä alusta ja yhtä käytetään sisämaan vesistöillä.
Merimittaustarkoituksiin maksettiin v. 1897 pohjoista retkikuntaa
varten 70,501 mk, eteläistä varten 18,838 mk ja sisämaan ve-
sistöjen retkikuntaa varten 15,300 mk.

Maan majakkalaitokseen kääntyäksemme on yllä mainittu,
että ensimmäinen tulimajakka rakennettiin Utöhön v. 1753 sekä
että Porkkalan majakka saatiin aikaan v. 1800. Pian kuiten-
kin ruvettiin tuntemaan useampien majakkain tarvetta, koskapa
täysi hyöty rannikkojen valaisemisesta saadaan vasta silloin,
kun majakoita on niin tiheässä, että niiden valokehät leikkaa-
vat toisiaan. Kartalta näkyy miten ne ovat asetetut, että ne
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osottavat erinäisten satamain tai sisäväylien suita sekä opasta-
vat merenkulkijoita heidän purjehtiessaan ulkona merellä ran-
nikoita pitkin. Sekaannuksen välttämiseksi ovat ne rakennetut
erimuotoisiksi, joista muutamat kuvat karttalehdellä antavat kä-
sityksen, tai erivärisiksi, joten ne antavat päivän valossa opas-
tusta, jota vastoin ne pimeässä ovat tunnettavia valon värin ja
valaisutavan erilaisuuksista, mistä kartta niinikään antaa tietoja.
Majakoita on nimittäin erilaisia, vakavalla valolla, vakavalla va-
lolla ja välkytyksellä, vakavalla valolla ja rävähdyksillä, tuikki-
villa välkytyksillä j. n. e., jota paitsi vaihteluita tapahtuu väreil-
läkin eri valoissa. Pisin valaisematon matka rannikoillamme
on Utön ja Hangon majakkain välillä. Mutta vain ajankysymys
on milloin mainittua väliä tulevat valaisemaan Vänökalkskärin
ja Bengtskärin saarille rakennettavat majakat. Kauemmaksi itään
on ajateltu rakentaa majakka Digskärille.

Sotavuodet 1808—09 ehkäisivät kokonaan rannikon valai-
semisen jatkamisen, kun näet äsken mainitut majakat ja myös-
kin tornit hävitettiin, jotteivät ne voisi vihollista opastaa. V. 1814
aljettiin Utön ja Porkkalan majakoita uudelleen rakentamaan,
mutta vasta v. 1831 kasvoi niiden luku, kun Pellingin-Glosholman
majakka rakennettiin. V. 1862 tämä majakka sammutettiin ja muu-
tettiin johtotorniksi,kun Söderskärin majakka oli valmistunut. Sen
jälkeen rakennettiin majakoita järjestyksessä Hankoon 1837, Isol-
lekarille 1838, Lägskäriin 1840, Ekkeröhön 1845, Norrskäriin 1848,
Heinäluodolle (Laatokassa) 1860, Sälskäriin 1868, Hanhipaateen
(Laatokassa) 1879 j. n. e. Pääsy väylä Helsinkiin varustettiin
Gräharan majakalla vasta v. 1883.

Pari merkillisempää majakkaa maassamme ovat Bogskär
ja Market. Nämä vv. TBB2 ja 1885 uudesta rakennetut maja-
kat perustettiin yksinäisille meressä oleville vuorikareille ja nii-
den rakentaminen tuotti paljon vaivaa ja kustannuksia. Kaikki
tarveaineet, niinkuin kivijalkakivet, hieta, tiilet, hirret, raudat y. m.
oli lastattava kaljaaseihin ja proomuihin ja höyrylaivalla hinautet-
tava rakennuspaikalle. Useamman kerran sattui, että kun raken-
nusaineet oli purettu kalliolle, tuli kova myrsky ja aallot pyyhkäsi-
vät pois mitä paikalle oli tuotu, niin että työmiehetkin olivat hen-
genvaarassa, niinkuin esim. näkyy seuraavista sanoista Marketin
majakan rakennuskertomuksessa: »Kerrankin saattoivat ulkona
karilla olevat työmiehet töintuskin pelastua veneeseen, jonka he
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hilasivat karille merimerkiksi pystytetyn vankan 33 jalkaa kor-
kean ja 6 tuumaa paksun rautatangon nenään. Veneessä heidän
piti pysyä siksi kunnes myrsky jonkun ajan kuluttua asettui.»

Kuinka kalliiksi nämä ulkokarien majakat tulevat, näkyy
siitä, että Market, joka on kivestä rakennettu, on maksanut
188,680 mk. Raudasta kiviselle perustalle rakennettu Bogskär
on suurempien korjausten ja uudistuksien kanssa tähän saakka
tullut maksamaan noin 510,000 mk. Näihin kumpaankin majak-
kaan tä}'tyy höyrylaivalla kuljettaa kaikki ruokatavarat, puut,
vedet. Bogskärissä on kaksinkertainen miehistö eli 9 miestä,
joista toiset puolet vuorotellen ovat palveluksessa. Vuotuiset
ylläpitokustannukset Bogskäristä, joka on maksanut enin kai-
kista Suomen majakoista, nousevat noin 15,000 markkaan, ellei
korjauksia siellä ole tehtävänä. Vertauksen vuoksi mainittakoon,
että esim. Hangon majakan vuotuiset kustannukset nousevat
noin 6,000 mk:aan ja Gräharan noin 4,000 mk:aan.

Että rannikkomme ennen, valaisemattomassa tilassaan, ovat
olleet ylen vaaralliset, ilmenee monista kertomuksista, joita on
liitetty pyyntökirjöihin uusien majakkain rakentamisesta; niinpä
kirjoittaa luotsitirehtööri v. 1877, ennenkuin Bogskärin ja Mar-
ketin majakoita oli olemassa, »että v. 1873 Ruotsin rannikolla
sillä seudulla, joka on sinne asetettujen majakkalaivain Svenska
Björn'in ja Finngrundet'in välillä, joiden välimatka toisistaan on
viisikymmentäviisi Englannin meripeninkulmaa eli minuuttia,
kaksikymmentäneljä laivaa on joutunut haaksirikkoon ja kah-
deksan niistä kokonaan mennyt hukkaan, siitä syystä, että nämä
laivat, joiden päälliköt yön pimeydessä ovat peljänneet lähestyä
Bogskärin ja Marketin ympäristöillä löytyviä vedenalaisia matalia
ja kareja, eivät ole uskaltaneet pysytellä selällä, vaan laskeneet
liian lähelle Ruotsin rantaa ja siellä joutuneet karille.» Yhdeksi
syyksi Valassaarien majakan rakentamiseen mainitaan, »että jos
majakka rakennettaisiin Valassaariin, voitaisiin kaikella varmuu-
della päästä sellaisista onnettomuuksista kuin se, mikä tapahtui
14 p. lokak. 1879, jolloin yhtenä ainoana yönä viisi laivaa, jotka
kaikki joutuivat hylyiksi, ajautui Valassaariin, joilla sitäpaitsi
muita haaksirikkoja usein tapahtuu».

Polttoaineena käytettiin tämän vuosisadan alussa kaikissa
tulimajakoissa tavallista hamppuöljyä, vähää myöhemmin puh-
distettua hamppuöljyä, sen jälkeen naurisöljyä, kunnes v. 1876
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ruvettiin käyttämään puhdistettua amerikalaista polttoöljyä, jonka
sijaan v. 1889 otettiin venäläistä n. s. pyronaftaa. V. 1883 pe-
rustettiin ensimmäiset vartioimattomat loistot, yhteensä 13 kap-
paletta. Nämä loistot rakennettiin Ruotsin mallin mukaan ja
käytettiin niissä polttoaineena Ruotsista tuotua kaasuöljyä vuo-
teen 1888 saakka, jolloin bentsiniä ruvettiin halvemmalla saa-
maan Venäjältä. Näiden majakkain ominainen vaihtuva vilkutus-
valo — valkea ja värillinen (punainen tai vihreä) — saadaan aikaan
siten, että bentsiniliekistä nouseva lämpö panee liikkeelle värilli-
sillä suojuslaseilla varustetun pyörittäjän. Nykyään, v:n 1898 lo-
pussa, on pitkin maan rannikoita ja sisävesillä kaikkiaan 160 sel-
laista loistoa ja lyhtyä. Viime vuosina on kuitenkin johtoloistojen
valaisujärjestelmässä tapahtunut melkoinen muutos, kun on rans-
kalaiseen malliin ruvettu bentsinin sijasta käyttämään petroleu-
mia, ja varustetaan vähitellen kaikki johtoloistot tämän öljyn poh-
timilla. Kun tämä muutos on täysin suoritettu, säästää se kus-
tannuksissa 14,000 markkaa vuosittain. Vuodesta 1898 alkaen
tulee osassa näitä majakoita käytettäväksi luotsilaitoksen insi-
nöörin E. F. Andersinin keksimää pyörittäjää, jossa värillisten
suojuslasien sijasta on vilkkulinssejä, joiden kautta näiden lois-
tojen valo saadaan monta kertaa väkevämmäksi.

Reitit ja satamain suut, jotka ovat valaistut tämäntapaisilla
loistoilla, ovat seuraavat: Turusta Utöhön, Turku— Jungfrusund,
Turku—Sottunka, Helsinki—Porkkala, Helsinki—Grähara, Häst-
näsin kaivanto, pääsyreitti Hankoon, Kotkasta merelle Haapa-
saaren kautta, Kotka—Kaunissaari, Viipurista Uuraaseen ja edel-
leen merelle Alvatin ja Rondon kautta, Koiviston salmesta
Verkkomatalan kautta merelle. Uudenkaupungin satamasta Ison-
karin majakalle, Rauman satamasta merelle Valkeakarin kautta,
pääsyväylä Reposaareen, pääsyväylä Rönnskärin satamaan me-
reltä, pääsyväylät Ykspihlajaan (Kokkolan satamaan), Pietarsaa-
reen, Raaheen ja Kemiin. Ahvenanmaalla on väylä Ledsundiin
ja Ledsundin kautta sekä idästä että lännestä tullen valaistu,
samoin pääsyväylät Maarianhaminaan ja Nyhamniin, Ekkeröhön
ja Signilskäriin sekä lisäksi Lemströmin kaivantoon kummaltakin
puolelta. Laatokalla ovat seuraavat pääsyväylät valaistut, nim.
Sortanlahden, Sortavalan, Pitkänrannan ja Mantsinsaaren sata-
mat. Saimaan vesistöllä on matka Lappeenrannasta Savonlin-
naan valaistu, samoin pääsy Oravin kanavaan. Päijänteen vesis-
töllä ovat reitit Vesijärvellä ja Jyväsjärvellä valaistut.
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Maan kaikkien 188 majakan, loistolyhdyn ja loistolaivan
vuosikustannukset nousivat v. 1897 273?99^ mk:aan ja luotsilai-
toksen koko menomäärä nousi Smk:aan 1,141,332: 57.

Kuten ennen on mainittu, on maassa o luotsipiiriä eli, niin-
kuin niitä nimitetään, jaostoa, nimittäin: Viipurin, Helsingin, Tu-
run, Ahvenanmaan, Vaasan, Oulun, Saimaan ja Kallaveden,
Laatokan ja Päijänteen, joita johtavat luotsipiirinpäälliköt, paitsi
kahta viimemainittua, joita luotsipäällysmiehet hoitavat. Kussa-
kin piirissä on erinäisiä luotsipaikkoja ynnä niiden vartioasemia
ja luotsimiehenreittejä. Luotsipaikkoja, joita kaikkiaan on 133,
johtavat osittain luotsivanhimmat, joiden alaisia ovat vanhem-
mat ja nuoremmat luotsit ja luotsioppilaat. Luotsin tehtävänä
on luotsipaikaltaan eri reiteillä opastaa merenkulkijoita lähim-
mälle luotsipaikalle. Laivareittien yhteenlaskettu pituus on 10,677
km ja samasta luotsipaikasta haaraantuvain reittien luku saattaa
joskus olla sangen suuri. Esimerkiksi mainittakoon, että Hel-
singin luotsipaikalta on kokonaista 40 eri luotsausväliä merkitty
luotsitaksaan. Useimmilla Suomen 113 luotsipaikasta on ainakin
10 eri luotsausmatkaa, kun sitävastoin ulkomaalaisten luotsien
useimmissa tapauksissa tarvitsee tuntea ainoastaan yhden luotsi-
väylän.

Suomalaisen luotsin koko nuoruuden aika kuluu sentähden
tarkalleen oppimiseen, jotta hän mieheksi tultuaan voisi ryhtyä
edesvastaukselliseen tehtäväänsä, ja on senvuoksi lievästi tuomit-
tava hänen kentiesi monastikin muissa suhteissa laiminlyötyä tie-
tovarastoansa. Jotta kuitenkin nuorta luotsioppilasta osittain saa-
taisiin pakotetuksi ja osittain kehoitetuksi lisäämään merimies-
kykyänsä, kielitaitoansa ja yleistä koulusivistystään, vaaditaan
nykyään, että hän on suorittanut ylemmän kansakoulun oppi-
määrän, ja muuten ylennetään esim. sellainen ylimääräinen luotsi-
oppilas, joka on suorittanut merikoulututkinnon, muita ennen
vakinaiseksi luotsiksi. Useimmiten otetaan nykyään luotsivan-
himmaksi ainoastaan tutkinnon suorittaneita merikapteeneja,
kauppalaivureita tai perämiehiä; sitäpaitsi annetaan palkintoja
tai apurahoja niille luotseille, jotka käyvät merikoulussa. Vuo-
sittain kutsutaan parikymmentä luotsioppilasta eri osista maata
Helsinkiin, missä he erityisillä kannatusvaroilla saavat käydä
luotseja varten perustettua koulua, jossa annetaan opetusta käy-
tännöllisessä purjehduksessa, luotsiasetuksissa, asetuksissa, jotka
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koskevat laivain yhteentörmäystä vesillä, venäjän kielessä y. m.
Oppimääränsä koulussa suoritettuaan ovat samat nuoret miehet
mukana Venäjän meriväen sotalaivojen kesäretkillä edistyäkseen
mainitun kielen taidossa ja saavuttaakseen kokemusta suurten
laivain ohjaamisessa.

Keväisin on luotsien velvollisuus piireissänsä, säädettyä
korvausta vastaan, paikoilleen asettaa n. s. reimarit, jotka ulko-
näöllänsä ja värillänsä ilmaisevat väylän paikan vältettäviin ka-
reihin nähden. Reimareita on useampaa lajia, nimittäin: poh-
jois-, etelä-, itä-, länsi- ja luovausreimareita, joiden ulkomuodon
esitykseemme liitetty piirustus osottaa. Sitäpaitsi on tien opas-
tamiseksi erinäisille saarille ja kareille laivareiteillä rakennettu
kivisiä tai puisia kumpeleita, joita kaikkiaan on 1,849.

Nykyinen reimarijärjestelmä, joka on sama kuin Keisari-
kunnassa, otettiin käytäntöön v. 1896 Suomessa Pohjan- ja Suo-
menlahden rannoilla sekä Laatokalla. Sisämaissa, missä reitti kul-
kee yhteen ainoaan suuntaan, käytetään erityistä kaksireimari-
järjestelmää, johon kuuluu tasavärinen ja kirjava reimari, joista
kirjava on varustettu latvaluudalla. Matkalla vesistöä ylös on
kirjava reimari jätettävä oikealle, tasavärinen taas vasemmalle,
vesistöä alas mentäessä päinvastoin.

Reimarien lukumäärä maassa nousee 7,126 kappaleeseen
ja niiden vuotuiset hoitokustannukset Smk:aan 63,996, siihen
laskettuna kumpeleinkin ja pienempäin merimerkkien ylläpito.

Merenkulkijoiden opastamiseksi sumussa ja usvaisella säällä
on 7 loistolaivaan laadittu sumusireenejä, jotka vähän väliä an-
tavat lyhyitä äänitärähdyksiä. Majakoissa on soittokelloja, joita
majakan miehistö joka viidentoista minuutin kuluttua soittaa.
Gräharan majakalla on soittokelloon yhdistetty kellolaitos, joka
soittaa automatisesti. Hangon ja Norrskärin majakoilla ammu-
taan sumukanuunoilla joka viidestoista minuutti kaksi laukausta.
Kellopoijuja on asetettu kahteen paikkaan, nim. Märkkallaniin
Etelä-Kurkussa ja Rysskärille Helsingin lähellä.

Luotsien velvollisuus on auttaa merenkulkijoita merihä-
dässä, jota varten erinäisiin uloimpiin luotsipaikkoihin on han-
kittu pelastuskuttereita. Haapasaaren ja Hangon pelastusasemat
ovat täydelliset ja rakettilaitoksilla varustetut. Lisäksi on mai-
nittava, että äskettäin perustettu Suomen meripelastusseura on
ryhtynyt erityisiin toimiin merenhädässä olevain ihmisten pelas-
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tamiseksi. Täydellisin pelastusasema on Lavassaarella ulkona
Suomenlahdella. Seura nauttii valtionapua.

Täyttääkseen niitä eri tehtäviä, jotka luotsilaitos on saanut
suoritettavakseen, on sillä 9 höyrylaivaa, joista yksi on annettu
luotsipäällikkyyden ja 7 luotsijaostopäälliköiden käytettäväksi ja
kahta käytetään merimittauksiin.

Näitä laivoja koskevat yksityisseikat näkyvät seuraavasta
taulusta

E. F. Andersin, R. Hausen y. m.
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Eläköön . .

Sextant . .
Valvoja . .
Villmanstrand
Saturnus .

.

Jupiter . . .

Äland .
. .

Ahkera. . .

Saimaa . . .

Murtaja . .
Sampo . . .

154,76
118,7
107,3
121,4

70
70
77
62,7
80

155,8
202,0

19,5
19,5
19,5
18,5
15,5
15,5
14
12,3
16,75
36
43,0

8,25
8,7
8,7
9,2
6,12
6,12
5
5,5
4,9

15,6
18,25

230
195
148
210

54
54
45
40
58

824
180

670
200
163
250
100
100
80
50

180
1,300
3,000

14,8
10,0
11,0
12,8
9,8
9,8
8,0
B,i

10,8
12,5
13,0

1886
1884
1876
1886
1884
1884
1872
1876
1893
1890
1898

256,799
179,999
179,215
155,160
47,946
48,350
40,600
10,000
59,991

692,138
1,351,065

13
38

33
63
42

83
56
54

Yhteensä Smk. 3,016,166 82



Reimari-järjestelmä
Suomen rannikoilla ja Laatokalla,

Kaksoisreimari-
järjestelmä sisävesillä.
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Kulkulaitokset.

Tarkoituksenmukaiset laitokset ihmisten ja tavarain kul-
jettamista varten ovat kaikkina aikoina olleet korkeamman vilje-
lyksen aikaansaamisen ensimmäisiä ehtoja javoimakkaimpia edistä-
jiä, ja Suomen kansa on siinä kohden ottanut kantaakseen
kuormia, jotka ovat erittäin suuria, varsinkin katsoen väestön
vähäiseen lukumäärään ja niukkoihin taloudellisiin voimiin.

Vanhimmat ihmiskäden luomat kulkutiet olivat Suomessa,
niinkuin ovat muuallakin olleet, maantiet. Näitä on vuosisatain
kuluessa rakennettu niin runsaassa määrin, että maa tässä koh-
den kilpailee minkä muun samalla napakorkeudella olevan maan
kanssa tahansa ja kukatiesi ehkä voittaakin ne. Lukemattomissa
laajalle haaraantuvissa järvissään ja vesistöissään on Suomella
luonnon laatima, arvaamattoman tärkeä kulkukeino, mutta näi-
den vesiteiden toisiinsa yhdistämistä ja tarkoituksenmukaista
käyttämistä varten on moninaisia toimia tarvittu. Näiden, etupäässä
kahdeksannella- ja yhdeksännellätoista vuosisadalla suoritettujen,
osittain hyvinkin kalliitten töiden tuloksena ovat Suomen kanavat
merkitykseltään tärkeimmät. Rannikkopurjehdusta varten sitä-
vastoin on vastaavia uhrauksia ainoastaan poikkeuksittain tar-
vittu. Yhdeksännentoista vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla
ryhdyttiin vihdoin Suomessa rakentamaan nykyajan tärkeimpiä
kulkulaitoksia, rautateitä. Niiden rakentamista on viimeisenä
kahtena vuosikymmenenä katkeamatta kestänyt.

Erilaatuisten kulkukeinojen kehitys on viimeisaikoina luon-
nollisesti käynyt yhtärinnan, jotta erilaiset kuljetustavat voisivat
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tukea toisiaan ja tarpeen tullessa liittyä toisiinsa; selvyyden
vuoksi otamme kuitenkin tässä kunkin lajin kulkulaitoksia erik-
seen tarkastettavaksi.

Maantiet.

Maanteitten rakentamiseen ja voimassapitämiseen nähden
oli jo pohjoismaiden vanhimmissa laeissa perustavia määräyksiä,
joista vähitellen on kehittynyt kokonainen järjestelmä.

Vuosien 1347 ja 1442 yleiset maanlait velvoittavat maan-
omistajia rakentamaan siltoja (tarpeen sattuessa kunnossa pitä-
mään lauttaa) ja raivaamaan tietä sen mukaan kuinka kullakin
oli osuutta kylässä; osittain olivat tähän rasitukseen velvollisia
suurempain piirikuntain, kihlakunnan tai eräissä tapauksissa
maakunnan asukkaat. Katolinen kirkko, joka kyllä muuten oli
muistanut hankkia itselleen suuria vapautuksia ja etuuksia, otti
maansa puolesta myöskin osaa teitten ja siltain rakentamiseen
ja kunnossapitämiseen, siten tunnustaen niiden tehtävän kultuuri-
merkityksen. Eri tielajeja mainitsevat maanlait »maantien»,
»käräjätien», »kirkkotien» ja »myllytien»; sitäpaitsi mainitaan
»kavio- eli sorkkateitä» (s. o. karjanteitä). Kirkkosillan piti olla
5 kyynärää (2,97 m) leveä; teitten leveydeksi oli määrätty 10

ja 6 kyynärää (5,94 ja 3,56 m). Ken laiminlöi määrätyt velvolli-
suutensa teitten rakentamisessa sai rangaistukseksi sakkoja; teit-
ten ja siltain katsastuksia oli pidettävä kahdesti vuodessa, j. n. e.

Tämä kaikki näyttää viittaavan siihen, että jo keskiajalla
olisi maakulkuneuvoissa päästy varsin tyydyttävälle kehitysas-
teelle, mutta tosiolot eivät millään tavalla ole vastanneet mää-
räksi pantuja sääntöjä. Itse Ruotsin vanhimmillakin viljelysseu-
duilla ovat enimmät niitä harvoja teitä, mitä löytyi, tiettävästi
olleet ratsas- ja talviteitä. Herrainpäiviä ja neuvostonkokouksia
pidettiin kernaasti sellaisilla paikoilla, jonne päästiin vesitietä,
niinkuin Söderteljessä, Arbogassa y. m.; kuninkaankirjeistä on,
suuri määrä annettu saaristossa, mikä niinikään osottaa, kuinka
purjehdusta pidettiin maakulkua edullisempana. Kustaa Aadolf
kirjoittaa v. 1619, että Ruotsin tiet olivat enemmän jalkapolkujen
kun maanteitten kaltaisia. Ulkomaalaiset matkustajat ovat täy-
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sin luotettavasti kertoneet, että vielä kuudennentoista sataluvun
alussa oli ratsainkin vaikeata päästä varsinaisia asuttuja seutuja
kauemmaksi. Itsestään tuntuu luonnolliselta ja saatavissa ole-
vista asiakirjoistakin käy ilmi, että olot itäisessä ja harvaan
asutussa Suomessa olivat vielä hankalammat.

Kehityksen kulku meidän maassamme näkyy parhaiten
kun keskitämme esityksemme määrättyihin tärkeimpiin ajan-
kohtiin, sitomatta sitä kuitenkaan määrättyihin vuosiin. Puheen-
alaisia oloja voinee parhaiten kuvata silmälläpitäen niiden tilaa
Kustaa Vaasan hallituksen lopussa (1550-luvulla), Ruotsin suu-
ruuden ajan alussa (1650-luvulla) sekä yhdeksännentoista vuosi-
sadan ensimmäisenä ja viimeisenä vuosikymmenenä.

Vähäpätöisen perinnön keskiaika maakulkukeinoihin näh-
den jätti uudelle ajalle. Maan eteläosassa oli Kustaa Vaasan
aikana vain muutamia harvoja kulkuteitä, joita — vaikkapa vain
ehdollisesti — saattoi sanoa maanteiksi. Turun, Ulvilan (Porin)
ja Hämeenlinnan välillä oli liike verraten vilkas; samoin pidet-
tiin Turusta Viipuriin ja sieltä Venäjän rajalle (Rajajoelle) voi-
massa kulkutietä maisin, vaikka kesäiseen aikaan Suomenlahti
siinä kohden oli mukavin kulkureitti. Hämeenlinnan, Viipurin
ja Savonlinnan välillä löytyi myöskin teitä, kahden ensiksi
mainitun välillä kahdetkin tiet, jotka kulkivat pitkin Salpaus-
selän molempia rinnakkaisia pääharjanteita. Hyvin mahdollista
kuitenkin on, että suuret osat näitä kulkuteitä eivät laadultaan
olisi kyenneet vähimmässäkään määrässä tyydyttämään niitä
vaatimuksia, joita nykyään maanteistä on.

Suomen puolustaminen sota-aikoina oli nähtävästi paljon
vaikuttavana näkökantana maanteiden suunnittamisessa. Soti-
laalliset edut tosin monin kohdin kävivät yhteen viljelyksen
tarpeitten kanssa, sillä maan harvalukuisista linnoista oli jokai-
nen rakennettu parhaiten asutuille seuduille, mutta pyrintö voida
tarpeen vaatiessa päästä linnojen apuun ja saada niiden keskistä
yhteyttä voimassa pysymään on varmaan painanut vaa'assa
enemmän kuin rauhallisen liikkeen etu. Teiden aikaansaaminen
kävi mahdolliseksi senkin kautta, että linnaläänien rahvaan työ-
voimaa surkeilematta puserrettiin kaikkiin yrityksiin, mitä vallan-
pitäjät katsoivat tarpeellisiksi toteuttaa. Muuten saivat vesistöt
sulan aikana ja rekikeli talvisin korvata mitä teistä puuttui;
sotaretket tehtiin näinä aikoina kaikkein useimmissa tapauksissa
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talvikelillä. Hiihtäjiä mainitaan asiakirjoissa usein; uuden ajan
ensi vuosisadoilla on suksilla ollut Etelä-Suomessa aivan yhtä
suuri merkitys kuin niillä nykyään on maan pohjoisimpien osien
yhdysliikkeessä.

Otaksumalla että luetellut kulkutiet laatuunsa nähden todella-
kin olisivat olleet maanteitten veroisia, olisi näitä v:n 1550 tie-
noissa Suomessa ollut noin 2,000 km:n pituudelta tai — kun
teitten tavattomat mutkittelut otetaan huomioon — jonkun ver-
ran enemmänkin. Tosinhan mainitaan teitä sen lisäksi kulke-
neen Ulvilasta sekä nykyisen Tampereen seudulta Korsholman
linnaan (Vaasan lähellä), mutta ne olivat varmaan liiaksi alkeel-
lista laatua voidakseen tässä päästä muiden joukkoon. Erämie-
het ja kauppiaat samoilivat sitäpaitsi maan sisäosissa, Savonlin-
nasta ja Venäjän Karjalasta Oulujärvelle ja Ouluun, mutta mat-
kat tehtiin joko talvisin tai suuria järviä pitkin. Sataisen vuotta
myöhemmin, kun Pietari Brahe v. 1639 matkusti näissä osissa
maatamme, kulki hän, niinkuin itse muistokirjassaan mainitsee,
»kaikki järvet ja vaaralliset virrat ylös ja alas», ja hän lisää,
ettei »kukaan erinomainen mies» häntä ennen ollut sitä matkaa
kesällä tehnyt. Selvää on, etteivät 1500-luvun keskivaiheen
olot tässä kohdin olleet paremmat, vaan pikemmin päinvastoin.

Kustaa Vaasan kanta kulkulaitoksia kohtaan on varsin
kuvaava. Ruotsissa hän on niitä koettanut kehittää ja antanut
sitä tarkoittavia käskyjä, mutta Suomen rajamainen asema ja
idästä alati uhkaava sodanvaara näyttävät saattaneen kuninkaan
siihen luuloon, että päinvastaiset toimet täällä olivat kohdallaan.
Sotavuosina 1555—1557 kuningas siten kerran toisensa jälkeen
käski, että vain yhtä ainoaa rajalle vievää tietä olisi voimassa
pidettävä ja muut »tukittavat» murroksilla eli rydöillä, jotta
vihollisille vastaisuudessa kävisi vaikeaksi tehdä hyökkäyksiä.
Ne harvat tiet, mitä täällä löytyi, olivat kuitenkin kaikessa puut-
teellisuudessaan niin välttämättömän tarpeellisia, että ne tulleista
mahtikäskyistä huolimatta jäivät elämään ja kuljettaviksi.

Seuraavinakin aikoina vaikutti puolustuskysymys kulku-
neuvoihin, nyt kuitenkin vastakkaiseen suuntaan. Se hyökkäys-
politiikka, johon kuningas Juhana 111 ryhtyi Venäjää vastaan,
vaati välttämättömästi parannettuja teitä; hänen uskalias sota-
päällikkönsä ja vävynsä Pontus De la Gardie vei v. 1580
joukkonsa Käkisalmea vastaan läpi erämaitten ja nevojen, joita
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ennen oli pidetty mahdottomana kesäiseen aikaan kulkea. Vielä
paljon myöhäisempinä aikoina on maan etäisemmissä osissa ollut
tapana rakentaa soiden yli usein kilometrien pituisia teitä halais-
tuista hirsistä, joita lasketaan korkeintaan kaksi rinnatusten, ja
sellaisia »porrasteitä» kutsutaan Itä-Suomessa yleisesti »Pontuk-
sen silloiksi», arvaten De la Gardien mainitun retken muistosta.
Vaunuja, s. o. nelipyöräisiä raskaita, linjaalittomia ajopelejä,
ruvettiin 1500-luvulla käyttämään pohjoismaissakin, vaikkapa
vain ylhäisinten piirissä, ja mainittu sotaherra, joka oli syntyisin
Etelä-Ranskasta, (tai mahdollisesti hänen poikansa, valtakunnan-
marski Jaakko De la Gardie, johon kansantarina usein sekoittaa
isän), saattaa olla ensimmäinen, joka on Suomessa mainitunlaista
ajoneuvoa käyttänyt. Ainakin elää vielä meidänkin aikanamme tari-
noita eriskummaisesta ajopelistä, jota suuri sotapäällikkö Pontus
oli kuljettanut muassaan ja joka sitten oli vajonnut Muolaan-
järveen, missä se muka lukemattomia kertoja on tarttunut kala-
miesten verkkoihin.

Monessa suhteessa uusia olivat olot, joita tapaamme
seitsemännentoista vuosisadan keskipalkoilla. Kolmenkymmen-
vuotinen sota oli vastikään päättynyt; ulkomaisia esikuvia oli
ruvettu noudattamaan monissa valtakunnan oloissa. Kulku-
laitoksiinkin ne olivat vaikuttaneet; uusia täydellisempiä sään-
nöksiä annettiin tämän tästäkin kestikievareista ja kyydinpidosta;
järjestetty postinkulku oli niinikään saatu toimeen. Suomen
oloihin vaikutti erityisesti se seikka, että maamme korkeimpana
hallitusmiehenä oli muutamia vuosia Pietari Brahe, jolla oli
sekä asiantuntemusta että suuressa määrässä tarmokkaisuutta ja
vaikutusvaltaa. Ylen tärkeää oli lisäksi, että Venäjän raja Stol-
bovan rauhan kautta 1617 oli siirtynyt tuonnemmas (vertaa
karttaa 32 a), sillä siten oli saatu uusia rajalinnoja, Käkisalmi,
Nyen ja Pähkinälinna, joiden kanssa oli yhdysliikettä pidettävä
yllä vuosi läpeensä. Jo senkin vuoksi tarvittiin uusia teitä;
toivottiin sitäpaitsi että itäisten seutujen kulkuneuvoja paranta-
malla voitaisiin venäläisten kauppaa vietellä Itämerelle ja siten
päästä saamaan suuria kauppavoittoja.

1600-luvun keskivaiheilla olikin jo päästy niin pitkälle että,
ennen mainittuja vanhempia kulkuteitä lukuunottamatta, kahdet
tiet yhdistivät Viipurin Käkisalmeen, Nyeniin (nyk. Pietariin) ja
Pähkinälinnaan (= Lyyssinään, Schlusselburgiin); edelleen oli
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Etelä-Hämeen ja lähimpäin merikaupunkien, Helsingin ja Por-
voon, yhdysliikkeen helpottamiseksi rakennettu kaksi etelään päin
menevää tietä; vihdoin oli pitkin Suomen koko länsirannikkoa
syntynyt tie, joka sitten Pohjanlahden toiselta puolelta jatkui
Tukholmaan, sekä toinen tie Tampereen seudulta Korsholmaan
(Vaasaan). Tässä mainittujen uusien teitten saattaa arvioida
vastanneen likipitäin 2,000 km:n matkaa; uuden ajan ensimmäi-
nen vuosisata olisi siis tehnyt maantieverkon kahta kertaa suu-
remmaksi, minkä lisäksi vanhoja teitä epäilemättä oli vähitellen
paranneltu ja toisia uusia vähemmänarvoisia kulkuteitä raivattu.
Maan sisäosat sitävastoin, niinkuin näkyy edellä kerrotusta Pie-
tari Brahen matkasta Savonlinnasta Ouluun, olivat vielä maa-
kulkuneuvojen puutteessa. Matkoillaan Suomessa näkyy Brahella
olleen puolisonsa seuraa ainoastaan milloin matka kävi meritse,
kuten Turun ja Helsingin välillä.

Kaikesta päättäen on epäilemätöntä, että uuden ajan ensim-
mäisenä vuosisatana on tärkeitä parannuksia saatu toimeen ja
lainsäädäntökin valaisee puolestaan näitä edistyksiä. Meidän on
kuitenkin kartettava sitä luuloa, että todellisuus olisi aina vas-
tannut lakipykäliä. V. 1664 määrättiin kaikki tiet mitattaviksi
ja peninkulmanpatsailla varustettaviksi, ja näitä määräyksiä lienee
noudatettukin. Mutta muissa kohden kävivät parannukset hanka-
liksi. Niinpä m. m. säädettiin kylläkin v:n 1636 taverniasetuk-
sessa, että kestikievareissa piti löytyä kyytihevosia, vaunuja ja
veneitä, ja tähän lisättiin vv. 165 1 ja 1664 säännökset, että valta-
maanteitten kestikievareissa piti pitää varalla vähintäkin kahdet
vaunut, neljät rattaat, 6 rekeä ja 8 satulaa tarpeineen, sekä poikki-
ja sivuteillä puolta vähemmän. Varovaisesti lisättiin kuitenkin
asetuksessa, että milloin teitä ei saattanut vaunuilla ajaa, ei sel-
laisia ajoneuvoja tarvinnut pitää. Mitä Suomeen tulee, on poik-
keus varmasti kumonnut säännön, sillä vielä seuraavan vuosi-
sadan keskimailtakin on luotettavia todisteita, että itse Turun
ja Porin läänissäkin, s. o. maan vanhimmilla viljelysseuduilla,
oli suuria alueita, missä ei käytetty minkäänmoisia pyöräneu-
voja, ei edes kaksipyöräisiä rattaitakaan. Monin paikoin olivat
tiet vieläkin suoraan sanoen hengenvaarallisia. Seitsemännen-
toista vuosisadan kihlakunnanoikeuspöytäkirjoista nähdään esi-
merkiksi, että kerrankin erästä Kaakkois-Suomen talonpoikaa
syytettiin vaimonsa murhaamisesta, koska vähäistä ennen maahan-
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paniaisia oli huomattu vaimon niskat nujertuneiksi. Mutta kuu-
lustelussa todistajat yhteen ääneen todistivat, että onnettomuus
varsin helposti oli saattanut tapahtua kirkkomatkalla, jonkalaisia
tapahtumia oli ennenkin sattunut.

Milloin ei vesitse päästy kulkemaan, olivat matkat luon-
nollisesti perin hankalia ja aikaa syöviä. Matka kestikievarista
toiseen oli harvoin kahta peninkulmaa lyhempi; paikoitellen,
kuten autiolla Kyröskankaalla ja muualla maakuntain rajamailla,
saattoi kulua päivän tai parin matka ennenkuin majapaikasta
päästiin lähimmille ihmisasunnoille. Hyvää talvikeliä kesti taval-
lisesti vain verraten lyhyen ajan eikä kylien välisiä talviteitä
voitu pitkien matkojen vuoksi saada auratuiksi. Keväisin, ke-
säisin ja syksyisin oli siten tavallisesti kuljettava ratsain. Mikä
ei mahtunut hevosen selkään, tiloitettiin joko kahden perättäin
kulkevan hevosen kannettaville paareille tai kuljetettiin n. s.
purilailla, s. o. kahdella puulla, joiden eteen hevonen valjas-
tettiin ja joiden maata laahaavaan alapäähän kuorma köytettiin.
Soiden ja nevain yli oli kuljettava jalanporrasteitä pitkin, joiden
laadusta on ennen kerrottu; silloin piti tietenkin olla kantajia
tavaroita kantamassa. Porthan kertoo, että muutamissa Suomen
seuduissa täytyi vielä menneen vuosisadan lopulla pappien ja
kruununpalvelijain tavallisilla virkamatkoillaan kulkea sillä kei-
noin. Suurissa osissa maata olivat siis olot Pietari Brahen ja
Kristiinan aikoina samanlaisia, jollaisia enään tavataan ainoastaan
maan etäisimmillä perukoilla, oikeastaan vain Lapissa. Venäjän
Karjalassa sitävastoin ovat porrastiet hyvin yleisiä ja tärkeitä
liikkeenvälittäjiä vielä tänäkin päivänä.

Selvää on, että seitsemännentoista vuosisadan keskivaiheilta
yhdeksännentoista vuosisadan alkuun ehtivät olot suuresti ke-
hittyä. Mutta välillä kuluneena aikana on kestetty sellaisia
koettelemuksia kuin 1695—97 vuosien nälkäajat, jotkakaatoivat
noin kuudennen osan maan väestöä; Kaarle XII:n sota 1700—

1721, joka muun muassa saattoi Suomen kymmeneksi vuodeksi
vihollisen valtaan ja hävitykseen, niin että rauhan tultua oli
vähintäin puolet maan väestöstä, etupäässä työkelpoista väkeä,
saanut surmansa; sen lisäksi kaksi muuta Suomessa raivonnutta
sotaa, 1741—1743 ja 1788—1790 vuosien sodat, joista edellinen
niinikään päättyi maan valloituksella, sekä lopuksi monen monet
nälkävuodet. Pietari Brahen ajasta Aleksanteri I:n päiviin kes-
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tävää ja viljelysedistyksiin mahdollista aikajaksoa saattaa niin
ollen todellisuudessa pitää ainoastaan yhden vuosisadan veroi-
sena. Mutta Suomen kansa on sitä aikaa tarmolla ja menestyk-
sellä käyttänyt.

Ajan tärkeimmiksi parannuksiksi kulkulaitosten alalla on
merkittävä, että sekä valta- että erittäinkin paikallisteitä melkoi-
sesti lisättiin ja että vanhempia teitä melkein kaikkialla paran-
nettiin, osaksi paljon kestävämmällä tientekotavalla ja osittain
teitä ojentamalla. Tärkeimmät uusista valtateistä olivat maan
sisäosissa kaakkoisesta luoteiseen suuntaan kulkevat Savonlinnan
(alk. Sortavalan)—Kuopion—Pulkkilan—Oulun sekä Jyväskylän—
Karstulan—Kokkolan tiet, joilla oli suuri merkitys sekä sisä-
maisessa kaupassa että myöskin — kuten 1808 vuoden sota
kyllin osotti — sodallisessa suhteessa. Sen lisäksi oli raken-
nettu samoin sisämaan kautta, mutta lounaasta koilliseen kulkeva
liiketie Tampereen seuduilta Kuopioon; vihdoin oli useita pie-
nempiä yhdysteitä rakennettu. Kaikki nämä uudet tiet voidaan
katsoa edustavan runsaasti 2,000 kilometrin pituutta. Ja tähän
tulee lisäksi, että samana aikana oli eri osissa maata tehty suuri
joukko paikallisteitä; näiden lyhempien liiketeitten yhteenlasketun
pituuden voi liioittelematta arvata noin 4,000 km:ksi.

Yllä esitettyjen summittaisten arvioiden mukaan olisi siis
Suomessa yhdeksännentoista vuosisadan alussa ollut maanteitä
yhteensä suunnilleen 10,000 km. Tähän ei silloin ole luettu
varsinaisia kyläteitä, koska ei vanhemmilta ajoilta ole niistä tiettä-
västi tehty mitään luotettavaa selvitystä.

Askel nyt esitetyistä oloista oloihin vuosisadan lopulla on
suuri, mutta jos ainoastaan maanteitä pidetään silmällä — ei
ensinkään niin suuri kuin moni ehkä uskoisi. Oikean arvo-
mittarin tässä kohden, kuten ainakin, saamme vertaamalla suori-
tettua työtä maan väkilukuun.

Uusi piirre yhdeksännellätoista vuosisadalla on se, että teitten
rakentamisrasitus, joka aikaisemmin oli kokonaan yksityisten
maanomistajain hartioilla, on nykyään osittain joutunut valtiolle.
Suomi oli saanut oman hallituksen sekä kauan kaivatun oikeuden
pitää etupäässä huolta omista tarpeistaan, ja hedelmät alkavat
pian näkyä kaikilla kallinnon aloilla.

Maakulkuneuvoissa oli, aikaisemmista p3Tinnöistä huoli-
matta, laajoja tehtäviä suoritettavana. Monissa paikoin puuttui
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vielä tarpeellisia yhdistysteitä. Monessa harvaan asutussa ja
köyhässä seudussa kaivattiin vielä kulkuneuvoja, mutta ei kyetty
omin varoin suorittamaan näitä kalliita töitä. Näille seuduille
hallitus ensi kädessä omistaa huolensa myöntämällä tilapäisiä
apurahoja, jotka suuremmaksi tai vähemmäksi osaksi korvaavat
puheenaolevain teitten perustamiskustannuksia. Milloin annetaan
raha-apua mihinkin tie- tai siltarakennukseen, jonka teko on
laillisella tavalla päätetty, vaan jonka suorittamiseen asianomai-
sella kunnalla ei ole varoja, milloin ryhdytään nälkäaikoina
rakentamaan tarpeellisiksi katsottuja uusia teitä, jotta hätääkärsi-
ville hankittaisiin kipeästi kaivattua työnansiota; väliin paranne-
taan valtionvaroilla vanhempia, mutta hylkytilaan ioutuneita teitä.
Lapinmaata, jonka alasta suurin osa on kruununmetsiä, on tässä

kohden erityisesti muistettu; siellä on viimeisaikoina rakennettu
melko pitkiä maanteitä, kyläteitä ja polkuteitä. Muutamasti on
sellaisiin töihin annettu valtionapu noussut satoihintuhansiin mark-
koihin.

Vaikeaksi käy tarkoilleen tehdä selvää mainitunlaisten val-
tionmenojen kokonaismäärästä, mutta muutamat esimerkitkin
voivat asiaa täydelleen valaista. Kymmenvuotisaikana 1826—

1835 näkyy valtionvaroja käytetyn yllämainittuun tarkoitukseen
keskimäärin 27,000 markkaa vuosittain, mutta seitsemänä vuonna

1855—1861 nousivat kysymyksessä olevat menot noin 67,000
markkaan vuodessa. Lukuunottamatta asianomaiselle ammatti-
virastolle tie- ja vesirakennustöitä varten annettua ja vähitellen
lisättyä määrärahaa, josta vähempi osa on käytetty tieraken-
nuksiin, sisältävät menosäännöt 1880- ja 1890-luvuilla yksin-
omaan tierakennuksiin käytettävän vuotuisen 20,000, nyttemmin
50,000 markan suuruisen määrärahan, jota paitsi samaa tarkoi-
tusta varten on tämän tästäkin myönnetty erinäisiä ylimääräisiä
rahamääriä. Varmana sopii pitää, että valtio on viime aikoina
käyttänyt keskimäärin yli 100,000 markkaa vuosittain teitten
rakentamiseen.

Tulokset tästä tarmokkaasta työstä maantieverkon täydel-
lisentämiseksi näkyvät karttaa n:o 27 silmäillessä. Maan poh-
joisempia osia lukuunottamatta, haaroilevat yleiset maantiet yli
maan niinkuin suonisto, ja niitä tukevat kaikkialla pienemmät
tiet ja polut, joita ei ole kartalle merkitty; heikommilta näyttä-
vät ainoastaan muutamat harvempaan asutut seudut, kuten esim.
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Etelä-Pohjanmaan ja Turun-Porin läänin rajaseudut. Uusimpain
virallisten, vaikka ei tosin ehdottomasti luotettavain laskujen
mukaan oli maan voimassa pidettäviksi määrättyjen teitten yh-
teispituus v:n 1895 lopussa:

valtamaanteitä 24,967 km (siitä 57 km ratsastietä)
kyläteitä . . 19,424 »19,424 »

Yhteensä 44,391 km.

Näillä teillä pidettiin samanaikaisesti kunnossa 8,570 siltaa
ja 175 lauttaa. Edellisistä oli 35 rautasiltaa, 2,244 kiv*~ ja 6,291
puusiltaa.

Kun Suomen pinta-ala lasketaan 333,142 km 2:ksi maata,
tulee siis keskimäärin kullekin 7,5 km 2:lle yksi km maantietä.
Tähän laskelmaan vaikuttaa kuitenkin Lapinmaa koko joukon,
minkä vuoksi keskimäärä ei anna oikeaa kuvaa oloista maan
etelä-osassa, vaikka siellä asuu 9/io koko kansasta. Eri lääniä
kohden ovat olot seuraavat:

Verratessa niitä tiepituuksia, joita aikaisemmin olemme
laskeneet eri ajankohtina löytyneen, samanaikaiseen todennäköi-
seen väkilukuun, näkyy, että uuden ajan alussa olisi kutakin
täyttä tuhatlukua kohden väestöä tullut noin 5 km maantietä,
jota vastoin tuo keskimäärä seuraavina aikoina näyttää olleen
9—10 km 1,000 asukasta kohden. Siinä kohdin siis olisi suhde
viimeisinä vuosisatoina pysynyt jokseenkin tasaisena. Jos kylä-
tietkin otetaan lukuun, tulee meidän aikanamme suunnilleen 17
km tietä 1,000 asukasta kohti.

Muissa suhteissa kallistuu vertailu ratkaisevasti nykyajan
eduksi. Minkä hedelmän vuosisatain ponnistukset ovat tuotta-
neet, huomaa parhaiten, jos vertailee nykyään voimassa olevaa

Uudenmaan läänissä on kutakin 2,6 km 2:iä kohden 1 km tietä
Turun jaPorin » » 3-6 » » » »

Hämeen » » 3-7 » » » »

Viipurin »

Mikkelin »

»

»

3-7

5- 5

»

»

»

»

» »

» »

Kuopion » » 7>8 » » » »

Vaasan » » 5> 6 » » » »

Oulun » » 27,7 » » » »
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asetusta 15 p:ltä tammik. 1883 teiden ja siltain rakentamisesta
ja voimassapitämisestä maalla ynnä asetuksia 12 p:ltä marrask.
1883 ja 20 p:ltä jouluk. 1888 kyydinpidosta ja kestikievareista
vanhempiin, ennen mainitsemiimme lakisäännöksiin.

Periaatteessa ovat tosin teitten rakentaminen ja voimassa-
pitäminen edelleenkin jääneet yksityisten maanomistajain rasi-
tuksiksi; suunnattomain metsäinsä puolesta on kruunu säännölli-
sestikin vapautettu mainitusta rasituksesta. Käytännössä on tätä

kohtuuttomuutta kuitenkin lievennetty erityisesti myönnetyillä
rahamääräyksillä. Joka tapauksessa Suomi tässä kohden jääpi
takapajulle niistä maista, missä huolenpito yleisistä teistä on
tunnustettu valtiolle kuuluvaksi velvollisuudeksi. Maamme maan-
omistajille onkin teitten voimassapito yleensä täysin yhtä tun-
tuva rasitus kuin suoranaiset verot, joiden alentaminen on mo-
nelta taholta tunnustettu välttämättömän tarpeelliseksi. Kysymys
onkin nostettu erinäisistä siihen kuuluvista lakiparannuksista,
joita parhaillaan käsittelee asiaa valmistamaan asetettu komitea.

Sitävastoin ovat Suomen maantiet laatuunsa nähden erin-
omaisen korkealla kannalla: lakisäännökset ovat täydelliset,
tarkat ja todella käytännössä noudatettuja. Valtamaantien tulee
tarpeen mukaan olla 4,75—7,13 m leveä, mutta monet maan van-
himmista ja tärkeimmistä teistä ovat kokonaista 9,50 m leveitä;
kylätien tulee olla 3,56 m leveän, kaikki ojasta ojaan laskettuna.
Ojat ovat tavallisesti 0.3—0,5 m leveitä ja 0,5—1 m syviä; puut
ja pensaat on tien vierestä poistettu. Tiet korjataan kahdesti
vuodessa tarkastuksen jälkeen ja laiminlyönnistä on laillinen
edesvastuu. Tarkkoja määräyksiä on olemassa myöskin talvi-
teitten viitoittamisesta ja aukipitämisestä. Kaikki tiet, joiden
varsilla on kyytilaitoksia, on mitattu, aikaisemmin virstoissa,
mutta metrimittajärjestelmän käytäntöön tultua v. 1890 km:issä;
paaluilla on merkitty jokainen kilometrin matka sekä läänien,
kihlakuntain ja pitäjäin rajat. Kyyditys toimitetaan nykyisittäin
enimmäkseen urakalla. Kestikievareita oli v. 1895 kaikkiaan
1,208 (niistä 190 reservikestikievaria); kestikievarien välimatkat
vaihtelevat B:sta 25 km:iin. Keskimääräinen välimatka on noin
12 km.

Perin vaikea on arvata nykyisen maantieverkon perusta-
miskustannuksia, koska näitä teitä on perustettu ja paranneltu
useampien vuosisatain aikana, siis aivan erilaisissa hintaoloissa,
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ja koska hyväin valtamaanteitten ja huonokasten kyläteitten
välillä on varsin suuri ero. Alituisen korjaamisen ja soranvedon
kautta, jota on kestänyt pitkiä aikoja, ja tavattoman kestävän
tientekoaineen kautta, jota Suomi jo geologisen muodostuk-
sensa vuoksi voi useimmissa paikoissa tarjota, ovat valtamaan-
tiemme enimmäkseen tulleet täydellisesti Keski-Euroopan par-
haitten vierto- ja makadam-teitten vertaisiksi; kylätiet ovat sitä-
vastoin laadultaan hyvin vaihtelevia.

Käyttämällä kaavana nykyajan hintasuhteita javarteenotta-
malla, että maanviljelijä yleensä on voinut käyttää omaa väkeä
ja omia hevosia maantienteossa, ja että hän sitäpaitsi useimmiten
on voinut suorittaa työnsä hänelle sopivina aikoina, voitaneen
valtamaanteitten perustamiskustannukset ehkä arvata keskimää-
rin 6,000 markaksi ja kyläteitten 3,000 markaksi, kaikki km:ia
kohti. Siihen on sitten lisäksi luettava siltain kustannus, joka
arvatenkin vastaa kymmenkuntaa miljoonaa markkaa. Siis voi-
taisiin arvata puheenaolevain kulkulaitosten pääoma-arvo tasai-
sin luvuin 220 miljoonaksi markaksi. Lisätä tuskin tarvinnee,
ettei valtateitä kuitenkaan nykyisenä aikana mitenkään olisi
voitu mainitsemallamme yksikköhinnalla rakentaa ja oivalliseen
kuntoonsa saattaa.

Vuotuiset maanteitten kunnossapitokustannukset ovat
eräässä v. 1897 laaditussa virallisessa tiedustelussa lasketut tasai-
sin luvuin 4,400,000 markaksi, jotasummaa on kuitenkin katsottu
jonkun verran liian suureksi. Kuitenkaan ei puheenalainen luon-
nonsuoritus nykyisissä hintaoloissa liene jll2 miljoonaa markkaa
vähempi vuodessa, ja tekisivät siis vuotuiset voimassapitokustan-
nukset suunnilleen iV'2% teitten pääoma-arvosta.

Maanteitten käyttämisestä ei ole muita tilastollisia tietoja
kuin niitä, jotka koskevat kestikievarien käyttämistä. Uusimpana
aikana on tässä kohdin tapahtunut perinjuurinen muutos, jota
Suomen kulkulaitosten esityksessä ei voi jättää huomioon-
ottamatta.

Kuten tienteko- ja kunnossapitovelvollisuus oli matkusta-
vaisten kuljetuskin ylimuistoisista ajoista saakka maanomistajille
sälytetty rasitus — siten kuitenkin, että kun uutena aikana
viimeinkin oli kyydityslaitos saatu järjestykseen, maksettiin kyy-
ditsemisestä määrätty korvaus. Tämä korvaus oli vähäinen,
yhdeksännentoista vuosisadan keskivaiheilla 10 penniä virstalta
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(= 1,0688 km). Maanomistajain oli siten tälläkin tavoin kannettava
lisäkuormia liikkeen palvelukseksi. Kyyditsemisrasitus, entuu-
destaankin ylen rasittava, tuli vielä painavammaksi muitten kulku-
neuvojen puutteen takia. V. 1864 suoritettiin maan kaikissa
kestikievareissa kyytivuoroja yhteensä 721,723; vielä vuosina
1881 —84, — vaikka rautateitten yhteenlaskettu pituus jo oli
enemmän kuin 1,100 km ja vaikka höyrylaivaliike oli suuresti
laajentunut — teki suoritettujen kyytien luku vuosittain keski-
määrin 617,659.

V:n 1883 kyytiasetuksella ylennettiin sitten kyytiraha 16
penniksi virstalta tavallisissa maalaiskestikievareissa sekä kaksin-
kertaiseksi milloin reservikestikievaria käytettiin, ja siten päästiin
tällä alalla luonnollisempiin oloihin. Vähää myöhemmin (1888)
tosin kyytitaksaa alennettiin, (nyt se on 14 penniä km:lta), mutta
suoritettujen kyytien luku on kuitenkin viimeisaikoina tuntuvasti
vähennyt, tehden

Mainita tuskin tarvinnee, ettei maantieliike ole vähentynyt
samassa suhteessa kuin kyydit. Kuitenkin on matkustaja- ja
tavaraliike maanteillä yhä hiljentynyt sikäli kuin muut ajanmu-
kaisemmat kulkukeinot ovat tulleet käytäntöön.

Vesitiet ja kanavat.

Niinkuin maanteillä, niin on kanavillakin esihistoriansa,
josta kuitenkin vain suurimmalla vaivalla voi saada jonkinlaista
selvyyttä. Suomen luonnon laatimiin vesistösuhteisiin on näet

vuosisatain kuluessa tehty muutoksia osittain parempien ja yh-
denjaksoisten kulkureittien hankkimiseksi, osittain taas sitä varten,
että liikavesien laskemisella saataisiin uusia viljelysaloja tai pa-
rannetuksi vanhoja. Näitä pyrintöjä, jotka ovat keskinäisessä

V.
»

iö«s
iBB6

242,071
219,477

v.
»

IÖ9I
1892

199,46:
209,08:

»

»

»

1887
1888
1889

201,055
198,052
196,681

»

>

»

1893
1894
1895

197,72!
183,82.
171,89!

» 1890 194,255
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vuorovaikutuksessa, vaan eivät aina yhteen soveltuvat, on aina
viimeisaikoihin saakka sama ammatti virasto pantu toteuttamaan,
ja sentähden ovat asiat joutuneet sellaiseen sekaannuksen, että
monasti on mahdotonta päästä selville, milloin mikin toimenpide
ja määräraha on tullut käytetyksi vesikulkuneuvojen ja milloin
maanviljelyksen eduksi.

Kun Suomea joka suunnalle pilkkovat järvet ja vesijaksot,
joita pitkin asutuskin vähitellen on edennyt suuriin erämaihin,
on luonnollisesti pian pälkähtänyt päähän se ajatus, että näitä
kulkureittejä olisi kehitettävä ja parannettava raivaamalla tieltä
pienet esteet. Kauan aikaa olivat nämä kulkutiet ainoat mitkä
maassa olivat mahdollisiakaan. Suomessa tavataan taival (ed)-
liitteisiä paikannimiä ehkä vielä yleisemminkin kuin Ruotsissa,
ja näihin nimiin tietenkin ovat antaneet aiheen kapeat taipaleet
ja kannakset kululle sopivain vesien välissä; tällaisilla maan-
kannoilla oli etenkin avaroiden erämaiden liikkeessä tavattoman
suuri merkitys. Täysin varmana sopii pitää, vaikkei mitään suo-
ranaisia todistuksia ole saatukaan, että jo keskiajalla monella
taholla maatamme kapeanlaisia järvien välisiä kannaksia kaivet-
tiin poikki tai ainakin tasoitettiin japienempiä koskenperkauksia
toimitettiin; halki vuosisatain olivat näet suuret järvet kaikkien
sisämaan kulkijain tienä, erämiesten ja kauppiaiden. Suomen
virtain ja jokien lukuisiin koskiin ei tarvittu raivata muuta kuin
pitkille ja kapeille soutuveneille sopiva laskuväylä kosken pää-
uomaan ja rantoja pitkin nousuväylä eli vetotie, joita pitkin
aluksia tarvittaessa voitiin sauvoa tai vetää kosken niskalle.
Pohjoisen Pohjanmaan virroissa on ollut vilkas ja pysyvä vene-
liike jo kauan ennen kuin minkäänlaisia ajoteitä tehtiin joki-
varren kyläin välille, vaikka kyliä oli verraten tiheässä; näissä
seuduissa on koskenlaskijainkin taito ohjata heikkoja aluksiaan
koskien kuohuista kohonnut korkeimmilleen.

Näitä muinaisuuden juurtuneita kulkuoloja muistellessa
käypi ymmärrettäväksi miten tuo vasta yhdeksännentoista vuo-
sisadan keskivaiheilla toteutettu aate, että Saimaan vesistö olisi
yhdistettävä Suomenlahteen mukavalla ja lyhyellä vesitiellä,
saattoi ilmestyä, vieläpä ihan tositoimeenkin viedä, jo hamalla
keskiajalla.

Saimaalla, joka laajoine haaravesistöineen on Suomen, jopa
koko Euroopankin suurin sisämainen vesistö, on meikäläisissä
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kanavoimissuunnitteluissa ollut erityisesti huomattava merkitys.
Tosin erottaa 40 km:n levyinen maakaistale Saimaan vesistön
pääaltaan Suomenlahdesta, mutta jo muutaman km:n päässä Sai-
maan rannasta lähtee Salpausselän hiekkaharjanteen etelärinteeltä
kaksi vesijaksoa, Rokkalanjoki ja Soskuan- eli Juustilanjoki,
matkallensa mereen, niin että niillä paikoin ei mitään nähtäviä
esteitä ollut olemassa kanavan kaivamiselle. Niinä aikoina, jol-
loin ei tunnettu miten tärkeä teknillisessä suhteessa korkeusolojen
tarkka punnitseminen kanavoimisessa on, eikä liioin otettu huo-
mioon mitä arvaamattomia seurauksia sisämaan järvien äkillinen
vedenlasku olisi voinut tuottaa, näytti vesitien aikaansaaminen
Olavinlinnasta (Savonlinnasta) Viipuriin — joka toivomus puo-
lustuksen kannalta oli mitä hartahin — varsin helposti toteutet-

tavalta: olihan vain kaivettava poikki 20—21 m korkea harju,
josta lähtien Soskuanjoen (Juustilanjoen) jokiväylässä ja norossa
arveltiin olevan melkeinpä vaivattoman valmis pääsytie Viipurin-
lähteen.

Keskiajan viimeisellä vaiheella onkin käyty työhön käsiksi,
aavistamattakaan yrityksen vaikeuksia. Eerikki Tuurenpoika
Bjelke, joka vuosina 1499—151 1 oli Viipurin linnan isäntänä,
lienee pannut asiat alulle. Jotenkin sillä paikalla, missä Saimaan
kanava nyt leikkaa harjun, 6 km itään Lappeenrannan kaupun-
gista, oli vielä 1840-luvulle saakka näkyvissä 118 m:n pituinen,
0,6—1,5 m syvä ja 5,34 m leveä kaivos, jota paikkakunnan väestö
kutsui Vanhaksi kaivannoksi ja tarina kertoi Pontus De la Gar-
dien tekemäksi. Kansantarina on todennäköisesti sillä kohden
hairahtunut; vanha »kaivanto» lienee ollut tulos niistä kaivanto-
töistä, joita Bjelken aikana tehtiin. Harjussa on sillä paikalla
kiinteä vuorisydän, johon hyvin on sopinut tehdä sulkulaitok-
silla varustettu kanava, vaan hankala ollut käydä käsiksi van-
hain aikain vajavaisilla aseilla; lisäksi olivat ajat sangen levot-
tomat ja varat ylen niukat, mikä kaikki on saattanut vaikuttaa
työn lakkauttamisen.

Suunnillensa vuosisataa myöhemmin ryhtyi yritykseen tar-
mokas Kaarle IX, joka Ruotsissakin alotti kanavarakennuksia
ja omilla matkoillaan oli perehtynyt Suomen oloihin paremmin
kuin juuripa kukaan muu kuningas häntä ennen tai hänen jäl-
keensä. Kesäk. 6 p:nä 1607 hän määräsi Pentti Söyringinpojan
Juustenin ja Viipurin pormestarin Klemetti Sipinpojan johtamaan
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kaivannon kaivamista, »niin että veneellä ja aluksilla päästään
kulkemaan Savonlinnan ja Viipurin välillä». Viipurin ja Savon-
linnan läänien talonpojat velvoitettiin kolmittain toimittamaan
mies, »joka joka päivä ja alinomaisesti pysyy työssä siksi ja
niinkauan kunnes se päätetyksi saadaan». Joka niskoitteli vel-
vollisuutensa täyttämisessä, oli »kaiketta armotta» joutuva 40
markan sakkoon, s. o. samaan sakkoon, jonka laki määräsi ku-
ninkaan tulon petollisesta vähentämisestä. Seuraavana vuonna
1608 kuningas kirjoittaa kahdesti Juustenille saadakseen tietoja
työn joutumisesta. Työvoimia ei näytä riittämältä olleen, sillä
kirjeellä heinäkuun 22 p:ltä 1608 katsoo ankara kuningas tar-
peelliseksi »armollisesti anoa» Savon jaKarjalan rahvaalta, »että
Te tahtoisitte heittää esteenne tullaksenne auttamaan, joka mies
joitakuita päivätöitä, niin kuin Meidän luottomiehemme ja pal-
velijamme Teille tietävät sanoa», lisäten samassa sanasen pu-
heenaolevasta kaivantotyöstäkin, joka »on Teille jakoko maalle
hyödyksi ja hyväksi». Juustenia velvoitettiin jouduttamaan työtä
suurimmalla ahkeruudella, niin että kanava »viimeinkin nyt tänä
kesänä (1608) tulisi valmiiksi ja niin kaivetuksi kuin pitää». Mutta
siitä lähtien ei enää löydy minkäänlaisia tietoja työstä; laajoiksi
avartuvat valtiolliset selkkaukset Tanskan ja Venäjän kanssa
veivät pian aatteet ja varat. Ainakin kirjoittaa kuningas v. 1610
Suomessa olevalle veronkantajalleen Niilo Kijlille, että hänen
on lähetettävä sotajoukoille Venäjälle »kaikki rahat, mitä hän
sieltä Suomesta voi kiskoa ja kiristää»; sanamuotokin osottaa,
että puute oli pureva. Suurpoliitiset tarpeet saattoivat nyt niin-
kuin usein muulloinkin rauhan toimet unohduksiin.

Tuosta toisesta yrityksestä yhdistää Saimaan vedet meren
kanssa jäi ainoaksi tulokseksi n. s. Uusi kaivanto, jokakäy täydel-
leen koko harjun poikki ja on 1 km pitkä ja6 m syvä; syvin kohta
harjun eteläpuolella on jo puolta metriä Saimaan pintaa alempana.
Molemmin puolin kaivantoa on kiviä koottu kasoille, suuret ja
pienet eritellen — arvatenkin uuden vesitien sivujen seinustami-
seksi aikanansa. Tällä kohdalla, puolisen km:n päässä Vanhasta
kaivannosta, on harju irrallisempaa laatua, joten salpauksen mur-
ros luultavastikin olisi tapahtunut, jos työ olisi ehtinyt niin pit-
källe, että virtaava vesi olisi päässyt maakerroksien kimppuun.

1630-luvun lopulla otti Pietari Brahe jälleen kanavoimis-
kysymyksen esille, mutta tällä kertaa ei näytä päästyn työn
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alkuunkaan. Sitten ehti lähes kokonainen vuosisata vierähtää,
ennenkuin uudestaan yritettiin Suomen vesikulkuneuvoja pa-
rantaa.

Vapauden ajalla, jolloin uusia keinoja ruvettiin miettimään
maamme varallisuuden parantamiseksi, jonka Isoviha oli juuria
myöten hävittänyt, heräsi jälleen kysymys sisäjärvien yhdistä-
misestä mereen — tällä kertaa kuitenkin uudessa, entistään
aivan tuntemattomassa muodossa. Viipuri ja sen lähiseudut
oli menetetty Venäjälle (vertaa karttaa 32 a). Sinnepäin^ ei mil-
lään olisi tahdottu johtaa liikettä; päinvastoin oli ajan periaat-
teita se, että liike olisi keinoilla millä hyvänsä saatava pois naa-
purilta. Ja kartalta huomattiin, että Länsi-Hämeen vesistöjen
itäiset latvat ulettuivat Päijänteeseen, jonka itäisiltä reittihaaroilta
taas oli vain mitätön matka Saimaan vesistöön. Etenkin ne
monet maahan muuttaneet ulkomaalaiset, jotka saivat johtavan
paikan maassamme, kun oma virkamiehistö oli Isonvihan aikana
melkein kokonaan hävinnyt, saattoivat pitää helppona asiana
rakentaa näitä oloja käyttämällä vesitie Saimaasta Etelä-Hämeen
kautta Poriin, siis yhdensuuntaisesti Suomenlahden kanssa.
Professori Hasselbom ja kauppaneuvos Rudenschöld laativat
1730-luvulla laajaperäisiä suunnitelmia tätä ja eräitä muitakin
vesiteitä varten, mutta ehdotuksista ei tullut mainittavia tuloksia,
vaikka erityinen »läpikulkukomisionikin» niitä käsitteli.

Kun v. 1743 taas osa Kaakkois-Suomea joutui Venäjän
haltuun ja raja tuli mitä luonnottomimmin kulkemaan Savon
kautta (katso karttalehteä 32 a), tuli Saimaan vesistön käyttämi-
nen kulkutienä yhä hankalammaksi. Venäjä, joka oli voittanut,
oli sotilaallisista syistä pidättänyt itselleen Savonlinnan ja sen
ympäristöt sekä Lappeenrannan ja Haminan linnoitukset. Mutta
Puumalan salmi, joka yhdistää Saimaan ja sen pohjoiset vesistöt,
oli jäänyt Ruotsin kruunulle, mistä seurasi, ettei Lappeenrannan
ja Savonlinnan välillä löytynyt muuta käytettävää yhdystietä
kuin vieraan alueen kautta. Senvuoksi kaivatti Venäjän hallitus
aikoinaan kaivannot neljän harjun, Kutveleentaipaleen, Käyhkän,
Kukontaipaleen ja Telataipaleen poikki (näistä kolmanneksi mai-
nittu on puolta km:iä leveä, toiset kapeampia), joten saatiin
esteetön ja kutakuinkin selvä väylä toisistaan erotettujen Venä-
jän alueella olevain järvistöjen välillä. Siten syntyi myöskin
uusi reitti vesistön ylemmästä osasta pääveteen, mutta tämä
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keinotekoinen väylä menetti merkityksensä kun Suomen eri
osat yhdeksännellätoista vuosisadalla jälleen yhdistettiin.

Jo sitä ennen oli Ruotsille kuuluvassa osassa Suomea
kulkuväyliä melkoisesti paranneltu.

Menneen vuosisadan keskivaiheilla rupesivat dosentti Sa-
muli Chydenius ja maisteri, sittemmin provasti Jaakko Stenius
nuorempi, molemmat lahjakkaita miehiä, innolla harrastamaan
koskenperkauksia. Tuntien tarkasti työseutunsa, he laativat
uusia suunnitelmia Ruotsille kuuluvan Suomen osan, etenkin
Saimaan vesistön, kulkuneuvojen parantamiseksi. Erinäisiä kos-
kia perkaamalla ja koneellisesti välittämällä liikettä vedenjakajan
yli, oli saatava säännöllinen kulku syntymään Oulusta Kajaanin
ja Nurmeksen kautta Saimaan itäiselle vesistöalueelle, joka
silloiten oli Ruotsin valtakunnan itäisin kulmakunta. Stenius
sen lisäksi ehdotti, että Pohjanmaan Pyhäjokea perkaamalla
hankittaisiin sekä lähiseuduille että Pohjois-Hämeelle helpompi
pääsy merisatamaan. Niin oudolta kuin sellainen liikesuunta
myöhemmästä ajasta tuntuneekin, oli se siihen aikaan kyllä
mahdollinen, koska monet kosket ja rajaolot salpasivat tien ete-
lään. Kun Pohjanmaa pitkäin taistelujen jälkeen viimeinkin
1760-luvulla oli saanut mahdollisuuden vapaaseen ulkomaan-
kauppaan, liittyikin suurin osa Sisä-Suomea, huonoista kulku-
teistään huolimatta, Pohjanmaan kaupunkien kauppa-alueeseen
ja sellaisina olot pysyivät aina Saimaan kanavan avaamisen ai-
koihin saakka.

Hedelmättömiksi jäivät useimmat ehdotukset, joiden toteut-

taminen olisi vaatinut melkoisempia varoja etäisten ja vallan-
pitäjille tuntemattomain maakuntain hyväksi, mutta niinkuin erit-
täinkin Rudenschöldin laajoista kertomuksista näkyy, on Suo-
men rahvas ilmankin valtion kannatusta osannut suurenlaisesti
käyttää hyväksensä maan laajain vesistöjen tarjoamia etuja.
Milloin ehdotettuja parannuksia voitiin toteuttaa rahvaan työ-
voimilla, olivat hallitusmiehetkin auliita niitä edistämään. Sillä
tavoin saatiin kahdeksannellatoista vuosisadalla todella Koke-
mäenjoki, Kyrönjoki, Pyhäjoki, Oulujoki y. m. jokia peratuksi
(vertaa kartan n:o 22 tekstiä) ja vaikkapa kohta päätarkoituk-
sena useimmissa perkauksissa olikin vedenpinnan alentamisen
kautta ehkäistä maanviljelykselle haitallisia tulvia tai voittaa
uusia viljelysmaita, niin tavallisesti oli kulkukeinoillekin näistä
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töistä etua. Muunlaisesta liikkeestä tässä tietenkään ei ollut
puhetta kuin noilla maassa vanhastaan käytetyillä kolmi- tai
nelilaitaisilla veneillä.

Suurimmanarvoinen oli kuitenkin se seikka, että tämän-
tapaisia töitä varten kehittyi järjestelmä, jota on nykyiseen
aikaan saakka noudatettu; tässä kohden on kehitys menneen
vuosisadan loppupuolella ja koko nykyisellä vuosisadalla ollut
erinomaisen tasainen. Jo Ruotsin ajalla oli meidän maamme
omanlaatuisten tarpeitten vuoksi katsottu tarpeelliseksi perustaa
Suomen Koskenperkausjohtokunta, joka on ollut kaikkein sa-
malla alalla työskennelleiden ammattivirastojen alku. Kruunu
antoi puolestaan järvenlasku- jakoskenperkaustöihin räjähdyttä-
misaineita ja asiantuntevia työnjohtajia; myöhemmin ruvettiin
valtionvaroista maksamaan ruokarahoja suoritetuista osakas-
päivätöistä, — tosin vain sangen mitättömiä määriä, yhdeksän-
nentoista vuosisadan alussa noin 25 penniä päivältä. Mutta
nämäkin edut, ynnä yrityksistä toivottu hyöty, saivat rahvaan
kaikissa osissa maata ryhtymään ja enimmäkseen suorittamaan-
kin osalta varsin melkoisiakin koskenperkaustöitä.

Näiden töitten laajuuden arvioimiseksi ansaitsee mainita,
että yksistään rahvaan suorittamain osakaspäivätöitten luku-
määrä on ollut:

Tässä mainittujen vuosien aikana on sen lisäksi kruunu
samoihin tai samanlaisiin töihin kustantanut 3—6 kertaa enem-
män päivätöitä. 1890-luvulla nousevat maksetut päivätyöt aina
25 kertaa lukuisammiksi kuin osakkaiden päivätyöt. Tähän
kuuluvia töitä varten valtion menosääntöön otetut vuotuiset
määrärahat, jotka 1820-luvulla tekivät noin 100,000 markkaa,
olivat 1880-luvulla 160,000 mk, mutta nousevat nykyään 250,000
markkaan.

vuosina 1854—60
» 1861—70
» 1871—80
» 1881—90

297,148 päivätyötä eli vuotta kohden 42,450
504,457 » » 50446
222,969 » » 22,297
238,736 » » 23,874

» 1891—96 56.716 » » 9,452
Yhteensä 1,320,026 päivätyötä eli vuotta kohden 30,698
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Tämän vuosisadan kuluessa puheenalaisilla päivätöillä jaapu-
rahoilla suoritetuista töistä mainitsemme uudet ja parannetut
veneväylät, vetotiet ja tukinuittovä3dät, laivareittien syvennykset
ja ojennukset sekä siellä täällä laivaliikettä haittaavain kannak-
sien puhkikaivamiset. Jonkun kerran on työssä tapahtunut
vahinkoja, niinkuin Kaivannossa Längelmäveden ja Roineen
järvien välillä Etelä-Hämeessä. Laskuväylän tukkeutumisen
vuoksi nousi vesi vähitellen edellisessä järvessä, kunnes oli
1 V2—2 metriä korkeammalla kuin Roineessa, minkä vuoksi
päätettiin toimittaa järvelle uusi laskuväylä kaivamalla poikki
hietaharjun, joka Kaivannon kohdalla oli ainoastaan 12,76 m
korkea ja 118,76 m leveä. 1600-luvulle saakka oli Längelmä-
vesi laskenut Roineeseen erästä pohjoisempaa tietä, vaan sittem-
min puhkaissut itselleen tien Pälkäneenveteen. Kaivantotyössä
oli nyt muka kaikkea tarpeellista varovaisuutta noudatettu, mutta
huhtikuun 3 p:nä 1830 raivasi vesi itselleen äkkiä tien valmistu-
maisillaan olevasta kaivantorakenteesta hävittäen sulut ja sillat.
Aijottu uusi kaivanto leveni 35—36 m:llä eli kahta leveämmäksi;
uusi silta oli rakennettava hävinneen sijaan. Kaivannon kanava
tuli siten maksamaan 115,148 markkaa ja 102,491 päivätyötä,
mutta Längelmävesi aleni Roineen pinnan tasalle ja näiden
väliin syntyi kuljettava vesiväylä. Samantapainen odottamaton
murtauma tapahtui v. 1859 Höytiäisessä Pohjois-Karjalassa
(katso karttalehden n:o 22 tekstiä).

Yhdeksännellätoista vuosisadalla on kaksi seikkaa ratkaise-
vasti vaikuttanut vesikulkulaitosten edistämiseen varsinaisilla
kanavoimistöillä.

Ensinnäkin oli maan kaakkoiskulma, n. s. Vanha Suomi,
joka Venäjän hallinnon hoidossa oli joutunut surulliseen, kaik-
kien silminnäkijäin todistamaan rappiotilaan, keisari Aleksanteri
I:n v. 1811 tekemällä päätöksellä yhdistetty maan pääosaan,
samaan kokonaisuuteen sen kanssa, joten eivät enään valtiolliset
vaikeudet estäneet Saimaan vesistön yhdistämistä mereen luon-
non osottamaa uraa pitkin, s. o. Viipuriin.

Toisekseen ruvettiin näihin aikoihin käyttämään höyryä
laivain kuljetusvoimana, jonka kautta vesikulkulaitosten paranta-
minenkin sai moninkertaisen merkityksen ja voiman.

V. 1836 alkoi matkustajahöyrylaiva Solide, ja v. 1837
höyrylaivat Furst Menschikoff ja Storfursten kulkuvuoronsa
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merenrannikolla, jota tapausta on pidetty höyryvoiman ensim-
mäisenä ilmestymisenä maassamme. Todellisuudessa oli kuiten-
kin ensimmäinen suomalainen höyrylaiva laskettu liikkeelle jo
aikaisemmin, merkillisesti kyllä maan tärkeimmällä sisävesistöllä.
Laajanäköinen ja tarmokas teollisuusmies N. L. Arppe, Saimaan
alueen suurin puutavarainviejä, oli näet kaikkeinkorkeimmalla
päätöksellä tammik. 16 p:ltä 1833 saanut, niinkuin sanat kuului-
vat, »yksinomattaisen erioikeuden 20 vuodeksi pitää Saimaalla
höyrylaivaa» ja samana vuonna rakennuttanut Puhoksessa (Ki-
teen pitäjässä) höyrylaiva Ilmarisen, johon Pietarista oli hankittu
30 hevosvoimainen kone. Tällä apukeinolla, jota monet alussa
suurella epäilyksellä katselivat, kuljetti hän sitten edullisesti
lautoja ja lankkuja pohjoisessa Karjalassa ja Savossa olevista
sahoistaan Saimaan vesien yli.

Kuten ylempänä on esitetty, oli alkuansa tahdottu ohjata
Saimaan vesistön liikettä etelään, Viipuriin, mutta valtiollisten
olojen muuttuessa ruvettu ajattelemaan sen suuntaamista länteen
s. o. Poriin, tai pohjoiseen s. o. Ouluun. Huomattava kuitenkin
on, että monien vuosikymmenien kuluessa liike mainitun vesis-
tön koillisesta osasta melkoisessa määrässä oli todellisuudessa
suuntaunut neljännelle taholle, nim. kaakkoon. Parannettuaan
vanhempia Laatokalle vieviä liiketeitä, kuljetti näet N. L. Arppe
varsin suuria joukkoja lankkuja ja lautoja Puhokseen, jonka
kapean maankannan yli hän oli rakennuttanut hevosrautatien,
ensimmäisen Suomessa, minkä jälkeen tavarat kulkivat 30—40
kilometriä vesimatkaa Pyhäjärven päähän ja lähes saman verran
maamatkaa Lahdenpohjan satamaan Jaakkiman pitäjässä ja sieltä
taas laivoilla Laatokan yli tullakseen Pietarissa vielä viidennen
kerran uudelleen lastattaviksi ennenkuin Kruunstatista pääsivät
lähtemään maailman markkinoille.

Tämmöinen kulkuneuvojen luonnottomuus vihdoin pakotta-
malla pakotti ajattelemaan Saimaan ja Suomenlahden välistä
kanavaa, ja kunnia niiden tutkimisten alkuunpanosta, joista vih-
doin syntyi tositulos, tulee erinäisille Savon ja Karjalan kihla-
kunnanoikeuksille, jotka v. 1826 lähetystön kautta pyysivät toi-
meen ryhdyttäväksi. Hallitsija ei jättänyt asiaa huomioonsa
ottamatta, ja v. 1827 saatiinkin valmiiksi suunnitelma, jossa
kustannukset mainitusta työstä arvioitiin suunnilleen 5V2 mil-
joonaksi markaksi, siis vain puoleksi mitä rakennus sittemmin
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todella maksoi. Mutta jo tuokin summa säikäytti sen ajan
henkilöitä ryhtymästä niin suureen yritykseen.

Sen sijaan ruvettiin suorittamaan vähemmin laajaperäisiä
tehtäviä. Etusijassa otettiin Saimaan vesistön läntinen, läänin-
hallituskaupunkiin Kuopioon johtava pääreitti työn alaiseksi.
Vv. 1835—1838 rakennettiin, esteettömän kulun aikaansaami-
seksi Haukiveden ja Kallaveden suurten järvien välille Taipa-
leen ja Konnuksen yhteensä kolmisulkuiset kanavat, ensimmäiset
valtion rakentamat kanavat Suomessa; (helpottaakseen tukkien
kuljetusta Pielisjoelle v. 1832 rakentamalleen sahalle oli N. L.
Arppe jo aikaisemmin rakennuttanut sulullisen kanavan Utraan).
Kulkua Saimaan läntisen pääreitin pohjoisimmassa osassa laa-
jennettiin lisäksi vv. 1845—1852 Ruokovirran, Viannon ja Tom-
perin kanavilla sekä Nerkoon virran perkauksella. Laivaliik-
keeseen kelpoinen osa Saimaan vesistöä ulettui sen jälkeen
Lappeenrannasta lisalmeen eli tasaisin luvuin 300 km etelästä
pohjoiseen. Sulut tällä liikeväylällä oli kuitenkin rakennettu
niin ahtaiksi, että ne myöhemmin on täytynyt uudestaan ra-
kentaa.

Sillä välin oli toteutumisen aika lähestynyt Saimaasta Suo-
menlahteen rakennettavalle kanavalle. Keisari Nikolai I oli
omakohtaisesti mieltynyt tuon tärkeän yrityksen toteuttamiseen;
yhtä vaikuttava kuin tarmokas aikeen edistäjä oli valtionvarain
päällikkö vapaaherra L. G. von Haartman. V. 1835 saamansa
toimen mukaan oli koskenperkauslaitoksen päällikkö, vapaaherra
K. RosenkampfT silloisen maanmittarin K. H. Nybergin erityi-
sellä avustuksella laatinut seikkaperäisen kanavasuunnitelman,
jota ruotsalainen asiantuntija, everstiluutnantti Edström kutsut-
tiin tarkastamaan ja muodostelemaan. Laadittu lopullinen suun-
nitelma, oltuansa sitä ennen vielä erään komitean käsiteltävänä,
hyväksyttiin vihdoin v. 1841 korkeimmassa paikassa ja kanava
määrättiin sen mukaisesti rakennettavaksi.

Työhön käytiin v. 1845 Ja se päättyi v. 1856; työtä johti
ylinnä Rosenkampff ja hänen kuoltuaan v. 1847 ruotsalainen
everstiluutnantti Nils Ericsson (myöhemmin Ruotsin rautatie-
rakennusten johtaja, sekä kuuluisan keksijän John Ericssonin
veli); alemmista päälliköistä on erittäin mainittava insinööri
kapteeni J. Werwing. Suunnitelma oli niin huolellisesti val-
mistettu, että ainoastaan vähäpätöisempiä muutoksia oli raken-
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nustyössä tehtävä. Sulut, joita tuli 28, rakennettiin kivestä
35,6 m pitkiksi, 7,42 m leveiksi ja k\Tnn3'kseltä 2,67 m syviksi.
Mittamäärät oli sovitettu suurimpien laivojen mukaan, mitä Sai-
maalla aikaisemmin kulki; kokemus on myöhemmin näyttänyt,
että varsinkin sulkujen pituus oli liian niukka. Luonnollisesta
kivestä tehtyä kiviseinämää on Saimaan kanavassa niin suuret
työmäärät, etteivät maan kaikki neljänkymmenen vuoden
aikana rakennetut rautatiet siinä suhteessa voita kanavaa; maan
luomista on kanavassa suoritettu yhtä paljon kuin maamme
pitimmillä radoilla. Tarpeellista säästäväisyyttä noudattaen on
kestäväisyyden ja ulkonaisen näönkin vaatimuksia kanavan
rakennuksessa kiitettävällä tavalla toteutettu. Sittenkuin kanavaa
oli neljän vuosikymmenen ajat käytetty, aljettiin v. 1897 laajempi
korjaustyö (laskettu 1 miljoonan markan hintaiseksi), etupäässä
mutkain ojentamiseksi, vesiprofiilin laventamiseksi sekä veden-
hyökyn rikkoman seinustuksen korjaamiseksi, — joita parannuk-
sia kasvanut liike ja nykyään luvallinen suurempi kulkunopeus
ovat vaatineet.

Saimaan kanavan alkuperäiset kustannukset vastasivat var-
sin tarkalleen lopullisen kustannusarvion laskuja, ja nousivat
ne muutamien pienempien täytetöitten kanssa 12,386,400 mark-
kaan. Kanavan merkitys tuli heti alusta pitäin suunnattoman
suureksi: yhdellä tempauksella vapautui Savon jaKarjalan väestö
Pohjanlahden pohjoisosan satamain tai Laatokan satamain val-
lasta, ja rivakka aineellinen edistys tuli heti näkyviin.

Ensi vuosikymmenenä nousi kanavasta kulkeneitten alusten
(höyrylaivain, purjelaivain ja lotjien) luku 2,000—3,ooo:een vuo-
dessa, mutta tämä luku on sittemmin, vaikka rautatiet jo kulke-
vat Savoon ja Karjalaan, kasvanut seuraaviin määriin:

Puhdasta voittoa ei alkuaan uskallettu laskea 2 V2 °/o suu-
remmaksi, mutta 1880-luvun keskivaiheelle saakka teki se 4 %

vuodessa; vv. 1880—1884 nousi summa keskimäärin 535,878
mk:aan vuosittain. Kun kanavamaksuja on täysin pätevistä

VV. 1877—1889 keskimäärin 3,222 vuodessa
»

V.
»

1890—1894 » 4J54 »

1895 4,982 »

1896 5,106 »

» 1897 5^98 »
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syistä alennettu, on suoranainen voitto sittemmin vähentynyt,
tehden esim. vv. 1893—1897 keskimäärin 299,140 markkaa
vuodessa. Tärkein on tietenkin välillinen voitto; sen lisäksi
sai Saimaan kanavan rakentaminen tulevaisuuteen nähden mitä
suurimman merkityksen sen kautta, että työssä muodostui tek-
nillisesti sivistynyt insinööri- ja työnjohtajakunta, joka hyvällä
menestyksellä pystyi ryhtymään uusiin tehtäviin.

Tehtäviä ei puuttunut. Saimaan vesistön 65,000 km 2:ksi
lasketun alueen pääosa oli tyydytetty, mutta laajaperäisiä töitä
oli tarpeen myöskin vesistön etäisempien osain saattamiseksi
Suomenlahden välittömään yhteyteen.

Nyt niinkuin ennenkin kiintyi päähuomio vesistön länti-
seen, Kuopioon vievään reittiin, koska sen parantamisesta enin
väestö saattoi hyötyä; tällä suunnalla löytyi myöskin verrattain
tärkeitä teollisuuslaitoksia. Aikaisemmin suoritetut vajavaiset
työt uusittiin; Taipaleen, Konnuksen, Ahkionlahden ja Nerkoon
kanavat rakennettiin tai uudistettiin vv. 1865—1871. Sulut teh-
tiin joko samanmittaisiksi kuin Saimaan kanavan sulut tai pitem-
miksi (50,5 —59,4 m). Suuri osa näitä töitä teetettiin työnansion
hankkimiseksi väestölle 1860-luvun vaikeina katovuosina. Pie-
nemmistä tällä kulkureitillä nryöhemmin suoritetuista töistä mai-
nittakoon Ruokovirran kanava Maaningalla, Karvion kanava
Heinävedellä, sekä Savonlinnan, Rahasalmen, Voisalmen ja
Piensaaren salmien syvennykset. Vähäisempiä töitä saattaa vielä
tulla tehtäväksi useammalla tämän vesistön sivuhaaralla. Kaikki
Savonlinnasta Pohjois-Savoon vievillä laivareitillä suoritetut työt
voidaan arvioida maksaneen 2,745,000 markkaa, kanavain pal-
velusmiehistön palkkoja siihen lukematta.

Saimaan vesistön toinen pääreitti, joka Haukivedestä lähtee
itään ja ulettuu Venäjän rajalle, vieläpä sen taaksekin, varus-
tettiin vv. 1859—61 Oravintaipaleen poikki kaivetulla kanavalla,
minkä lisäksi koskinen Pielisjoki vv. 1874—83 kanavoitiin 2,821,000
markan kustannuksella. Sulut, joita on kaikkiaan 11 (niistä 4
kivestä), tehtiin yhtä pitkiksi kuin Saimaan kanavan sulut, mutta
vähän leveämmiksi ja matalammksi (7,72 ja 2.08 m). Suuresta
ja kalliista työstä ei ole tullut kaikkia toivottuja tuloksia; eri-
näisiä parannuksia lienee tehtävä jotta laivaliikettä saatettaisiin
sielläpäin loppukesälläkin esteettömästi jatkaa. Kuitenkin on
liike vilkas ja yhä kasvamassa. Vv. 1891—1897 kulki kanavasta
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keskimäärin 3,582 alusta vuosittain. Savonlinnan—Nurmeksen
laivareitin kustannukset (palkkoja lukuunottamatta) lasketaan
yhteensä 3,088,000 markaksi.

Saimaan vesistön pienemmistä sivuhaaroista mainitsemme
Mikkeliin vievän laivareitin, jonka ojentaminen ja syventäminen
on maksanut 415,000 markkaa. Kustannukset muista tähän
saakka peratuista sivureiteistä voidaan arvata 50,000 markaksi.

Tämän yhteydessä on vihdoin mainittava, että Saimaan
laskuväylän, Vuoksen, kanavoiminen on monasti ollut puheen-
alaisena, jotta saataisiin aikaan lyhempi yhdistysreitti pohjoiselta
Laatokalta Suomenlahteen tai edes helpotettaisiin alisen Vuok-
sen seutujen 3'hteyttä Karjalan radan kanssa. Esteettömän
laivakulun saamiseksi Antrean asemalta Suvannon haaraa pitkin
Laatokkaan olisi kolme koskea kanavoitava yhteensä 800,000
markan kustannuksilla; tähän saakka on niistä vain yksi, nim.
Paakkolan koski Muolaassa kanavoitu 297,000 markan kulungeilla.

Saimaan vesistön kanavoimiskustannukset tekevät siis:

Suomen toiseksi suurin sisävesistö, Itä-Hämeen vesistö,
missä pääaltaana on Päijänne, joka saa lisäreittejä etenkin ete-
lästä, pohjoisesta ja idästä, ja minkä alue kokonaisuudessaan
lasketaan 40,000 km2:ksi, oli jo 1850-luvun alussa herättänyt
huomiota. 1854—56 vuosien sota joudutti kehitystä, sillä Päi-
jännettä katsottiin tärkeäksi paikaksi maan puolustamisessa, jos
vihollinen hyökkäisi maahan. Siitä syystä syvennettiin sikäläisiä
laivateitä, rakennettiin laitureita useampaan paikkaan jaVenäjän
meriministerio rakennutti Päijänteelle hö3Trylaivan ja muutamia
kuljetusaluksia. Puolustustoimet olivat turhia, mutta »Suomen»
nimellisenä jäi höyrylaiva palvelemaan rauhallista liikettä; vuo-
desta 1856 pitäen on Päijänteellä ollut säännöllinen höyrylaiva-
liike. Päijänteen yhdistäminen Suomenlahteen Kymijoen kana-
voimisella otettiin puheeksi, mutta v. 1861 päätetty tutkimus
näytti yhtä suuren kokonaiskustannuksen tarpeelliseksi, kuin

Saimaan kanava 12,386,400 markkaa.
Läntinen pääreitti (Savonlinna —lisalmi)
Itäinen pääreitti (Savonlinna —Nurmes)
Erinäiset sivureitit

2,745,000 »

3,088,000 »

465,000 »

Vuoksi 297,000 »

Yhteensä 18,981,400 markkaa.
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Saimaan kanava oli maksanut, minkä vuoksi ehdotus raukesi.
Sitävastoin rakennettiin Vesijärven kanava samaan aikaan kuin
Pietarin—Riihimäen rata, johon Päijänteen vesistö siten sai tyy-
dyttävän yhdistyksen. Liike tässä kanavassa on myötäänsä
lisääntynyt; vuosijaksolla 1892—96 kulki kanavasta keskimäärin
3,066 alusta vuodessa; v. 1897 käytti kanavaa 3,760 alusta. Vuo-
sina 1875—1878 kanavoitiin Kymijoen ylinen osa rakennutta-
malla Kalkkisten kanava; sitäpaitsi on eri kohdissa Päijännettä
laivateitä syvennetty. Koko Kymijoen kanavoimista ei enään
voitane odottaa, kun pitkin joen alista vartta on rakennettu
rautatie Kotkaan jonka lisäksi parhaillaan rakennetaan yksityis-
rataa Vesijärveltä Loviisaan Kaikki mainitut Päijänteen kana-
voimiseen uhratut kustannukset voidaan laskea yhteensä 753,600
markaksi.

Päijänteen vesistöön kuuluvat myöskin Keiteleen jaKonne-
veden järvet kaikkine lisähaaroineen, joista itäisimmät, Pieksä-
mäen, Suonenjoen, Karttulan, Pielaveden vedet y. m., kuuluvat
maantieteellisesti Savon alueeseen, vaikka laskevat länteen Päijän-
teeseen. Muutamin paikoin erottavat eri vesistöihin kuuluvia
vesijaksoja ainoastaan parisen sadan metrin levyiset harjut ja
kannakset, joten tuntuisi mukavalta yhdistää yllämainitut vedet
tai ainakin niiden itäiset osat kulkulaitoksilla hyvin varustettuun
Saimaan vesistöön ennemmin kuin Päijänteeseen, josta ei voida
saada laivatietä merisatamaan. On jo laadittuna täydellinen
kanavoimisehdotus, jonka mukaan Päijänteeseen olisi yhdistettävä
Keitele ja Konnevesi ynnä viimemainittuun järveen lisvesi, Ni-
lakka ja Pielavesi lisävesineen, ja tämän ehdotuksen mukaan tuli-
sivat perustamiskustannukset nousemaan aina 5,258,000 markkaan.
Kun yhdistys maan rautatieverkkoon on katsottu täydellisemmin
tyydyttävän tarvetta kuin niin kallis kanavoiminen, ei ole yri-
tystä muulla tavoin ruvettu toteuttamaan kuin että on 435,000
markkaa maksavallaKolun kanavalla Nilakka yhdistetty lisveteen,
josta sivurata välittää liikettä Savon radalle. Suurehkoa tukki-
liikettä varten (noin 1 milj. pölkkyä vuodessa), joka näiltä seu-
duilta kulkee Päijänteen kautta, on sitäpaitse veneteitä, uitto-
väyliä y. m. s. tehty moneen paikkaan. Tämän Päijänteen ve-
sistön haaran hyväksi uhratut kokonaiskustannukset eivät kuiten-
kaan nouse 545,000 markkaa suuremmiksi.
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Päijänteen pohjoisten lisäreittien jälkeen on tärkein idästä
tuleva Puulaveden reitti. Sen alueella on toimitettu muutamia
järvenlaskemisia ja koskenperkauksia, mutta ehdotetusta kana-
voimisesta ei ole mitään tullut, koska alue on suorastaan yhtey-
dessä Savon radan kanssa Otavan asemalla.

Kaikki kustannukset, mitkä valtio on pannut Päijänteen
vesistön liikeneuvojen parantamiseen, voidaan arvata vähän yli
1,300,000 markkaan.

Suuruudeltaan kolmas Suomen vesistöistä, Länsi-Hämeen
vesistö, joka Kokemäenjoen kautta laskee Pohjanlahteen, on
alaltaan lähes 36,000 km 2 laaja. Tällä laajalla alueella oli jo
kahdeksannellatoista vuosisadalla tehty useita koskenperkaus-
töitä, joiden kustannuksia nyt enään on vaikea täsmälleen tietää.
Yksityiset yrittelijät panivat jo 1850-luvulla alkuun höyrylaiva-
liikkeen Tampereella yhtyvillä liikesuunnilla; Näsijärvellä teki
kuitenkin jo Muroleen koski esteen; etelän puolella taas erotti
Lempoisten kannas kaksi lyhyttä höyrylaivatietä toisistaan. Vuo-
sina 1850—1854 rakennettiin Muroleen kanava (uudesta raken-
nettu vv. 1897—1898); v. 1885 kaivettiin tällä reitillä lisäksi
Kautun kanava. Lempoisiin taas rakennettiin kanava, joka
avattiin liikkeelle 1874, mutta kun Hämeenlinnan—Tampereen
rata melkein samaan aikaan valmistui, jäi kanava siitä syystä
pitkäksi ajaksi vähäliikkeiseksi; sulku on 1896—1897 uudesta
rakennettu ja laajennettu. Vanajaveden ja sen pohjoisen Längel-
mävedestä tulevan haaran välille saatiin 3'hteys vv. 1866—68
Valkiakosken kanavan rakentamisella. Tähän vesistöön kuulu-
villa Keuruun ja Ätsärin järvillä on käynnissä höyrylaivaliike,
joka on yhteydessä Vaasan radan kanssa.

Jos otetaan lukuun Kaivannon avonainen väylä, on valtio
näiden kulkureittien aikaansaamiseksi uhrannut lähemmä 1,500,000
markkaa.

Neljänneksi Suomen vesistöjen pääryhmäksi luemme tässä
Pohjanmaan joet, vaikka niissä on useita toisistaan erotettuja
vesijaksoja. Etelä-Pohjanmaan lyhyissä joissa voidaan tehdä
vain katkonaisia venematkoja ja niitä käytetään sen lisäksi tukin-
uittoon; joitakuita näistä jokijaksoista on jo kahdeksannellatoista
vuosisadalla tehty koskea perkaamalla kuljettaviksi väyliksi.
Pohjoisemmista joista ovat useimmat koskisuutensa jaylen vaih-
televan vesimääränsä vuoksi (katso karttalehden n:o 22 tekstiä)
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sopimattomia kulkuteiksi; Kemijoen perkaamisiin on kuitenkin
vuosina 1871—1883 kulutettu suunnilleen 20,000 markkaa, jonka
lisäksi sama verta on käytetty Kuusamon vesijaksojen perkaa-
miseen, jotka vedet saavat alkunsa samoilta lähteiltä kuin lijoki,
vaan laskevat Vienanmereen.

Kieltämättä tärkein kulkureitti kaikista Pohjanmaan joista
on Oulujoki, jonka alueeseen kuuluu noin 20,000 km 2 laajat
maat. Väylää Oulujärvestä Pohjanlahteen on ikimuistoisista
ajoista saakka kuormaveneillä kuljettu ilman ainoankaan sulun
tai sivuutuskanavan apua, vaikka joessa on paljon suuria koskia.
Kulkureitin parantamiseen on v:n 1859 jälkeisenä aikana kulu-
tettu noin 137,000 markkaa. Ämmän ja Koivukosken sulkujen
valmistuttua v. 1846 pääsi Kuhmoniemen reitti esteettömästi
yhtymään Oulujoen pääosaan; nämä sulut rakennettiin uudestaan
v:ina 1866—1871 ja niitä on sittemminkin ankarain kevättulvien
ja jäiden liikkeen sekä vesimäärän vaihtelujen vuoksi täytyn3rt
usein korjata. Ne ovat rakennetut pitkiä ja kapeita tervaveneitä
varten, ja siksi niillä on tavallinen pituus (21,4—22,3 m), vaan
hyvin vähäinen leveys ja syvyys (2,38 ja 1,19 m). Kun veden-
pinnan erotukset Suomen muissa sulkulaitoksissa harvoin ovat
2 m:iä suurempia ja tavallisesti ovat siitä allekin, on Ämmän sulku
tässä suhteessa huomiota herättävä tavattoman suuren korkeu-
tensa vuoksi, 6,24 m. Oulujoen pohjoisen lisäreitin, Suomus-
salmen—Hyrynsalmen reitin, parantamista on v:sta 1878 aikeen
kustannettu 66,000 markalla.

Uusimpana aikana Pohjanmaan jokien liikeväyläin paranta-
miseksi käytetyt kustannukset tekevät yhteensä, kanavapäällystön
palkkoja lukematta, lähemmä 600,000 markkaa.

Niiden kustannusten koko määrä, mitä valtio on käyttänyt
liikeväyläin aikaansaamiseksi Suomen vesistöillä, voidaan siis
laskea seuraavasti:

Kun tämän lisäksi vielä otetaan se sangen suuri määrä
maksuttomia päivätöitä, joita paikkakuntain väestö enemmänkuin

Saimaan vesistössä . . . 18,981,400 markkaa.
Päijänteen » 1,300,000 »

Länsi-Hämeen »

Pohjanmaan joissa
1,500,000 »

600,000 »

Yhteensä 22,381,400 markkaa.
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vuosisadan kuluessa on samaan tarkoitukseen suorittanut, ynnä
ne tosin kyllä vähemmin näkyvät ja tunnetut, vaan ei siltä ar-
vottomat toimet, joita entisinä vuosisatoina aina samaa tarkoitus-
perää varten on tehty, vaikka niitä edellisessä selonteossa ei
ole otettu varteen, saatamme sen työn, minkä Suomen kansa
on uhrannut vesikulkulaitostensa parantamiseen, täydellä var-
muudella arvioida 2j miljoonan markan pääoma-arvoksi.

Vuotuiset menot kanavain ylläpitämisestä voidaan viime
aikain kokemuksen nojalla arvata noin 100,000 markaksi jakana-
vain palveluskunnan palkkaus noin 120,000 markaksi. 1880-
-luvun alussa nousivat kanavatulot keskimäärin 550,000 markkaan
vuodessa, mutta kanavamaksujen alentamisen johdostane nykyään
tekevät noin 100,000 markkaa. Suurimmat tulot tuottaa Saimaan
kanava; useimmat muut kanavat tuottavat nimellistä tappiota,
vaikkakin tavallisesti mitätöntä.

Sen välillisen voiton, minkä nuo monet ihmiskäsin tehdyt
maan tuhansien järvien yhdistysväylät ovat tuottaneet, voi hel-
pommin ajatella kuin laskea. Karttalehti n:o 27 esittää kuvan
miten laajasti Suomen vesistöjä nykyisenä aikana käytetään ih-
mis- ja tavaraliikkeeseen. Kaikilla suuremmilla ja hyvin monilla
pienemmillä järvillä on vallalla säännöllinen höy^laivaliike;
lisäksi vielä on liike käynnissä lukemattomilla vesillä, jotkareitit
joko mittakaavan pienuuden tai tarkkain tietojen puutteen tahikka
liikkeen säännöttömyyden vuoksi eivät ole saaneet sijaa kartalla.
Laatuansa ovatkin Suomen luontoperäiset ja ihmistyöllä monin
tavoin täydennetyt vesikulkulaitokset yhdysliikekeino sellainen,
jota vastaavaa muualla Euroopassa tuskin voidaan osottaa.

Tässä on paikka muistella lopuksi vielä merikulkuneuvoja,
jotka ovat Suomen ja ulkomaiden yhteyden tärkeimmät välittäjät.

Merenrannoilla on tarvinnut suorittaa ainoastaan harvoja
ja vähäpätöisiä kanavoimistöitä, (esim. Strömman kanava Kemi-
össä, Lemströmin kanava Ahvenanmaalla, Estnäsinsalmen ja
Degerön kanavat Helsingin lähellä); sitävastoin on suuria kus-
tannuksia tarvittu majakoita ja luotsauslaitoksia varten (katso
kantalehden n:o 26 tekstiä), samoinkuin merisatamain paranta-
minen on monessa paikassa vaatinut suuria kuluja. Säännöllinen
höyrylaivaliike meren rannikoilla on alkanut 1830- ja 1840-
--luvuilla ja se on erittäinkin vuosisadan jälkipuoliskolla vilkastu-
nut; sitä välittävät kotimaiset höyrylaivat. Säännöllisen uiko-
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maisen höyrylaivaliikkeen pääpaikkoja ovat Pietari, Tukholma,
Kööpenhamina, Lyypekki, Stettin, Hull, Cadiz y. m., jota paitsi
vilkas liike vallitsee keskisen Suomen ja pohjoisen Ruotsin vä-
lillä. Erityistä mainitsemista ansaitsee Hangon talviliike, jonka
esteetöntä voimassapitämistä varten jääesteidenkin aikana valtio
on 700,000 ja 1,250,000 markan kustannuksilla rakennuttanut
jäänmurtajalaivat Murtajan ja Sammon.

Rautatiet.

Maantieverkon ja vanhimpien vesiteitten kehitys on varsin
vähän tunnettu ja osittain mahdotonkin selvittää, sitävastoin kuin
rautateitten synty ja kehitys on tapahtunut uusimpana aikana,
joten niistä on runsaita ja luotettavia tietoja. Sitäpaitsi tulee
muistaa, että maanteihin ja vesiteihin nähden on varteen otettava
monta Suomelle ominaista seikkaa, jota vastoin rautatien rakenta-
minen niin sanoaksemme on kansainvälistä laatua, ollen monissa
suhtein samanlaista kaikissa maissa. Tässä kohden voimme siis
esityksessämme tyytyä eräitten pääasiallisten seikkain mainitse-
miseen.

Siitä kuin ensimmäiset rautatiet Länsi-Euroopassa raken-
nettiin vierähti vuosikymmeniä parikin, ennenkuin Suomessa
uskallettiin moisia kulkukeinoja ruveta miettimään. Vielä alussa
1840-lukua mietittiin täällä, miten välillä olevia vähäpätöisiä vesis-
töjä kanavoimalla saataisiin mukava kulku Helsingistä Etelä-Hä-
meen järvien seuduille; sellaisen mahdollisuuden johdosta lienee
insinöörikunnan silloinen päällikkö eversti Alfred Stjernvall aiheu-
tunut lyhyessä 20 p. maalisk. 1849 päivätyssä kirjelmässä esittä-
mään, että rautatie voisi paremmin kuin kanava kelvata puheena-
olevaan tarkoitukseen. Hän kuitenkin kustannusten vähentämi-
seksi edellytti, että kuljetusvoimana käytettäisiin hevosia, joten
radassa voisi olla jyrkempiä nousuja ja likikäänteisempiä mutkia.
Hän huomautti samalla, että tuon 96 km pitkän matkan Helsin-
gistä Turkhaudan kestikievariin Hämeenlinnan kaakkoispuolella
(josta voitaisiin rakentaa kanava lähellä oleville Etelä-Hämeen
vesille) sitenkin pääsisi mukavasti kulkemaan 24 tunnissa.

Tämä luonnos lienee annettu Suomen senaikuiselle ken-
raalikuvernöörille, ruhtinas Menshikoffille, ja sen johdosta ryh-
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dyttiin tarkkoihin tutkimuksiin, merkillistä kylläkin Suomen se-
naatin tietämättä. Kahden nuoremman insinöörin avulla sai
eversti Stjernvall tutkia kysymyksenalaisen linjan, ja v. 1851
hän laati uuden ja seikkaperäisen ehdotuksen. Nyt hän esitti
rataa jatkettavaksi aina Hämeenlinnan kaupunkiin saakka, ja
puolsi lujasti ja näyttämillään syillä höyryä kuljetusvoimaksi.
Kustannukset arvioitiin suunnilleen 5,860,000 markaksi s. o.
58,000 markaksi kilometriä kohti; koko säästö, mikä hevosrauta-
tiellä voitettaisiin, arvattiin 740,000 markaksi.

Sillä kertaa ei asiasta sen enempää tullut; sen raukeami-
seen lienee v. 1854 alkanut itämainen sota pääasiallisesti vaikut-
tanut, mutta v. 1856, kun keisari Aleksanteri II kävi Helsingissä
ja senaatissa esitti lähimmän tulevaisuuden toimiohjelman, pani
valistunut hallitsija erityistä huomiota myöskin maan kulkulai-
tosten parantamiseen. Sen johdosta asetettiin samana vuonna
komitea käsittelemään rautatiekysymystä. J. V. Snellman, uran
urkaja tässäkin niinkuin lukemattomissa muissa pyrinnöissä, jul-
kaisi Litteraturbladet lehdessään kirjoituksia, joissa tietävästi ja
vakuuttavalla lämmöllä teroitti mieliin, miten tarpeellista oli saada
nämä Suomessa niihin saakka tuntemattomat kulkuneuvot käy-
täntöön maassamme. Mainittava on, että Snellman samalla
suurin piirtein osotti ne päämäärät, joihin maan rautatiepolitiikin
oli pyrittävä ja joihin pääasiallisesti onkin saavuttu: sisämaan
ja erittänkin sen suurten vesistöjen, jotka ovat luonnollisia liik-
keen kokoajia, yhdistämiseen rannikkojen tärkeimpiin kaupun-
keihin.

Lopullisen suunnitelman Helsingin—Hämeenlinnan rauta-
tietä varten laati eversti (myöhemmin Venäjän rautateiden yli-
tarkastaja, y. m.) Knut Stjernvall, ja suunnitelma hyväksyttiin
korkeimmassa paikassa maaliskuussa 1857. Samana vuonna
ryhdyttiin eräisiin valmistaviin toimiin, minkä jälkeen maatyöt
saatettiin alkaa. Niitä kesti kaksi vuotta ja työvoima oli vaih-
dellen 1,000—4,000 mieheen; v. 1860 aljettiin kiskoittaminen.
Elokuun 8 p:nä 1861 tehtiin lyhyt koematka veturilla Ilmarinen,
ja maalisk. 17 p:nä 1862 avattiin rata säännölliselle liikenteelle,
— aluksi kulki radalla ainoastaan kolme junaa viikossa kum-
paankin suuntaan. Lukuunottamalla vähää myöhemmin valmis-
tuneen Sörnäisten sivuraiteen, oli tämä Suomen ensimmäinen
rautatie 110 km pitkä.
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Muutamin kohdin jätti rata toiveet toteuttamatta. Rakenta-
miskustannukset oli laskettu 8,800,000 markkaan, mutta nousi-
vat 14,423,000 markkaan, siis 131,000 mk km:ltä arvioitua 88,000
mk:aa vastaan (siihen myös luettuna kustannukset konepajasta,
josta on ollut hyötyä seuraavillekinrautatierakennuksille). Raide-
väli oli määrätty Venäjän raidemitan mukaisesti 1,524 m:ksi,
vaikka kapeampi raideväli varmaankin olisi ollut Suomen oloihin
sopivampi. Asemarakennukset oli tehty aivan liiaksi suuret ja
kalliit; pengerrys oli kerrassaan laitettu kaksia kiskoja varten —

vaikka myöhemmän ajan kokemus on osottanut, että yksillä
kiskoilla tullaan useimmissa paikoin toimeen nytkin, vielä
neljännesvuosisadankuluttua. Vakuutettuja kun oltiin, että rauta-
tie lyhyessä ajassa synnyttäisi viljelystä, teollisuutta ja vilkasta
liikettä, oli arveltu radan tuottavan vuotuisen 6 °/o:n voiton
perustamiskustannuksilleen, mutta ensi vuosina ei rata maksa-
nut käyttökulunkejaankaan; lähinnä seuraavina aikoinakin olivat
säästöt perin pikkuruiset.

Omiaan olivat nämä seikat masentamaan tulevaisuuden
toiveita, mutta kuitenkin antoi hallitus 1863 v:n valtiopäiville
esityksen kulkulaitosten parantamisesta. Tarpeen vaatimiksi esi-
tettiin siinä etupäässä rautatietä Riihimäeltä Lahden kylään Päi-
jänteen eteläpäässä sekä pääradan jatkoa Tampereelle. Valtio-
säädyt suostuivat esitykseen, vaan suostumus jäi joutavaksi,
koska ehdollisesti osotettuja varoja ei saatu. Siitä huolimatta
annettiin 1867 v:n valtiopäiville uusi esitysehdotus, tällä kertaa
rautatien rakentamisesta Riihimäeltä Pietariin; loppuosa rataa
tulisi kulkemaan Venäjän alueen kautta, mutta erityisellä suos-
tumuksella se luvattiin jättää Suomen valtion omaksi. Venä-
läiseltä kannalta katsoen oli valtakunnan pääkaupunkiin johdet-
tava rata muita tarpeellisempi, ja kieltämättä sillä olikin huo-
mattavat etunsa, sen kautta kun maamme vuoden umpeensa
saattaisi pysyä muun Euroopan yhteydessä. Valtiosäädyt hy-
väksyivät esityksen ja suostuivat takaamaan 18 miljoonan mar-
kan suuruista valtiolainaa, joka olisi otettava radan kustantami-
seksi, jättäen samalla hallituksen harkittavaksi, eikö säästäväi-
syyden vuoksi voitaisi raideleveyttä vähentää.

Samana vuonna tuli Suomessa kato, jonka vertaista ei
vuosisatoihin oltu nähty; laajaperäisiin töihin oli ryhdyttävä, jotta
nälänhätään joutuneelle väestölle saataisiin työnansiota hengen-
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pitimiksi. Sotilaallisista syistä katsoi keisari Aleksanteri II tar-
peelliseksi pysyttää Venäjällä käytetyn raideleveyden, mutta hel-
pottaakseen Suomessa rautatien rakentamista tämän kalliimman
tavan mukaan myönsi hän Venäjän valtionvaroista 2V2 miljoo-
nan ruplan (= 10 milj. markan) suuruisen apurahan ehdolla, että
kolmannes radan voitoista tulisi Venäjälle. Tämä apuraha mak-
settiin sittemmin, v. 1882, takaisin valtiosäädyille annetun ja
säätyjen hyväksymän esityksen mukaisesti.

Riihimäen—Pietarin rata johdettiin suureksi osakseen Sal-
pausselän tasaista ylännettä pitkin, missä yleensä vain pieniä
teknillisiä vaikeuksia oli voitettavana. Siten tuli rata Päijänteen
vesistön yhteyteen ja saattoi vastedes lyhyen sivuradan kautta
päästä Saimaankin vesistön yhteyteen. Epäkohta sitävastoin oli,
että rata siten joutui suureksi osaksi kulkemaan etäällä asutum-

mista ja hedelmällisemmistä seuduista. Edellisessä rataraken-
nuksessa saadusta kokemuksesta oli tässä työssä paljon oppia,
ja olosuhteetkin tavallaan suosivat työtä. Maatyöt tehtiin 1868—70
niin suurella miesvoimalla, että se ajoittain nousi 11,800 mieheen.
Päivätöitten luku teki koko ratatyössä yhteensä 4,441,266, eli
kilometriä kohden noin 11,700 päivätyötä. Lopussa vuotta 1869
saatettiin Riihimäen—Lahden rataosa, helmikuussa 1870 Pieta-
rin—Viipurin rataosa ja syyskuun 11 p:nä 1870 koko rata avata

liikenteelle.
Pietarin—Riihimäen radan, jonka pituus oli 372 km, oli

laskettu maksavan 30 milj. markkaa, mutta valmiina se maksoi
ainoastaan 27,525,000 markkaa, siis 74,000 markkaa km:iltä.
Penger tehtiin nyt vain yksiä kiskoja varten; asemarakennuk-
set rakennettiin suurella säästäväisyydellä ja monet sillat teh-
tiin halvoista rakennusaineista; suotuisaan tulokseen vaikutti-
vat osaltansa myöskin luonnottoman alhaiset työpalkat radan
rakentamisen aikana. Mutta tuo voitto oli osittain kuitenkin
näennäinen, sillä sen ovat nielleet monet laajat ja kalliit täyden-
nystyöt, jotka ovat radalla myöhemmin tulleet tarpeellisiksi.
Jälkeenpäin tehdyt lisätyöt ja uudestaan rakennukset, liikekalus-
ton enennykset y. m. parannukset, jotka lisäävät radan pääoma-
arvoa, ovat siten vaikuttaneet, että koko Helsingin—Hämeen-
linnan—Pietarin rataryhmä, joka alkuaan maksoi 41,948,000
markkaa, nyt edustaa kokonaista 67,045,000 markan pääoma-
arvoa, siis likimmittäin 60 °/o suurempaa kuin alkuperäinen.
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Tähän on kuitenkin luettu Päijänteen ja Saimaan liikettä varten
rakennetut Vesijärven ja Lappeenrannan sivuradat; rata koko-
naisuudessaan on nyt 519 km pitkä ja radan keskimääräiset
kustannukset 129,000 markkaa km:ltä. Radan tulot, jotka 1870-
--luvulla tekivät 3—4 °/o, ovat 1880-luvulla nousseet 4—6 %:iin
ja tekivät v. 1897 6,68 % lisätystä rakennuspääomasta, ja ne
vaikuttavat mitä tuntuvimmin siihen edulliseen tulokseen, minkä
Suomen valtionrautateitten liikenne ylipäänsä on antanut.

Se vilkas liikenne, joka 1870-luvulla vallitsi suuremmassa
osassa Eurooppaa, vaikutti Suomeenkin: lupaa anottiin ja saatiin
37ksityisratojen rakentamiseen ulkomaisilla varoilla Hankoon, Por-
vooseen ja Turkuun. Näistä olosuhteista otti hallitus aihetta
jättää vaitiosäätyjen harkittavaksi, voitaisiinko valtion silloisiakin
rautateitä mahdollisesti myydä yksityisille yhtiöille. Valtiosää-
dyt eivät kuitenkaan ehdotukseen suostuneet, ja pian kokemus-
kin osotti, ettei tämä ala ollut yksityiselle yritteliäis3Tydelle
niinkään sopiva: Hangon ja Porvoon rautatieyhtiöt tekivät vara-
rikon ja Turkuun rakennettavan yksityisradan myönnytys meni
mitättömäksi. Hangon rata lunastettiin sittemmin vuonna 1875
10,560,000 markasta; tämän 150 km pitkän radan keskimääräi-
nen hinta tuli siis olemaan 70,000 markkaa. Turun—Hämeen-
linnan—Tampereen radan, jonka pituus oli 211 km, rakennutti
valtio vv. 1874—1876 ja radan rakennuskustannukset tekivät
19,471,000 markkaa eli 92,000 markkaa kilometriltä.

Näihin asti oli rautateitä rakennettu vain aika ajoin ja
kutakin ratarakennusta varten erittäin asetettujen johtokuntain
johdolla, mutta v:sta 1879 on rautatierakennuksia keskeytymättä
jatkettu, ja niitä johtaa nykyisin Tie- ja vesirakennusten ylihal-
litus, jonka toimena on maan muittenkin kulkulaitosten raken-
taminen ja valvonta.

Rautatiekysymykseen nähden tekivät 1877 v:n valtiopäivät
sangen tärkeiksi tulleita päätöksiä. Erityiselle komisionille an-
nettiin toimeksi tutkia, olisiko mahdollista tulevissa rautatie-
rakennuksissa käyttää halvempaa rakennustapaa, ja komisioni
ehdotti siinä kohden erinäisiä keinoja, etupäässä vähennettyä
kulkunopeutta (25 km tunnissa) sekä siitä johtuvaa keveämpää
päällisrakennetta (22,3 kg:n painoisia kiskoja juoksevaltametriltä);
sen lisäksi ruvettiin muullakin tavoin säästämään. Seuraus oli,
että lähinnä seuraavana aikana rakennettiin rautateitä 50,000
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—60,000 markan kustannuksella kilometriä kohden. Mikäli ku-
lunkeja oli säästetty liikkuvaa kalustoa vähentämällä, oli säästö
kuitenkin näennäinen ja pian haihtuva; kevyempirakenteiset ve-
turit eivät ole kyenneet täyttämään kasvavan rautatieliikkeen
vaatimuksia; kulkunopeutta ja kiskojen painavuutta onkin sit-
temmin jonkin verran lisätty (edellinen 30 km:ksi tunnissa, jäl-
kimmäinen 25 ja 30 kg:ksi juoks. metriltä). Matkustajavaunujen
kaksiluokkainen jako on sitävastoin säilytetty Suomen halvem-
milla radoilla, jotka kulkevat sellaisten seutujen kautta, missä
keskimääräinen väentiheys tavallisesti ei ole suurempi kuin 10

henkeä km 2:iä kohden.
Muissakin suhteissa esiintyi 1870-luvun loppupuolella uusia

näkökantoja, jotka olivat tuloksia kahden vuosikymmenen koke-
muksista rautatiepolitiikin alalla. Yli-insinööri Th. Tallqvist,
joka ennemmin ja jälkeenkinpäin on tehokkaasti ottanut osaa
rautateitten rakentamiseen, näytti v. 1877 eräässä suurta huo-
miota herättäneessä aikakauslehtikirjoituksessa, ettei rautatie si-
nänsä kyennyt liikettä luomaan, vaan että rautatietä oli pidet-
tävä parannettuna maantienä, joka etupäässä olisi johdettava
sellaisten seutujen lävitse, missä jo ennestään löytyi hyvät liik-
keen ehdot, niinkuin tiheä väestö, kehittyneet elinkeinot j. n. e.
Nämä mielipiteet, joita aikaisemmin ei oltu aina kyllin oivallettu,
ovatkin yhä tehokkaammin tulleet huomioonotetuiksi, kun myö-
hemmin on ollut määrättävä ehdotettujen uusien ratain kulku-
suuntia.

Rautatieverkon laajentamista on v:sta 1879 pitäin lakkaa-
matta kestänyt, tavallisesti useammalla taholla samalla haavaa.
Viime aikain rautatierakennukset ovat seuraavat:

Radan
pituus.

Kustannukset tasaisin tuhansin
markoin

koko radan km.iä kohden

Avattu
liiken-
teelle.

Vaasan rata
Oulun rata

.

.

Savon rata .
.

Karjalan rata .

Porin rata .
.

3°6
358
334
357
136

15,254,000 50,000
I9 J 955'00° 56,000
19,766,000 59,000
25,000,000 70,000
11,345,000 83,000

1883
1886
1890
1894
1895

Jyväskylän rata (Suolah-
teen asti) 120 8,100,000 68,000 1898
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Vast'ikään on valmistunut Turun —Karjaan rata, joka avat-
tiin liikenteelle marraskuun 1 p:nä 1899 (112 km; radan kus-
tannukset lienevät nousseet 11,710,000 markkaan). Rakennet-
tavana on parhaillaan rata Kuopiosta lisalmeen, minkä lisäksi
valtiomahtien päättämä Oulun—Tornion rata tämän vuoden
(1899) aikana on tullut työnalaiseksi ja rannikkorataa Helsin-
gistä Karjaan asemalle lähimmässä tulevaisuudessa aljettaneen
rakentaa. Se summa, minkä valtio vuosittain on uusiin rauta-
teihin käyttänyt, on viime vuosikymmeninä vaihdellut s:stä 7:ään
milj. markkaan vuodessa.

Yllä olemme pitäneet silmällä ainoastaan valtionratoja,
mutta Suomessa on muutamia yksityisiäkin ratoja, nim. Kera-
van—Porvoon (33 km, valmistunut v. 1874) ja Peipohjan—Rau-
man (48 km, valmistunut v. 1897) radat, sekä piakkoin valmis-
tuvat Haminan ja Raahen sivuradat, kaikki nämä samaan raide-
leveyteen rakennetut kuin valtionradat; sen lisäksi on kapearai-
teinen rata Humppilasta—Jokioisiin ynnä muutamia lyhempiä
tehtaille vieviä kapearaiteisia ratoja.

Suomen kaikkien liikenteessä olevain valtionratain pituus
teki v:n 1899 alkaessa 2,515 km ja näiden ratain kirjoissa oleva
pääoma-arvo nousi samaan aikaan 207,6/6,000 markkaan, eli
82,600 mk kilometriltä. Kun nykyisin rakennettavana olevat ja
päätetyt radat valmistuvat (v. 1902), on Suomen valtionrauta-
teitten pituus 2,923 km ja ne vastaavat vähintäin 248,393,000
markan pääoma-arvoa. Kuitenkin tuonevat jo nyt tiedossa ole-
vat vieläpä kiireellisetkin täydennystyöt mainituksi aikamääräksi
niin suuren ylimääräisen lisäyksen pääoma-arvoon, että se v.
1902 tekee vähintäkin 260—280 milj. markkaa.

Työ tällä alalla Suomen kulkulaitoksia on siis saattanut
sellaisen tuloksen, että Suomessa nykyään on jokaista 100

km 2:iä kohden pinta-alastaan 3/4 km:iä rautatietä ja likimmittäin
37ksi km rautatietä jokaista tuhatlukua kohden väestöään. Maan
pohjoisesta asemasta ja suuresta laveudesta seuraa luonnollisesti-
kin, että Suomi edellisessä suhteessa on ja on aina oleva useim-
pain Euroopan maitten jäljessä; mutta jälkimmäinen suhde, esimer-
kiksi Ranskassa vallitsevaan suhteeseen verraten, on huomattava.
Tässä kuitenkin on muistettava, että Suomen rautatiet ovat pal-
jon yksinkertaisempaa rakennelaatua ja sen mukaisesti myöskin
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monin kerroin halpahintaisemmat kuin Keski-Euroopan radat
yleensä ovat.

Silmäys rautatieverkon voitto- ja tappiotiliin osottaa, että

saavutettu kehitys on kaikinpuolisessa sopusoinnussa olojen vaa-
timusten kanssa. Pitemmän aikaa ovat tappiota tuottaneet ai-
noastaan maan pohjoisin rautatie, Oulun rata, jonka suunta kul-
kee ristiin poikki kaikkien vanhempien kulkuteitten, ja aikai-
sempina vuosinaan Hangon rata; sitävastoin ovat muut radat
alusta pitäin tai lyhyen ajan kuluttua tuottaneet valtiolle tuloja.

Suurin on tulo Helsingin—Pietarin radasta eli 6—7 %

vuodessa ja nousee Turun—Tampereen radasta 4V2 °/o:iin, Vaa-
san radasta 3 ° o:iin ja muista radoista vähän pienempiin mää-
riin. Keskimääräinen voitto rautatieverkosta kokonaisuudessaan
on viime vuosina noussut 3,6 °/o:iin, eikä säännöllisissä oloissa
enään jäänekään sitä alemmaksi. Muita tähän kuuluvia seikkoja
valaistaan kantalehden n:o 28 tekstissä.

Rautatietöille tarkemmin harkitun suunnitelman aikaansaa-
miseksi asetettiin v. 1897 rautatiekomitea, joka tutkittuansa suu-
remman puolen maata on laatinut ohjelman lähimpäin vuosikym-
menien rautatierakennuksia varten. Tämä ehdotus, jota hallitus
ei vielä ole käsitellyt, perustuu siihen edellytykseen, että 6 milj.
markkaa edelleenkin vuosittain kä37tettäisiin uusien rautateitten
rakentamiseen, ja sen mukaan ehtisi rautatieverkko kahdessa
vuosikymmenessä kasvaa 1,583 km, mikä vastaisi 115,808,000
markaksi laskettuja rakennuskustannuksia.

Edellisen esityksemme mukaan tekisi kaikkien Suomessa
v. 1899 olevain kulkulaitosten kokonaisarvo:

Kun tähän lisätään maan 3'ksityisratojen arvoa vastaava
summa ja lisäksi otetaan huomioon, että yllä esitetyt arvomää-
rät ovat, mikäli perustuvat summittaiseen arvioon, lasketut hyvin

yleisten maanteittein ja kyläteitten 220 milj.
kanavain ja muitten vesiteitten 25 »

mk
»

liikenteessä olevain valtionrautateitten .... 207.6 » »

rakennettavina olevain valtionrautateitten noin . 10,4 » »

Yhteensä 463 milj. mk
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alhaisiksi, saamme lopputulokseksi, että Suomen nykyisiin kulku-
laitoksiin uhrattu pääoma on täydellä varmuudella arvattava puo-
leksi miljaardiksi Suomen markkaa.

Neljä vuosisataa sitten ei tästä työstä ollut suoritettu mai-
nittavaa osaakaan; suurimmaksi osaksi on työ suoritettu yhdek-
sännellätoista vuosisadalla, erittäinkin sen jälkipuolen kuluessa.
Suunnilleen puolta rautateihin nykyisin sijoitetusta pääomasta
vastaavat tosin niitä varten otetut ja vielä maksamattomat valtio-
lainat, joten kustannukset niiden osaksi ovat lasketut tulevain
sukupolvien hartioille. Mutta kaikitenkin pysyy kieltämättömänä
se tosiasia, että Suomen kansa yhdeksännellätoista vuosisadalla,
vuotuisia korjaustöitä laskemattakin, on kulkulaitosten aikaan-
saamiseksi uhrannut osittain ilmaista työtä, osittain säästettyjä
varojaan keskimäärin 2—3 miljoonaa markkaa vuodessa, alkupuo-
lella vuosisataa vähemmän, mutta viimeisinä vuosikymmeninä
vähän enemmän.

4 E. G. Palmen.
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Liikenne Suomen valtion-
rautateillä.

Karttalehdellä n:o 28 olevan grafillisen taulun tarkoituk-
sena on osottaa kuljetusliikkeen laajuutta niin hyvin matkus-
taja kuin tavaraliikenteessä Suomen valtionrautateillä ilmoitta-
malla niiden matkustajain ja tonnien luvun, mitä on kulke-
nut jokaisella asemavälillä. Todellisuudessa voidaan oikea
käsitys liikenteen suhteellisesta taajuudesta rautatiellä saada
ainoastaan sillä tavalla; sillä ei riitä että, niinkuin monissa
rautateiden tilastollisissa kertomuksissa tapahtuu, ilmaistaan aino-
astaan matkustajain ja tavaratonnien luvut; tieto on lisäksi an-
nettava sen matkan pituudesta, jonka nämä liikenne-esineet ovat

kulkeneet. Senlaatuisissa grafillisissa tauluissa, kuin puheena
oleva taulu on, ilmaisee ratoja vastaan vedettyjen suorakaiteiden
pituus mittakaavan mukaan sen matkustajaluvun ja tavarain
tonniluvun, jota on kuljetettu vastaavat asemavälit, ja sen
lisäksi ilmaisee suorakaiteiden pinta-ala jokaisen asemavälin
henkilö- ja tonnikilometrimäärät; ja näitä määriä voidaan taas
pitää varmana perusteena sen tulon laskemiseen, jonka jokainen
sellainen välimatka määrättynä vuonna on tuottanut.

Viitaten rautatieverkon syntyyn nähden karttalehteen n:o 27
kuuluvassa tekstissä olevaan esitykseen, käännymme seuraavassa
katsomaan liikenteen yleistä kehitystä ensiksi sen pääpiirteissä.

Liikenne Suomen valtionrautateillä on kehittynyt erittäin
edullisella tavalla, niinkuin käy selville seuraavista tauluista,
jotka ilmoittavat kuljetusmatkoja eri ajanjaksoina.
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Tulot, menot ja nettosäästöt ovat samoilta ajanjaksoilta
nousseet seuraaviin määriin:

Ratakilometriä kohti vastaavat nämä tulot, menot ja netto-
säästöt seuraavia määriä:

Viimeisessä taulussa huomattavat vaihtelut, jotka osottavat
luvuissa milloin lisäystä milloin vähennystä, näyttävät kylläkin
omituisilta, varsinkin edellisessä taulussa olevaan alituiseen
lisäykseen verrattuna. Nämä epätasaisuudet voidaan kuitenkin
tyydyttävällä t&valla selittää. Niinkauan kuin rautatieverkko
pysyy pituudeltaan muuttumattomana, osottavat sekä keskimää-
räiset tulot että keskimääräiset menot ratakilomeriä kohti liiken-

Henkilökilom. luku Tavaratonnikilom. luku
miljoonissa.

V. 1871 • • • 3!,6 17,9
» i875 • • • 58,8 38,9
» 1880 • ■ • 65,9 48,9
» 1885 ■ • ■ 75,7 69,9
» 1890 126,1 103,2
» 1895 • • • 148,6 157,9
» 1897 222,4 211,9

Tulot. Menot. Säästö.
V. 1871 2,650,000 1,845,000 805,000

» i87 5 5,306,000 3,556,000 1,750,000
» 1880 6,885,000 4,258,000 2,627,000
» 1885 8,450,000 4,916,000 3.534,000
» 1890 11,831,000 7,163,000 4,668,000
» 1895 15,456,00° 10.120,000 5,336,000
» 1897 i9-5 24. 00° 12,282,000 7,242,000

Tulot Menot Säästö
ratakilometriä kohti.

V. 1871 5,500 3,800 1,700
» i8 75 9,000 6,000 3,000
» 1880 8,100 5,000 3, 100
» 1885 7,200 4,200 3,000
» 1890 6,400 3,900 2,500
» 1895 6,800 4,500 2,300
» 1897 8,100 5, IO° 3,000
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teen kehittymisen vuoksi taipumusta alituisesti kasvamaan. Mutta
niinpian kuin verkkoon liitetään uusi suurempi rataosa, tapahtuu
tavallisesti heti melkoinen muutos, useimmissa tapauksissa tulo-
jen ja menojen keskimäärien aleneminen, vaikka tietysti tästä
säännöstä voi sattua huomattavia poikkeuksia. Tämä kehitys
käy selvemmin ilmi jokaisen vuoden keskimääristä, joita kuiten-
kaan ei tilan puutteen takia ole voitu tähän täydellisesti ottaa,
mutta jotka kuitenkin joissakin määrin käyvät selville myöskin
edellä olevista numeroista. Niinpä esimerkiksi keskimääräinen
tulo nousee vuodesta 1871 vuoteen 1875 sangen suuressa mää-
rässä, mutta alenee seuraavina vuosina aina vuoteen 1890, sitä
myöten kuin verkkoon liittyy Hangon ja Turun radat vuosina
1875 ja 1876, Vaasan rata 1883, Oulun ja Savon radat vuosien
1885 ja 1890 välillä. Viimemainitun vuoden jälkeen alkaa kui-
tenkin lisäys, vaikka silloinkin uusia ratoja (Karjalan, Porin ja
Jyväskylän radat) tulee lisään, mutta se seikka riippuu osaksi
siitä, että sikäli kuin koko verkko on laajentunut yhä suurem-
maksi, eivät uudet radat enään ole voineet vaikuttaa samassa
suhteessa kuin verkon ollessa pienempi, osaksi myöskin siitä,
että liikenne vanhemmilla radoilla on vähitellen alkanut kehit-
tyä niin suuresti, ettei se ainoastaan ole voinut olla vastapai-
nona uusien ratojen alaspolkevalle vaikutukselle, vaan sen lisäksi
vielä synnyttänyt lisäyksenkin keskimäärään.

Myöskin ratojen pääoma-arvon korko, jonka valtionrauta-
tiet eri vuosina ovat tuottaneet, osottaa melkein samallaisia
vaihteluja kuin edellisten taulujen numerot, mutta siinä tulevat
kysymykseen vielä monimutkaisemmat vaikuttimet, koska perus-
tuskustannusten määrä samoinkuin niiden uutisrakennustöiden
laajuus ja liikkuvan kaluston lisäys, joita vanhemmilla radoilla
on tapahtunut, vaikuttavat melkoisesti korkomääriinkin.

Vuonna 1871 eli vuotta jälkeen Pietarin radan avaamisen
teki rautatiekorko 1,9% ja seuraavana vuonna se nousi 3,3 %:iin
sekä v. 1874 4,2 ° o:iin.

Hangon ja Turun ratain valmistuttua aleni korko 3.2 jopa
i,7°o:iin v. 1878, mutta eneni sen jälkeen lakkaamatta aina
vuoteen 1882, jolloin se taas nousi korkeimmilleen eli 3,9°/o:iin;
aleni Vaasan radan liityttyä 2,8 ja 2,9 ° o:iin,# nousi v. 1885
3,6 °/o:iin, mutta painui, kun Oulun rata oli avattu, 2,5 ° o:iin
vuosiksi 1886 ja 1887, vaihteli seuraavina vuosina 3,ija3,3°o:n
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välillä, aleni epäsuotuisain vuodentulosuhteiden vaikutuksesta
2,5 %:iin v. 1892, oli vuosina 1894 ja 1895 3,2 ja 2,9 % sekä
on vuosina 1896 ja 1897 pysytellyt 3,6 %:ssa. Tätä määrää on
maan pohjoiseen asemaan sekä sen vähän kehittyneisiin väestö-
jä viljelysoloihin nähden pidettävä erittäin tyydyttävänä tulok-
sena, joka on voitu saavuttaa ainoastaan siten, että valtionrauta-
tiet ovat rakennetut suurinta säästäväisyyttä noudattaen sekä
että ne ovat varustetut ja sittemmin liikkeessä pidetyt mahdolli-
simman vaatimattomalla sekä maan varallisuuden ja taloudellisen
tilan mukaan sovitetulla tavalla.

Lehti n:o 28 osottaa matkustaja- ja tavaraliikenteen taa-
juutta jokaisella Suomen valtionrautateiden asemavälillä v. 1895.

Jokaisen kohtisuorasti rautatielinjaa vastaan piirretyn suo-
rakaiteen pituus ilmaisee matkustajaluvun (punaisella) ja tavara-
tonniluvun (vihreällä) vastaavalla asemavälillä. Lähinnä rautatie-
linjaa oleva tummemmanvärinen osa osottaa, niinkuin nuolet
näyttävät, kuljetusliikettä, joka on käynyt itään ja pohjoiseen
päin, jota vastoin ulommainen vaaleammanvärinen osa osottaa
liikenteen suuruutta vastakkaiseen suuntaan eli länteen ja ete-
lään päin. l)

Jo pintapuolinenkin silmäys karttaan osottaa melkoisen
eron vallitsevan matkustaja- ja tavaraliikenteessä eri suuntiin
käyvän kuljetusliikkeen laajuuteen nähden. Kun tavaraliiken-
teessä tummemmat ja vaaleammat osat lähes jokaisessa suora-
kaiteessa melkoisesti eroavat toisistaan laajuutensa puolesta,
jakaa molempia kuljetussuuntia erottava jakoviiva punaiset mat-
kustajaliikenne-suorakaiteet melkein poikkeuksetta keskeltä kah-
tia. Siten saa vahvistuksen se useimmilla muillakin rautateillä
huomattu tosiasia, että matkustajaliikenne huomattavan yhden-
mukaisesti liikkuu molempiin suuntiin, niin että ainoastaan poik-
keuksittain jollakin lyhemmällä matkalla paikallisten sattumain
johdosta suurempi poikkeaminen säännöstä tapahtuu.

Karttaa lähemmin tarkastaessa huomataan matkustajaliiken-
teen taajuudessa radan eri osilla suunnattomia erilaisuuksia.

Kun esimerkiksi Karjalan radan pohjoisosalla kulkee niin
vähäisiä määriä kuin 14,000 matkustajaa vuodessa, mikä vastaa
noin 40 matkuißtajaa päivässä, nousee matkustajamäärä eräällä

x) Tässä esityksessä käytetään ainoastaan neljää pää-ilmansuuntaa.
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Pietarin lähellä olevalla välillä lähemmäs 1,500,000 eli enemmän
kuin 100 kertaa suuremmaksi kuin edellisellä rataosalla.

Niinkuin helposti selitettävissä on, keskittyy Suomen val-
tionrautateiden suurin matkustajaliikenne lähinnä Pietaria oleville
asemaväleille. Niinpä niiden matkustajain luku, jotka v. 1895 kul-
kivat Pietarin ja Lanskajan asemain välillä, teki 1,469,000, mikä
luku seuraavalla välillä Udelnajaan kasvoi i,49i,ooo:een.

Tämä melkoinen liikenne on kuitenkin enimmäkseen pai-
kallista laatua, riippuen siitä että Pietarin asukkaat kesäaikaan
suurissa joukoin muuttavat pitkin Suomen rautatielinjaa oleviin
huviloihin, mutta lukumäärä vähenee nopeasti joka asemalta
eteenpäin. Luonnollista on, että tällainen paikallinen kesälii-
kenne, jota varten muutaman kuukauden aikana tarvitaan mel-
koinen liikkuva kalusto sekä lisätty ja satunnaisesti palvelukseen
otettu henkilökunta, taloudellisessa suhteessa on verraten vä-
hemmän edullinen.

Matkalla Udelnaja—Shuvalovo on lukumäärä noin 1,170,000,
sitä seuraavalla välillä Shuvalovo—Pargala 753,000 eli noin puo-
let Pietarin lähellä kulkeneesta lukumäärästä, seuraavalla välillä
Levashovoon 500,000 ja Valkeasaaren asemalla, joka on 32
kilometriä Pietarista, on luku ainoastaan 391,000.

Venäjän rajalta vähenee matkustajatulva yhä ja on asema-
välillä Perkjärvi—Galitsino alimmillaan, nim. 133,000 henkeä.
Täältä alkaa Karjalan radan alkukohdan Viipurin vaikutus tun-
tua, vaikkakin vähemmässä määrässä. Matkustajaluku kasvaa
vähitellen, niin että Viipurin lähimmällä asemavälillä on kulkenut
156,000 henkeä.

Viipurista länteenpäin alenee matkustajaluku taas nopeasti,
m,ooo:sta 84,ooo:een matkalla Nurmi—Simola, ja saavuttaa

Simolan—Kouvolan välillä alimmuutensa Pietarin radalla, nim.
68—69,000.

Simolasta Lappeenrantaan kulkevalla sivuradalla nousee
matkustajaluku 3i,ooo:een.

Savon rata näyttää puolestansa tuottavan lisäyksen Kouvo-
lan länsipuolella olevalle rataosalle, sillä aina Lahteen asti, joka on
yhtymäkohtana Päijänteen höyrylaivaliikkeelle, pysyy matkustaja-
luku jokseenkin muuttumatta 76—8o,ooo:ssa, mutta nousee sitten
Lahden länsipuolella 91,000 matkustajaan ja on Riihimäellä, jossa
Turkuun ja pohjoiseen menevät radat yhtyvät, 102,000.
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Riihimäeltä eteläänpäin nousee luku, pääasiallisesti Helsingin
kaupungin vaikutuksesta, sangen suuresti, nimittäin asemavälillä
Riihimäki—Hyvinkää iso,ooo:een, Hyvinkään—Järvenpään välillä
162 i66,ooo:een, kunnes viimeisellä välillä Helsinkiin on ylim-
millään eli 285,000.

Hyvinkäältä lähtevällä Hangon radalla on matkustajaluku
aluksi 33,000, mutta alenee sitten vähimpään määrään eli
2i,ooo:een Lohjan—Karjaan välillä, kasvaa sen jälkeen vähän
ja on Hangon asemalla 23,000.

Riihimäeltä pohjoiseen alenee matkustajaluku ensimmäi-
sellä välillä Ryttylään 96,000:een, nousee sitten lähinnä Hämeen-
linnan eteläpuolella io4,ooo:een, mutta alenee taas 84,ooo:een
eteläpuolella Toijalaa, joka on Turkuun menevän radan ja Poh-
janmaan rautateiden haarauskohta.

Lähinnä Toijalan länsipuolella olevalla Turun radan osalla
on matkustajaluku tuntuvasti alentunut eli 45,000:een ja vaipuu
sitten edelleen Forssan —Koiviston (nyk. Humppilan) välillä vä-
himpään määräänsä eli 36,000:een, jonka jälkeen se taas myö-
täänsä nousee aina Turkuun asti, jossa luku on 60,000.

Toijalasta pohjoiseenpäin (80,000) nousee matkustajaluku
Tampereelle asti, jossa se on 104,000.

Tampereelta länteenpäin menevän Porin radan luvut ovat
vähemmän huomattavia, tällä radalla kun v. 1895 oli liikennettä
pidetty ainoastaan kaksi kuukautta.

Tampereelta pohjoiseenpäin, enemmän kuin 560 km pit-
källä, aina Ouluun asti ulottuvalla rataosalla antaa graflllinen
taulu mieltä masentavan kuvan, matkustajaluku kun melkein
yhtämittaisesti vähenee, saaden ainoastaan muutamin paikoin
pienempiä lisäyksiä. Tampereelta lähinnä pohjoiseen olevalta
asemaväliltä (60,000), alenee nimittäin luku 55,000:een eteläpuo-
lella ja 4i,ooo:een pohjoispuolella Orihvettä, vähenee Töysässä
ja Alavudella alimpaan määräänsä eli 28,ooo:een ja nousee sit-
ten lähinnä Seinäjoen eteläpuolella 3o,ooo:een. Seinäjoelta poik-
keavalla Vaasan radalla kasvaa luku länteenpäin, niin että se
radan päätekohdalla on 53,000. Mutta Seinäjoelta pohjoiseen-
päin vähenee luku, ainoastaan pienemmillä lisäyksillä Kokkolan
asemalla ja Pietarsaaren sivuradan haarausasemalla Pännäisissä,
sekä vaipuu Ylivieskan asemalla vähimpään määräänsä eli 16,000
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matkustajaan. Sitten kasvaa matkustajaliikenne pohjoiseenpäin
siinä määrin kuin lähestytään Oulua, jonka aseman lähellä mat-
kustajaluku on 40,000.

Savon radalla on matkustajain luku radan eteläisimmällä
pääteasemalla, Kotkassa, 33,000, kasvaa lähimmillä pohjoisilla
väleillä 36,000:een, alenee Pietarin radan risteyksessä, Kou-
volassa, 3i,ooo:een, pysyttelee sitten 27—29,000:55a, kasvaa
Mikkelin eteläpuolella suurimpaan määrään mainitulla radalla
eli 38,ooo:een, mutta alenee sitten pohjoiseenpäin, kunnes Haa-
pakosken ja Suonenjoen välillä sattuu vähin määrä eli 16,000.
Tämän jälkeen radan loppukohdan, Kuopion aseman, vaikutuk-
sesta matkustajaluku kasvaa, siten että se viimeisellä välillä
Kuopion eteläpuolella on 28,000.

Karjalan radalla on matkustajaluku Viipuria lähinnä olevalla
asemavälillä 98,000, siis ei paljoa pienempi kuin lähinnä itäpuo-
lella Viipuria (111,000), mutta alenee siitä pohjoiseenpäin joka
asemalta, niin että se Antrean asemalla, josta rata Imatralle
haarautuu, on 74,000. Imatran radalle jakautuu sitten 34—35.000
matkustajaa ja lähinnä pohjoiseen oleville asemaväleille 35 —

36,000. Etempänä pohjoisessa alenee määrä, ollen Elisenvaaran
asemalla 21 —22,000, nousee Sortavalan kaupungin vaikutuksesta
lähinnä kaupungin eteläpuolella 37,000:een, mutta alenee siitä
pohjoiseenpäin, kunnes Värtsilän eteläpuolella tullaan alimpaan
määrään koko valtionrautatieverkolla, eli 14,000 matkustajaan,
jonka jälkeen luku seuraavilla välimatkoilla pohjoiseenpäin py-
syttelee i6,ooo:ssa, kunnes lopuksi lähinnä Joensuuta nousee
22,000:een.

Keskimäärä matkustajia, jotka ovat kulkeneet niiden pää-
rataosain kautta, joista Suomen rautatieverkko on kokoonpantu,
ilmaistaan jokaisen linjan sivuille punaisella värillä laadittujen
kulmain alle merkityillä luvuilla, ja olivat ne:

Helsingin—Hämeenlinnan radalla 173,000 matkustajaa
langon » 25,000 »

lAurun » 66,000 >

/aasan » 39,000 »

Julun » 23,000 »

3avon » 27,000 »

♦Carjalan » 31,000 »
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Mitä tulee tavaraliikenteeseen Suomen valtionrautateillä, näkyy
grafillisesta taulusta, niinkuin jo mainittiin, että se melkoisesti
poikkeaa matkustajaliikenteestä. Tavaraliikenteessä on nimittäin
havaittavissa suuri erilaisuus kummankin kuljetussuunnan kesken
ja muuten muissakin suhteissa voimakkaampia äkillisiävaihteluja.
Luonteenomaista tärkeimmille liikennekeskuksille on se, että
niitä lähinnä olevilla asemaväleillä näihin paikkoihin tuleva tavara-
liikenne on melkoista suurempi kuin niistä lähtevä, mikä seikka
riippuu suurempien kaupunkien melkoisesta kulutuskyvystä.

Tavaraliikenteessäkin on suurin liike Pietarin aseman lähei-
syydessä, vaikka ero tämän liikkeen laajuuden ja lähinnä Hel-
sinkiä vallitsevan tavaraliikenteen välillä onkin sangen vähäinen;
kun näet suurin tavaraliike Levashovon eteläpuolella nousee
313,000 tonniin, on vastaava suurin määrä Fredriksbergin vaih-
teella lähellä Helsinkiä 307,000 tonnia.

Pietaria lähinnä olevalla välillä on tonniluku 291,000, josta
196,000 Pietariin menevään suuntaan ja 95,000 sieltä tulevaan.
Suurin osa vientiä Pietariin on polttopuita, etupäässä Karjalan
radalta, mutta myöskin Viipurin itä- ja länsipuolellaolevilta rata-
osilta, jota vastoin jauholähetykset olivat tärkeimpänä vienti-
eränä Pietarista.

Pietarista lähinnä seuraavilla asemaväleillä nousee tonni-
luku edelleen 305 —3ii,ooo:een sekä, niinkuin jo ennen on mai-
nittu, Levashovon asemalla suurimpaan määräänsä eli 313,000
tonniin, riippuen tämäkin lisäys niistä suurista halkomääristä,
joita Suomesta lähetetään Pietarin lähiasemille. Levashovosta
pohjoiseenpäin alenee tonniluku asteettain, ollen Raivolan etelä-
puolella 284,000, Uudellakirkolla 249,000 ja lähinnä eteläpuolella
Viipuria 207,000 tonnia, joista 135,000 tonnia Pietariin menevään
ja 72,000 Pietarista tulevaan suuntaan. Viipurin länsipuolella
alenee tonniluku rutosti 123,000 tonniin. Tämä melkoinen ero
tavaraliikenteessä Viipurin molemmilla puolin riippuu siitä, että
suurin osa Karjalan radalta tulevasta tavarasta menee Pietariin
päin. Niistä 103,000 tonnista, jotka Karjalan radan viimeisellä
välillä (Tali—Viipuri) liikkuvat eteläänpäin, jatkaa epäilemättä
melkein koko määrä, lukuunottamatta niitä tavaroita, jotka Vii-
puri itse kuluttaa, matkaansa itäänpäin ja ainoastaan sangen vä-
häinen murto-osa länteenpäin. Tonniluku, joka idästäpäin liikkuu
Viipuria kohden, on 72,000, mutta Viipurin länsipuolellaainoastaan
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53,000, mikä osottaa että melkoinen osa Venäjältä tulleesta tava-
rasta on jäänyt Viipuriin taikka sieltä vesitietä kulkenut eteen-
päin. Lännempänä alenee tonniluku, toki jokseenkin vähässä
määrässä eli no,ooo:een Luumäen —Taavetin välillä, jonka jäl-
keen taas pienempi lisäys noin 120,000 tonniin sattuu Kouvolaan
tullessa. Sitten tonniluku ensimmäisillä välimatkoilla Kouvolan
länsipuolella pysyttelee 117—119,000 tonnissa. Lahden asemalla
tapahtuu muutos molempien kuljetussuuntien keskinäisessä voi-
massa. Kun Lahden itäpuolella kulkeneesta 119,000 tonnista
72,000 tonnia menee Pietariin päin ja 47,000 tonnia tulee sieltäpäin,
on Lahden länsipuolella tonniluku itäiseen suuntaan 60,000 ja
länteenpäin 80,000, mikä riippuu siitä yhä yltyvästä vaikutuksesta,
jonka Helsingin kaupunki aikaansaa. Tämä suhteettomuus molem-
pien suuntien välillä käy yhä suuremmaksi läntisellä puolella;
vastamainittu summa (140,000) kasvaa seuraavilla asemaväleillä
kasvamistaan, kunnes tonniluku Riihimäen itäpuolella on 180,000
(120,000 liikkuu länteenpäin ja 60,000 itäänpäin). Järvenpään
pohjoispuolella menee 204,000 tonnia Helsinkiin päin ja 62,000
tulee sieltä, kunnes Fredriksbergin luona, josta sivurata poik-
keaa Sörnäisiin, 241,000 tonnia menee Helsinkiin päin ja
66,000 tulee sieltä. Turun ja pohjoisilta radoilta lisäksi tule-
van tavaraliikenteen kautta nousee tonniluku Riihimäen—Hyvin-
kään välillä 247,000 tonniin ja enenee yhä etelässäpäin, niin
että, niinkuin äsken huomautettiin, se Fredriksbergin pysäkillä
saavuttaa suurimman määränsä eli 307,00© tonnia. Lähinnä Hel-
sinkiä vihdoin on tonniluku 219,000, josta 165,000 kaupunkiin
ja 54,000 sieltä poispäin.

Hangon radan lähtökohdalla on tonniluku 77,000, mutta

alenee sitten aina 49,000:een Lohjan itäpuolella. Tämä alene-
minen riippuu siitä, että kuljetusliike Lohjalta itäänpäin, joka
ensimmäisillä väleillä on 23—24,000, Korven asemalta äkkiä
kasvaa 42,000:een jaRajamäeltä 46,000 tonniin, kun taas tavara-

liikenne Hyvinkäältä Lohjalle pysyy verrattain alallaan eli vaih-
telee ainoastaan 31,000 ja 26,000 tonnin välillä.

Mustiosta alkaen tonniluku äkkiä kasvaa 69,000:een (47,000
länteenpäin ja 22,000 itäänpäin), mikä riippuu niistä melkoisista
puutavaramääristä, joita Mustiosta viedään purettaviksi Lapp-
vikin satama-asemalla. Tämän johdosta tonniluku Mustion—

Lappvikin rataosalla vaihtelee ainoastaan varsin vähän eli 69,000
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ja 64,000 tonnin välillä, laskeutuaksensa sitten Lappvikin—Han-
gon välillä 50,000 tonniin.

Vähän vähemmän kuin puolet siitä tavarasta, joka pitkin
koko Hangon rataa kulkee Hankoon, eli noin 11,000 tonnia, on
voita, jota kaikista maan osista lähetetään mainitun sataman
kautta. Kun kaikilla valtionrautateillä kuljetettu voimäärä v.
1895 teki 15,000 tonnia, jakautui siis ainoastaan noin neljäsosa
koko muuta rataverkkoa kohti. Graflllinen taulu Hangon radan
tavaraliikenteestä osottaa nimittäin selvästi, että suurin osa Han-
koon päin menevästä liikenteestä on ollut vientitavaraa, johon
sitten Mustion—Lappvikin välillä on tullut lisäksi puutavaroita,
joita on viety Lappvikin kautta, sekä että taas Hangosta palau-
tuva liike enimmäkseen on ollut tuontitavaraa, johon sitten
Korvesta on tullut lisää polttopuita ja muita puutavarankulje-
tuksia Helsinkiin ja Sörnäisiin.

Riihimäen pohjoispuolella olevalla osalla Helsingin—Hä-
meenlinnan rataa nousee tonniluku 151,ooo:een ja alenee asteet-

tain Hämeenlinnan eteläpuolella i4o,ooo:een, josta vähän enem-
män kuin kolmasosa pohjoiseen ja vähän vähemmän kuin kaksi
kolmattaosaa eteläiseen suuntaan.

Hämeenlinnan pohjoispuolella olevalla osalla Turun rataa
alenee tonniluku aluksi ii3,ooo:een ja sitten Toijalan asemalla
no,ooo:een, mutta nousee sitten Viialan asemalla i44,ooo:een
ja on lähinnä eteläpuolella Tamperetta 125,000 tonnia. Tästä
määrästä jakautuu 53,000 tonnia Tampereelle menevään suun-
taan ja 71,000 sieltä tulevaan. Siellä on siis olemassa päinvas-
tainen suhde kuin Pietarin ja Helsingin luona, mikä tietysti
riippuu siitä, että maamme suurimmasta tehdaskaupungista teh-
taantuotteiden vienti on verrattain suuri.

Toijalan—Turun rataosalla on tonniluku aluksi 74,000,
mutta kasvaa sitten jokaiselta asemalta Turkuun päin, niin että
se Loimaan länsipuolella on 98,000 ja lähinnä Turkua 121,000,
josta 88,000 Turkuun menevään suuntaan ja 33,000 sieltä tule-
vaan. Tämä lisäys riippuu pääasiallisesti niistä puutavarankulje-
tuksista, jotka, alkaen Loimaalta, liikkuvat Turkuun päin. Tur-
kuun menevässä suunnassa vaihtelee todellisuudessa tonniluku
tällä linjalla 48,000 tonnista lähinnä Toijalaa 88,ooo:een Turun
asemalla, jota vastoin vaihtelut tavaraliikenteessä vastakkaisessa
suunnassa p3^syvät 33.000 ja 26,000 välillä, edellinen määrä Tu-
rusta lähtiessä ja jälkimmäinen Toijalan asemalla.
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Porin rataa ei, ennen mainitusta syystä, tässäkään oteta
lukuun.

Vaasan radalla on tonniluku aluksi Tampereen pohjois-
puolella 42,000, josta 17,000 pohjoiseen ja 25,000 eteläiseen suun-
taan; tämä luku pysyy muuttumatta Orihveden asemalle asti,
josta alkaen se portaittain vähenee pienimpään määräänsä eli
25,000 tonniin Keuruun —Pihlajaveden välillä, jonka jälkeen se
taas yhtämittaisesti nousee aina Seinäjoen asemalle saakka,
jossa tonniluku on sama kuin Tampereen pohjoispuolella eli
42,000 tonnia. Alennuttuaan ensimmäisellä välillä Seinäjoen länsi-
puolella 37,000 tonniin nousee tonniluku taas lakkaamatta aina
radan läntiseen päähän asti, missä se on 50,000, josta 35,000
länteenpäin ja 15,000 itäänpäin.

Heti Oulun radalle päästyä kapenee tavaraliikennettä ilmai-
seva viheriä vyöhyke puolta kapeammaksi kuin Seinäjoen etelä-
ja länsipuolella oleva vyö, eli 19,000 tonniin, ja sitten alenee
tonniluku jokseenkin säännöllisesti joka asemalta pohjoiseenpäin,
ollen Kokkolan eteläpuolella ainoastaan 13,000, nousee tämän
kaupungin pohjoispuolella i7,ooo:een ja alenee sitten taas, kun-
nes Oulaisten ja Kilpuan asemilla sattuu sen vähin määrä eli
11,000 tonnia. Lopuksi alkaa se pohjoisessa Ouluun päin hiukan
nousta, nim. 13—14,000 tonniin, joista 9,000 tonnia Ouluun
menevään ja 5,000 sieltä palaavaan suuntaan.

Melkoista edullisemman vaikutuksen tekee Savon radan
liikenne. Radan eteläisimmällä pääteasemalla, Kotkassa, on
tonniluku 51,000, josta 40,000 Kotkaan menevään suuntaan, ni-
mittäin enimmäkseen maasta vietäviä puutavaroita sekä paperi-
tuotteita, ja 11,000 sieltä tulevaan. Sitten nousee tonniluku sen
suuren tehdasliikkeen vuoksi, jota harjoitetaan Kotkan pohjois-
puolella olevassa seudussa, 55,000:een ja lähinnä eteläpuolella
Kouvolaa 65,000:een. Mutta heti Kouvolan pohjoispuolella
alenee tonniluku 46,000:een sekä sitten 46—37 —38,ooo:een aina
Mikkeliin asti ulettuvalla rataosalla, josta alkaen tavaraliikenne
lakkaamatta vähenee ja vihdoin radan pohjoisella loppukohdalla,
Kuopiossa, alenee vähimpään määräänsä eli 12,000 tonniin.

Karjalan radalla huomataan aivan sama ominaisuus tavara-
liikenteessä kuin Pohjanmaan ja Savon radoilla. Kauimpana
etelässä on liike suurin, mutta kuta etemmäksi pohjoiseen tul-
laan, sitä heikommaksi se käy. Siten on radan eteläisimmällä
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asemavälillä tonniluku 124,000, josta, niinkuin ennen on huomau-
tettu, 103,000 eteläiseen suuntaan eli Pietariin päin ja 21,000 poh-
joiseenpäin; sitten alenee tonniluku verrattain hitaasti Antreaan
asti, jossa se on 105,000. Imatran radalla on tonniluku aluksi
24,000, josta 18,000 tonnia (enimmäkseen paperitehdastuotteita)
eteläänpäin ja 6,000 tonnia pohjoiseenpäin, mutta vähenee
Imatraa lähimmällä asemavälillä i7,ooo:een.

Lähinnä pohjoisessa Antreasta on tonniluku vähennyt
69,000:een (54,000 tonnia eteläänpäin ja 15,000 tonnia pohjoiseen-
päin) ja alenee sen jälkeen sangen suuresti jokaiselta asemalta
pohjoiseenpäin, niin että se Elisenvaaran asemalla on 28,000 ja
Sortavalan eteläpuolella ainoastaan 18,000 tonnia. Sortavalasta
pohjoiseenpäin vähenee tavaraliikenne yhä edelleen, kunnes
lopuksi Karjalan radan pohjoisella loppukohdalla, Joensuussa,
vaipuu vähimpään määräänsä eli 6,000 tonniin.

Keskimääräisen tavaraliikenteen eri rataosilla ilmaisevat
seuraavat tonniluvut, jotka ovat kartalle merkityt viheriällä vä-
rillä piirretyillä kulmilla.

Sen jälkeen kuin tässä mainittu graflllinen taulu henkilö-
jä tavaraliikenteestä v. 1897 laadittiin, on muutamia vuosia ku-
lunut, joiden aikana Suomen valtionrautateillä on ollut huomat-
tavissa sangen merkillinen kehitys, joka ansaitsee sitä suurem-
paa huomiota, se kun muilla rautateillä tehtyjen sangen monien
samankaltaisten kokeiden muassa osottaa, minkä erinomaisen
vaikutuksen maksujen alentaminen voi tehdä liikenteeseen.

lelsingin—H:linnan—r letann rautatie] lä. 172,000 tonrii
langon rautatiellä 57,000 »

"urun » 103,000 »

raasan » 35,000 »

)ulun » 14,000 »

iavon » 31,000 »

karjalan »

'orin »

32,000
10,000

»
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Jo aikaisemmin eli 1886 vuoden taksan ilmestymistä seu-
ranneina vuosina, joka taksa muutamissa suhteissa melkoisesti
alensi maksuja, oli samantapaista kokemusta saatu. Tätä taksaa
laadittaessa oli tehty oikeastaan vain se muutos, että maksut
pitemmiltä matkoilta alennettiin etäisyyden mukaan kasvavassa
suhteessa ottamalla käytäntöön n. s. etäisyysalennus (4 % jo-
kaiselta 100 km:ri matkalta), mutta itse perusmaksuja ainoastaan
sangen vähän alennettiin. Niiden suotuisain tuloksien johdosta,
joita 1886 vuoden taksa tuotti, voitiin kuitenkin uutta taksaa laa-
dittaessa melkoisesti alentaa perusmaksujakin. Niinpä maksut
kilometriltä alennettiin

jonka ohessa alennus pitemmiltä matkoilta määrättiin 5 prosen-
tiksi jokaiselta 100 kilometriltä.

Näiden alennuksien kautta ja kun samalla otettiin käytän-
töön meno- ja paluupilettejä kaikilla matkoilla sekä kiertomatka-
pilettejä, alenivat matkustusmaksut entiseen verraten melkoisesti,
niin että esim. III:n luokan paluupiletti, 500 kilometrin matkalla,
josta maksu ennen oli ollut 36 markkaa, nyt maksoi ainoastaan
21. markkaa 60 penniä, sekä 1,000 kilometrin matkalla ainoas-
taan 29 markkaa 30 penniä, kun hinta ennen oli ollut 54 mark-
kaa, siis edellisessä tapauksessa 40 ° o:n ja jälkimmäisessä ta-
pauksessa 46 ° o:n alennus.

Myöskin tavaraliikenteessä helpoitettiin muutamissa suh-
teissa maksuja, vaikka kävisi kovin pitkälliseksi tehdä siitä tässä
selkoa.

Kun uusi taksa vasta toukok. 1 p:nä 1897 tuli käytäntöön,
on kokemus siitä vielä kovin lyhytaikainen, jotta kaikista sen
vaikutuksista voitaisiin antaa varmaa käsitystä. Kuitenkin on jo
tälläkin ajalla huomattu, että tulos on ollut paljoa edullisempi
kuin oli laskettu, sillä matkustajaliikenne on vuosina 1897 ja
1898 niin paljon lisääntynyt, että, suuresti alennetuista maksuista
huolimatta, tulot eivät edes ensi vuosina ole alentuneet, niin-
kuin oli arveltu, vaan nousseet, vaikkakaan ei kovin suuressa
määrässä.

I luokassa 10 pennistä 9 penniin eli 10 %

II 6,5 » 5.* » » 17 ° o sekä
111 4,5 » 3,6 » » 20 ° o,
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Niinpä tekivät tulot matkustajaliikenteestä kokonaisuudes-
saan, jotka tulot v. 1896 olivat 7,194,000 mk, v. 1897 7,701,000
mk ja v. 1898 kokonaista 8,977,000 mk.

Tavaraliikenteessä on niinikään tapahtunut suuri lisäys,
nimittäin 10,310,000 markasta v. 1896 11,446,000 markkaan v.
1897 ja 12,776,000 markkaan v. 1898.

Melkoiset alennukset kuljetusmaksuissa olivat siten, vas-
toin kaikkia epäsuotuisia ennustuksia, joita maan vähän kehit-
tyneiden olojen johdosta oli lausuttu, Suomen valtionrautateillä
tuottaneet saman tuloksen kuin vyöhykejärjestelmän toimeen-
paneminen Unkarin rautateillä.

Mutta myöskin eräässä toisessa, aivan vastakkaisessa suh-
teessa on Suomen valtionrautateillä saatu sama kokemus kuin
Unkarin valtionradoilla ja muilla rautateillä, joilla suurempi alen-
nus kuljetusmaksuissa on toimeenpantu. Suuresti kasvanut lii-
kenne on, niinkuin voitiin aavistaakin, tuottanut suurempia me-
noja niinhyvin rautatienkäytön ylläpidossa kuin myöskin, ja
vielä suuremmassa määrässä, liikkuvan kaluston lisäämisessä
ja monien uutisrakennusten vuoksi. Muiden sattuneiden asian-
haarain yhteydessä on tämä menojen lisäys todellakin kasvanut
niin suureksi, että se on ollut omiaan synnyttämään epäilystä,
voidaanko toimeenpantujen tariffinmuutoksien tuloksia pitää edul-
lisina. Tämä on sitä helpommin selitettävissä, kun rautatiehal-
lituksen toisinaan on ollut sangen vaikea ajoissa laskea liikku-
van kaluston lisäämisen tarvetta. Liikkeen lisääntyminen on
nimittäin aika ajoittain saattanut olla niin suuri, että tämä ka-
lusto, huolimatta kaikesta sen lisäämisestä, kuitenkin on osot-
tautunut riittämättömäksi.

Vuoden 1895 jälkeen, jolloin menot tekivät 10,120,000 mk,
on siten viime vuosina käyttökustannuksissa tapahtunut niin
suuri lisäys, että ne v:lta 1898 olivat 14,386,000 mk, mikä vas-
taa 4,266,000 markan eli 42 prosentin lisäystä v:sta 1895 eli
kolmen vuoden kuluessa, jolla ajalla tulot ovat lisääntyneet
15456,000:5ta 22,004,000 mk:aan eli 6,548,000 mk, mikä niin-
ikään vastaa 42 %.

Tästä käy siis selville, että tariffinmuutoksen toimeenpanemi-
sen jälkeen tulot ja käyttömenot ovat nousseet samassa suhteessa.
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Mitä taas tulee sellaisiin menoihin, joita on pidettävä pää-
omasijoituksina ja jotka sentähden lisäävät valtionrautateitten
pääoman arvoa vastaavilla määrillä, on lisäys ollut melkoisesti
suurempi, pääasiallisesti kasvaneiden menojen johdosta lisätyn
liikkuvan kaluston hankkimiseksi. Valtionrautateitten kiinteistö-
jen kokonaisarvo, jotka kiinteistöt käsittävät itse rata-alueen
raiteineen, talorakennukset y. m., kasvoi vuosina 1893—1895
122 miljoonasta 127 miljoonaan, siis 5 milj. mk eli 4 %, ja
vuosina 1896—1898 150 miljoonasta 157,5 miljoonaan mk:aan,
siis 7,5 milj. mk eli 5 °/o, joten siis ei mitään suurempaa eroa
ollut huomattavissa näinä molempina ajanjaksoina. Sitävastoin
menojen lisäys liikkuvan kaluston lisäämiseksi vuosina 1893—

1895 teki 2,5 milj. mk (liikkuvan kaluston arvo nousi nimittäin
25 miljoonasta 27,5 miljoonaan), joka vastaa 10 %, mutta kasvoi
vuosina 1896—1898 8 milj. vanhemmilla rautateillä (liikkuvan
kaluston arvo oli nimittäin noussut 28 milj. markasta 36 milj.
markkaan), siis ei vähemmän kuin 28 % eli melkein 3 kertaa
suuremmassa suhteessa kuin ennen.

Nämä ankarat menolisäykset ja ne pulat, joita sen joh-
dosta helposti käsitettävistä syistä voi syntyä rautatiehallinnolle,
ovat, niinkuin jo on huomautettu, aikaansaaneet sen, etteivät
tulokset tariffinmuutoksesta ole esiintyneet niin edullisina, kuin
ne epäilemättä sittenkin ovat olleet, sekä että ne yksin ammatti-
piireissäkin muutamilla tahoilla ovat synnyttäneet arveluita koko
muutoksen tarkoituksenmukaisuudesta.

Mutta kun huomioon otetaan, että käyttökustannuksien
lisäykseen ovat vaikuttaneet monet seikat, jotka eivät ole mi-
tenkään olleet tariffinmuutoksen yhteydessä eivätkä siitä riippu-
via, niinkuin esim. se, että Hangon ja Turun ratojen rautakis-
kot ovat vaihdetut teräskiskoihin, että viime aikoina suuresti
nousseet polttoaineen hinnat ovat aikaansaaneet vastaavan lisäyk-
sen vetovoiman menoihin y. m., sekä toiselta puolen se välilli-
nen voitto, jonka maalle ovat tuottaneet ne melkoiset helpo-
tukset, joita kuljetusmaksujen alennuksen kautta on hankittu
väestölle rautatien käyttämiseen nähden, niinhyvin matkustajain
kuin tavarain kuljettamisessa, pitäisi tariffinmuutoksen edut kui-
tenkin olla silmäänpistävät.
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Siten on Suomen rautatieverkko, huolimatta sen verrattain
vähäisestä laajuudesta sekä niistä suhteellisesti epäsuotuisista ja
kehittymättömistä oloista, joiden alaisena sen liikennettä harjoi-
tetaan, kuitenkin sekin voinut antaa erittäin valaisevan lisän
koko Euroopassa viime aikoina niin vilkkaasti keskustellun, ta-
riffiasian ratkaisemisen oikeaa tapaa koskevan kysymyksen ar-
vostelemiseen. Täällä saavutetut tulokset ovat mitä selvimmällä
tavalla osottaneet oikeaksi sen usein huomautetun, mutta am-
mattitaholta epäiltävänä pidetyn väitteen, että kaikkialla, yksin
hyvin kehittymättömissäkin maissa, on olemassa suuri, vaikka
piilevä kuljetustarve sekä matkustajiin että tavaroihin nähden,
mikä tarve, kun tariffimaksut ovat korkeat, tukahdutetaan niin,
että sen olemassaolo tuskin on huomattavissa, mutta joka, niin
pian kuin suurempi maksujen alennus tapahtuu, ilmenee usein-
kin niin voimakkaalla tavalla, että sen täyrdellistä tyydyttämistä
voi kohdata suuret vaikeudet, jollei ajoissa ole ryhdytty laaja-
peräisiin valmistuksiin. Saavutettu kokemus näyttää sen ohessa
antavan sen opetuksen, että kovin äkillisten liikenteen lisäyksien
ja samalla rautatiehallinnolle syntyvien, toisinaan melkein voit-
tamattomien vaikeuksien välttämiseksi lienee varovaisempaa, että
maksuja alennettaessa toimeenpannaan sarja useampia muuta-
mien vuosien väliajalla toisiansa seuraavia alennuksia, kuin että
kerrassaan tehdään hyvin suuri alennus, joka voisi antaa aihetta
suurempaan liikenteen lisäykseen, kuin rautatien kuljetusneuvot
sallivat; ja että siis Suomen rautatietariffia viimeiseksi muutet-
taessa on osattu oikeaan, kun valittaessa kahden eri ehdotuksen
välillä, joista toinen oli pitemmälle menevä, siinä kun ehdotet-
tiin suurta hinnanalennusta kolmannessa matkustajaluokassa(joka
luokka tällaisia asioita arvosteltaessa etupäässä on otettava huo-
mioon), ja toinen vähemmän pitkälle menevä, hyväksyttiin jäl-
kimmäinen, koska jo tämän viimemainitunkin on huomattu voivan
aikaansaada edellämainitut merkilliset käyttöilmiöt. Eikähän mi-
kään estä muutaman vuoden kuluttua jatkamasta samalla alalla
tekemällä edelleen alennuksia, niin pian kuin Suomen valtion-
rautateiden kuljetusneuvot ovat saaneet tarpeellisen lisäyksen.

Aug. Fabritius.
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Sähkölennätin ia telefoni.
Sähkölennätin.

Siihen aikaan kuin Suomi oli yhdistettynä Ruotsin kanssa
oli maassa jo olemassa lennätinlaitos, joka oli järjestetty presi-
dentti Edelcrantzin optillista lennätintä varten laatiman järjes-
telmän mukaan. V. 1796 toimitettiin sellainen lennätinlinja Tuk-
holmasta Grisslehamnin ja Ekkerön kautta Suomen manner-
maalle, luultavasti Turkuun ja Viaporiin. Laitos oli aijottu sota-
tarkoituksia varten eikä ollut yleisölle avoinna; joskus on kuiten-
kin uutisia esim. sotilasylennyksistä lähetetty tätä tietä Tuk-
holmasta Suomeen. Vv:ien 1808—1809 sodan aikana perustettiin
uusia asemia, erittäinkin Ruotsin puolella, mutta ne lakkautettiin
sittemmin, »kun ei ollut mitään tärkeitä ilmoituksia lähetettä-
vänä», kuten sanottiin.

Suomessakin lakkasi laitos sodan jälkeen, kunnes se vv:ien
1854—1856 sodan johdosta jälleen otettiin käytäntöön, jolloin
linja laadittiin pitkin etelä-rannikkoa Viipurista Turkuun. Tämä
linja kustannettiin Suomen valtion varoilla ja lienevät kustan-
nukset nousseet 145,993 ruplaan (toisen tiedon mukaan 152,000
ruplaan), siis lähemmäs 600,000 m:kaan. Laitos ei ollut toimessa
talvella, ja siten voidaan selittää, että sanoma Keisari Nikolai I:n
maaliskuun 2 p:nä 1855 tapahtuneesta kuolemasta vasta 2V2
vuorokauden kuluttua tuli tiedoksi Helsingissä.

Ne puutteet, joita optillisessa lennättimessä sodan aikana
huomattiin, aiheuttivat sen, että Keisari Nikolai v:n 1854 lopussa
käski keisarikunnan tie- javesikulkulaitosten päällikön laatimaan
sähkömagnetisen lennättimen Pietarin ja Helsingin välille;
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ministerivaltiosihteeri antoi tästä tiedon joulukuun 15 p. 1854
v. t. kenraalikuvernöörille ja kehoitti Suomen hallitustakin puo-
lestansa edistämään asiaa. Rakentamisen toimitti Venäjän kruu-
nun kustannuksella preussilainen toiminimi Siemens & Halske.
Johto tuli valmiiksi kesäkuussa 1855 ja kulki se päätepisteiden
välillä Viipurin, Lappeenrannan, Kouvolan, Mäntsälän jaTuusu-
lan kautta. Syyskuun 11 p. määrättiin, että linja oli jatkettava
Mäntsälästä Hämeenlinnan kautta Turkuun; tämä linja avattiin
toukokuussa 1856. Kaikkien kustannusten näistä linjoista sano-
taan nousseen 180,000 ruplaan. Lennätinasemia oli, paitsi pääte-
paikoissa, ainoastaan Viipurissa ja Hämeenlinnassa sekä sodan
aikana Kouvolassa ja Mäntsälässä. Alussa käytettiin lennätintä
ainoastaan sotatarkoituksiin ja lennätinsanomat olivat venäläisiä;
v. 1856 myönnettiin, että Helsingin ja Turun asemilta saisi
lähettää ranskalaisia, saksalaisia, englantilaisia jaitalialaisia sähkö-
sanomia; v. 1857 sai Viipuri oikeuden lähettää ulkomaille saksan-
kielisiä sähkösanomia.

Vähentääkseen kalliita ylläpitokustannuksia koetettiin sodan
jälkeen vähentää palvelusaikaa ja henkilökuntaa sekä hankkia
kannatusta Helsingin, Turun ja Viipurin kaupungeilta; se saa-
tiinkin eräillä ehdoilla; toukokuussa 1858 myönnettiin sähkö-
sanomain lähettäminen linjalla Pietari —Helsinki—Turku myöskin
ruotsiksi.

Sen johdosta, että Ruotsin puolella oli lennätinjohtoraken-
nettu Haaparannalle, ja useain Suomen kaupunkien pyynnöstä
ehdotettiin v. 1856, että lennätinjohto jatkettaisiin Turusta Tor-
nioon. Venäläinen lennätinhallinto kieltäytyi ryhtymästä enem-
piin uhrauksiin sellaisessa yrityksessä, josta »oli ainoastaan Suo-
melle hyötyä», ja ehdotti, että Suomen hallitus, tulojen pois-
luettua, ottaisi suorittaakseen kaikki rakennus- ja ylläpitokustan-
nukset. Kun Suomen senaatti ei katsonut voivansa hyväksyä
tätä ehdotusta, muodostettiin osakeyhtiö, joka ilmoitti ottavansa
haltuunsa lennätinlaitoksen, jos sille taattaisiin 5 %:n korko 15
vuoden aikana. Laitoksen päällikkyys olisi tuleva kenraalikuver-
nöörille, jonka ohessa tarjottiin muitakin valtiollisista syistä ai-
heutuvia sitoumuksia.

Ehdotus kuitenkin hyljättiin, koska Venäjällä vallitsevien
periaatteiden mukaan sähkölennättimen tulisi olla välittömästi
keisarille esittelevän ministerin ylijohdon ja tarkastuksen alainen.
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Jatkettujen keskustelujen jälkeen päätti Aleksanteri 11, että sil-
loiset linjat pysyisivät entisellään (paitsi että säästäväisyyssyistä
Hämeenlinnan asema lakkautettiin ja Turun ja Helsinginvälinen
linja muutettiin etelämpään, jotta tulisi lyhemmäksi), sekä että
Venäjän kruunu rakennuttaisi johdon Turusta Tornioon, jolloin
asemia tuli eri kaupunkeihin, jotka antoivat kannatusta lennä-
tinlaitoksen ylläpitämiseen. Kustannusten sanotaan nousseen
250,000 ruplaan, vuotuisten käyttökustannusten 60,000 ruplaan
ja tulojen 37,000 ruplaan.

Tehtyjen anomusehdotuksien perusteella pyysivät valtio-
säädyt 1863 vuoden valtiopäivillä, että Suomen valtio tahi suoma-
lainen yhtiö saisi laittaa erityisen suomalaisen sähkölennätin-
verkon tai myös lunastaa Venäjän kruunun kustannuksella Suo-
meen rakennetun lennätinlaitoksen. Anomus hyljättiin, mutta
Aleksanteri II pani vireille kysymyksen lennätinmaksujen alenta-
misesta, koska anomus pääasiallisesti johtui siitä, että maksu
Suomen asemien välisiltä sähkösanomilta oli liian korkea.

Maksujen alentamiseen, lennätinverkon laajentamiseen sekä
kaikenlaisiin helpotuksiin sähkölennättimen käyttämisessä on vähi-
tellen suostuttu sikäli kuin Venäjä on yhtynyt sähkölennätin-
konferensien päätöksiin, mutta itse laitos on edelleenkin venä-

läinen. Sähkölennätinkaapeleita on Kööpenhaminan Suuri poh-
joismainen telegrafiseura laskenut Suomen ja Ruotsin välille vv.
1869, 1877 ja 1883, kaksi Grisslehamnin (Ruotsissa) ja Uuden-
kaupungin välille ja yhden Grisslehamnin ja Maarianhaminan
(Ahvenanmaalla) välille, joka viimemainittu paikka sitte v:n 1877
on yhteydessä Uudenkaupungin kanssa Venäjän lennätinlaitoksen
omistaman kaapelin kautta, jonka myöskin on laskenut Suuri
pohjoismainen telegrafiseura.

Lennätinlinjojen yhteenlaskettu pituus Suomen alueella
nousi v. 1899 4,901 km:iin, japitkin näitä linjoja kulkevien johto-
lankojen pituus on 9,079 km. V. 1898 välitettiin näillä johdoilla
2,050,059 säkkösanomaa, joista 383,293 kotimaista, 181,158 ulko-
maista ja 1,485,613 kauttakulkusähkösanomaa. Sähkösanoma-
maksu on 50 pennin perusmaksu Suomen alueelle lähetyistä
sähkösanomista (40 penniä keisarikuntaan osotetuista) sekä mak-
sua sanalta 10 penniä Suomessa (muutamissa tapauksissa vä-
hemmän), 13 penniä Suomesta Euroopan-Venäjälle ja 27 penniä
Aasian-Venäjälle menevistä sähkösanomista. Ulkomaille mene-
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vistä sähkösanomista kannetaan maksu sanaluvulta erityisten
taksain mukaan; korkein maksu Euroopan piiriin menevistä on
68—69 penniä (Turkki ja Malta), Aasiaan 6 mk 55 p. (Alamait-
ten Intia), Afrikaan 13 mk 58 p. (Mossamedes), Pohjois-Ameri-
kaan 3 mk 95 p. (muutamat toimistot Meksikossa).

Yleisön käytettävänä ovat seuraavat sähkölennätinlaitokset:
28 sähkölennätinkonttoria
20 sähkölennätinosastoa,

9 apulaisosastoa sekä
9 väliaikaista osastoa,

eli yhteensä 66 sähkölennälinlaitosta.

Virallisen lennätinlaitoksen ohessa ja kokonaan erillään
siitä toimii Suomen valtionrautateiden sähkölennätinlaitos, joka
on Suomen valtion oma ja jota hoitavat suomalaiset, rautateiden
palveluksessa olevat virkamiehet. Tämä sähkölennätinlaitos on
laitettu rautateiden tarvetta varten ja kasvaa niiden mukana;
erityisen sopimuksen mukaan saa sekin välittää yksityistä sähkö-
sanomavaihtoa.

V:n 1897 lopussa oli Suomen valtionrautateillä 56 johtoa,
joiden yhteenlaskettu pituus oli 4,188 km. Rautatielennätin-
asemien luku oli 204.

E. G. Palmen.

Telefoni.

Siitä huolimatta, että telefonia jo v. 1876 käytettiin Phila-
delphian maailmannäyttelyssä, kului kuusi vuotta ennenkuin tämä
hyödyllinen keksintö tuli käytäntöön Suomessa. Syynä tähän
lienee osaltaan ollut se, että sitä ensinpidettiin ylellisyystavarana,
jota ainoastaan rikkaat henkilöt voivat itselleen hankkia puhe-
lulla lyhentääkseen jonkun ikävän hetken; ei huomattu, että sitä
voitaisiin käyttää hyödyllisiin ja käytännöllisiin tarkoituksiin.
Telefoni on kuitenkin ollut oma puoltajansa ja on kaikkialla
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näyttäytynyt suureksi keksinnöksi, joka on hyödyllinen niin
köyhille kuin rikkaillekin ja senvuoksi välttämätön sille, joka on
ruvennut sitä käyttämään.

Suomeen toi telefonin eräs ruotsalainen yhtiö, joka jo v.
1880 alkoi Helsingissä puuhata telefoniverkkoa. Kului kuitenkin
melkein vuosi ennenkuin täällä onnistui saada kokoon liikkeen
alkamista varten välttämättömät 100 tilajaa. Kesäkuussa 1882
oli Helsingin keskusasema kunnossa vaihtopöytineen ja telefoni-
koneineen, jotka olivat amerikalaista tekoa. Samaan aikaan kuin
Helsingissä oli myöskin Turussa laitettu keskusasema 30 tilaa-
jalle; koneet oli valmistanut L. M. Ericsson Ruotsissa. Saman
vuoden lopussa laitettiin telefoni vielä Viipuriin, Tampereelle,
Vaasaan ja Ouluun sekä v. 1883 Hämeenlinnaan, Kuopioon,
Kotkaan, Tammisaareen ja Loviisaan. Nyttemmin on kaikissa
Suomen kaupungeissa telefoni.

Alempana oleva taulu ilmoittaa telefonilaitosten perustamis-
vuoden sekä tilaajain määrän ja vuosimaksut eri kaupungeissa
kesäkuun alussa 1899.

Kaupunki. Perustamisvuosi.
Tilaaj. in

luku.
Asukasluku

telefonia
kohti. Vuosimaksu.

Helsinki . . 1882 3,080 26,3 ÖO 102

Turku . . .

Viipuri . . .

Vaasa . . .

»

»

»

800
890
ÖOO

44
26,8
22.4

60
85 100

60—90
Tampere . . » 690 41,6 50
Oulu .

.
. » 306 47,5 75

Kuopio . . .

Hämeenlinna .

• 1883
»

199
196

5°
27,7

50—80
3°

Kotka . . . » !34 40 75
Tammisaari » 70 3 1-6 5°
Loviisa . . .

» 127 16,9 20

Pori .... . 1884 3*5 40 70
Porvoo .

. » 181 24,5 55
Rauma .

. .

Naantali . .

Kokkola . .

Hanko . . .

Pietarsaari .

»

»

• 1885
. 1886

»

86
17
66

.x35
63

5 1*5

4°
37>3

29,5
40

40
60
60
60
3°
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Kuten taulusta näkyy, on pikku Maarianhamina muita edellä
vuosimaksun halpuuteen (10 mk) ja siihen nähden, että kutakin
konetta kohti on ainoastaan 9 henkilöä, tulos, jota ei mikään
muu kaupunki näytä saavuttaneen. Helsingillä on taas etusija
Suomen kaupunkien joukossa koneitten lukuun nähden (kun
asukasluku nykyään on noin 80,000). Huvittava saattaa olla
seuraava tilasto, joka valaisee telefoniverkon laajenemista Hel-
singissä alusta alkaen.

Kaupunki. Perustamisvuosi.
Tilaajain

luku.
Asukasluku

telefonia
kohti. Vuosimaksu.

Kristiinankaupunki .

Mikkeli
Sortavala ....

. 1887
. 1888

»

60
*52

100

46
J9
16,4

5°
35
35

Uusikaupunki .

Jyväskylä ....

Hamina ....

Joensuu ....

Käkisalmi ....

Savonlinna . . .

Heinola

»

»

1889
1890
1891

»

»

63
108
122

98
56
83
53

62
25
25,3
34
23,7

21

27

34
25
40
60
40
70
60

Kaskinen ....
»

Uusi Kaarlebyy . .

Maarianhamina . .

»

1892
44
88

23
8,9

3°
10

lisalmi » 20 60 50—80
Lappeenranta . . . » 123 J9 40
Kemi
Kajaani

• T897
. 1898

75
24

14,8
49

75
60

Tornio
Raahe

»

»

37
36

35
90

75
80



Sähkölennätin ja telefoni. 7

Suurin määrä välitettyjä paikallisia puheluita yhtenä päi-
vänä saavutettiin Helsingin keskusasemalla jouluk. 17 p. 1898,
jolloin tapahtui 23,652 puhelua. Kustannukset joka puhelusta
nousivat vv. 1898—1899 2,7 penniin yhdistyksen jäsenille.

Kun kaupunkeihin oli saatu paikalliset verkot, aljettiin maa-
seuduilla huomata, että on hyödyllistä olla telefoniyhteydessä
kaupungin kanssa, ja niin syntyi joka kaupungin ympärille joten-
kin laaja maaseutuverkko. Kaupungeista tulivat Helsinki ja Por-
voo ensin yhteyteen toistensa kanssa. Johto laitettiin pitkin
rautatien sivua. Se oli 62 km pitkä, ja tehty 3,5 mmm teräs-
langasta ja tuli käytettäväksi heinäkuun 15 p. 1884. Puhelut
yllämainittujen paikkojen välillä olivat maksuttomat, jonka vuoksi
johtoa jo alusta alkaen käytettiin niin paljon, että v. 1886 pää-
tettiin laittaa uusi, joka induktionin välttämiseksi entisen kanssa
johdettiin pitkin maantietä. Tähänkin käytettiin 3,5 mmm teräs-
lankaa.

Kaupunkien välisen telefoniyhteyden hyöty oli niin silmin-
nähtävä, että viipymättä kaupunkeja kaupunkien perästä liittyi

Telefonikeskustelujenluku
Vuosi. Tilaajain luku

tammik. 1 p. koko vuonna. tilaajaa japäivSä
kohti.

1882.. 110406 5,4
1883 •

1884 .

1885 .
1886 .

1887 .

1888 .

1889 •

1890 .

1891 .

1892 .

1893 •

194
323
443
597
742
924

1,106
1,402
1,606
!-755
1,864

49°.377 5> 2

686,977 6,6
812,096 4,3
924,464 4,2

1,966,769 6,4
2,018,021 5,4
2,657,565 5,9
2,987,487 5,5
3,619,448 5,0
3,601,918 6,1
3450.875 5- 5

1894 .

1895 •

1896 .

1897 '

1898 .

1,980
2,077
2,243
2,546
2,821

3,728,194 5,6
4,208,286 5,9
5,216,913 6,8
6466,530 7,2
6,712,115 6,7
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toisiinsa. Heinäk. 23 p. 1887 avattiin telefoniyhteys Helsingin
ja Hämeenlinnan välillä ja saman vuoden lopussa yhdistettiin
Orimattila ja Mäntsälä pääkaupunkiin. Tammisaari ja Hanko
tulivat telefoniyhteyteen Helsingin kanssa elok. 21 p. 1889, Lo-
viisa elok. 21 p. samana vuonna, Turku ja Tampere marrask.
15 p. 1890, Viipuri syysk. 21 p. 1891 j. n. e.

Nykyisin ovat melkein kaikki Suomen kaupungit telefoni-
yhteydessä toistensa kanssa. Vielä on kuitenkin aukko Pohjan-
maan kaupunkien ja muun Suomen välillä. Tarvitsisi rakentaa
ainoastaan 40 km:n pituinen johto Kristiinankaupungin ja Meri-
karvian pitäjän välille, niin olisivat kaikki Suomen telefoniverkot
yhteydessä toistensa kanssa.

Kaupunkienväliset johdot olivat alussa kaikki yksilankaisia
eivätkä antaneet mitään loistavia tuloksia varsinkaan pitemmillä
matkoilla. Induktioni läheisten lankojen välillä oli häiritsevä,
varsinkin itään päin menevissä johdoissa, jotka pitkiä matkoja
kulkivat aivan vierekkäin. Tämän estämiseksi täytyi ruveta
käyttämään metallista palautusjohtoa eli n. k. kaksoislankajär-
jestelmää.

V. 1894 muodostettiin Etelä-Suomen kaupunkienvälinen
telefoni-osakeyhtiö, joka otti tehtäväkseen lunastaa Etelä-Suo-
messa silloin olevat johdot ja muuttaa ne kaksilankaisiksi. Tä-
män kautta tuli puhelu, joka ennen oli ollut erittäin vaivaloista
pitemmillä matkoilla, paljon paremmaksi. Seurauksena siitä taas
oli puhelujen luvun nopea kasvaminen, vaikka yhtiö näillä joh-
doilla puheluista, jotka ennen olivat maksuttomat, rupesi otta-
maan maksua, jonka suuruus riippui matkan pituudesta.

Kaupunkienvälinen yhtiö on vuosi vuodelta laajentunut
niin, että sen johtojen pituus oli v. 1898 lopussa 4,737 km ja
pylväslinjain 1,116 km. Puhelujen luku, joka v. 1898 välitettiin
näillä johdoilla, nousi 492,025:teen.

Muissa osissa maata ovat kaupunkienväliset johdot eri
yhtiöiden ja yhdistysten hallussa.

Keskusasemien luku, joka v. 1895 °~~ nom 200, on v. 1898
noussut lähemmäs 3oo:aan.

Pääasiallisin syy telefonin suureen levenemiseen maassa
on ollut siinä, että se on, kuten aikaisemmin Ruotsissa ja Nor-
jassa saanut vapaasti levitä. Täällä ei ole ollut häiritsemässä
tärkeitä patentteja eikä monopoleja. Hallitus on hyväntahtoi-
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sesti antanut lupia sekä yksityisille että yhtiöille. Joukko pie-
nempiä yhdistyksiä mitättömillä pääomilla on sen perustuksella
muodostunut. Jokainen osanottaja on siis yhdistyksen jäsen, ja
vuosikustannukset, jotka pääasiallisesti koskevat keskusaseman
hoitoa, jaetaan tasan kaikkien kesken.

Paitsi nyt mainittuja telefonijohtoja, on vielä maan valtion-
rautateille kuuluvat, jotka kartalla n:o 29 ovat merkityt vain
tavallisella rautatiemerkillä. Johtojen pituus on 363 km ja tele-
fonien luku on 221.

Fredr. Rosberg.
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Postilaitos.
Arfakapula oli Skandinaviassa vanhin laji postia, ja maa-

kuntalait antavat siitä erinäisiä määräyksiä. Kapula pantiin
liikkeelle, kun käsky kuninkaalta oli saapunut kihlakuntaan tahi
jos siellä oli harjoitettu väkivaltaa. Kaikki olivat velvolliset
viemään kapulaa eteenpäin; Uplannin laki siinä kohden ei myön-
tänyt vapautta muuta kuin leskelle, jolla ei ollut 15 vuotta van-
hempaa poikaa, sekä »torpparimiehelle, joka metsässä asuu»;
myöhemmin" suotiin sama vapaus rälssimiehillekin. Kapula oli
kuljetettava »eteenpäin eikä takaisin; jos tulee idästä kylään, läh-
teköön lännestä; etelästä tuotuna, menköön ulos pohjoiseen».
Kapula oli jätettävä isännälle, hänen vaimolleen tahi lapselleen,
ei kumminkaan alaikäiselle; jos kaikki olivat poissa, oli se niin
sijoitettava, että heti pisti kotiintulevan silmään. Kapulan sa-
noma oli merkitty ruunakirjoituksella tahi merkeillä; vihollisen
hyökkäystä ilmoittava .kapula oli poltettu toisesta päästä, toiseen
oli nuora sidottu. Sakkoja oli määrätty sille, joka kapulan
heitti viemättä, eksytti tai muutti.

Uuden ajan järjestetyn postilaitoksen rinnalla pysyi arpa-
kapula kauan käytännössä; Ruotsissa varsinkin 1742 vuoden
kyläjärjestys sisältää vielä tarkkoja määräyksiä sen käyttämi-
sestä. Seuraavana vuonna käytettiin tätä keinoa menestyksellä
Taalainmaan kansan yllyttämiseksi kapinaan, ja 1 p:nä heinä-
kuuta 1743 annettiin asetus, joka määräsi ylen ankarat rangais-
tukset sille, joka sitten enää ilman esivallan lupaa uskalsi panna
kapulan käymään. Siitä lähtien tämä keino tietojen lähettämi-
seksi on merkityksensä kadottanut; kuitenkin voipi kapulaa vie-
läkin käyttää vaarallisemman metsävalkean tullen (Rakennuskaa-
ren 15 luku, 4 §).
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Tyydyttävämpää, jos kohta säännötöntä, postinkulkua oli
jo keskiaikana saatu toimeen sillä, että kirjeitä toimitettiin pe-
rille matkustajain tai erityisten käskyläisten kautta. Rihkama-
kauppiaat ja varsinkin teurastajat, jotka liikkeensä vuoksi kävi-
vät kaukaisissa seuduissa, saivat tämmöisiä toimia suorittaa;
heillä oli tapana ilmoittaa tuloansa torveen soittamalla. Kruunu
käytti tavallisesti omia käskyläisiä, mutta nämä kun nauttivat
vapaata kyytiä ja elatusta, niin keinoa ehtimiseen väärinkäytet-
tiin; senpätähden ruvettiin 1500-luvulla yhteisen kansan suojaksi
vaatimaan tiekirjeiden tahi erinäisten merkkien käyttämistä, jolla
matkustaja voisi todistaa oikeuttaan tulla kuljetetuksi. Moninai-
sista käskyistä huolimatta ei voitu kaikkialla saada kestikievareita
toimeen ja sentähden oli sen ajan lääni- eli nimismiehiä velvoi-
tettu muun muassa pitämään matkustavista huolta. Vaasa-kunin-
kaiden aikana löytyi Suomessa 100—120 nimismiehentaloa tär-
keimpäin teitten varrella, tavallisesti parin peninkulman matka
toisesta toiseen.

Kyytivelvollisuuden järjestäminen johti aivan luonnollisesti
ajatusta säännöllisen kirjeenkuljetuksen perustamiseen. Eräs v.
1624 tehty lakiehdotus jo mainitsee, että yli koko valtakunnan
piti pantaman jalkaposteja toimeen ja määrättämän varsinaisia
postimestareja hovin, upseerien ja kaikkien yksityisten kirjeitten
lähettämistä varten. Tämän tuuman toteuttamisesta ei kummin-
kaan tullut mitään ennenkuin kolmenkymmenvuotisen sodan
aikana oli päästy näkemään ja paikoittain ylläpitämään Taxis-
ruhtinaitten postilaitoksia Saksassa. V. 1636, helmik. 20 p:nä,
annettiin sitten erityinen postijärjestys, jonka sääntöjä edelleen
kehitettiin 1643, 1646, 1673, 1685, 1692 y. m. vuosina annetuilla
asetuksilla.

Postilaitoksen tehtäväksi määrättiin lähinnä kuljettaa kir-
jeitä ja »muita pieniä esineitä», joista ei voinut tulla kirjeille
vahinkoa. Alussa oli sitäpaitsi laitokselle pantu asiaksi toimit-
taa sanomalehti, jotta yleisö saisi tietoja kolmenkymmenvuoti-
sesta sodasta; mutta v. 1685 »sanomalehti- ja aviisitoimi» koko-
naan erotettiin postilaitoksesta. Vanhemman käsityksen jälki
on kuitenkin siinä olemassa, että Ruotsin virallinen sanomalehti
vielä kantaa nimeä »Posttidningen». Aikaisemmin oli postin
kuljettaminen toisinaan ollut urakalle annettu, mutta v:sta 1686
postilaitosta hoidettiin kokonaan kruunun hyväksi.
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V. 1636 annetun postijärjestyksen mukaan oli kutakin
kahta tai kolmea peninkulmaa varten asetettava postinkuljettaja,
joka oli velvollinen niin pian kuin odotettavan postimiehen kuul-
tiin torveensa puhaltavan, valmistumaan itse kantamaan tahi ren-
gillä kannattaman kirjeet eteenpäin. Ilmasta javuorokauden ajasta
huolimatta tuli postinkuljettajan käydä peninkulma kahdessa tun-
nissa, seuraten lyhimpiä teitä ja polkuja; luvattomasta viivy-
tyksestä oli määrätty ankarat rangaistukset. Jo v. 1646 havait-
tiin tarpeelliseksi ruveta postia kuljettamaan hevoskyydillä; pe-
ninkulman matkaan sai käyttää i 1 4—lV2 tuntia. Postitilat saivat
niille määrättyjen velvollisuuksien korvaukseksi veronvähennystä
ja huojennuksia yleisistä rasituksista.

Postinkulut olivat aluksi kovin harvoja: 1643 vuoden ase-
tuksen mukaan meni Tukholmasta yksi posti viikossa Suomeen
Ahvenanmaan yli; vähän myöhemmin ulotettiin Norrlantiin me-
nevän postin matka niin että saattoi toimittaa kirjeitä Tukhol-
masta Turkuun Pohjanlahden y7mpäri. Talvella tämä pitkä kierto
tuli säännöksi. Turusta kuljetettiin suomalainen posti suurta

valtatietä eteenpäin, nimittäin: 1) Poriin, Vaasaan ja Ouluun:
2) Hämeenlinnaan, Viipuriin, Käkisalmeen ja Narvaan, sekä 3)
Helsinkiin, Porvooseen ja sieltä Suomenlahden yli Rääveliin.
Näihin tuli myöhemmin lisään neljäs postilinja Viipurista Puu-
malan ja Savonlinnan kautta Savoon. V. 1705 meni kaksi pos-
tia viikossa Tukholmasta Suomeen. Suuren pohjoismaiden so-
dan jälkimmäisellä puoliskolla, vv. 1713—21, näyttää säännölli-
nen postinkulku Suomessa kokonaan tauonneen.

Postimaksu, joka v. 1636 oli tullut määrätyksi tien pituu-
desta ja kirjeen painosta huolimatta, laskettiin v:sta 1638, kun
ensimmäinen taksa Suomen posteja varten tehtiin, matkan ja
luotipainon mukaan. Alin maksu (esim. Turun ja Helsingin
välillä) oli 2 äyriä, korkein (esim. Tukholmasta Käkisalmeen)
nousi 10 äyriin; suuremmasta painosta luettiin maksua alennusta
myöntämällä. Äyrillä hopearahaa oli 10—12 penniä vastaava
nimellisarvo, mutta sen ostoarvo oli paljoa suurempi; miehen
päivätyö oli siihen aikaan noin 4 äyrin arvoinen. Pääasiassa
pidettiin sitten näistä maksumääräyksistä kiinni enemmän kuin
vuosisadan aikaa, paitsi että sitä Kaarle XII:n loppuvuosina oli
korotettu kolmanneksella, jotta se tulisi kruunulle tuottavam-
maksi. 1600- ja 1700-luvuilla oli muuten asetuksissakin tunnus-
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tettu periaate, että postilaitoksen tuli tuottaa kruunulle menojen
lisäksi sopiva tulokin.

Vapaudenajan alussa löytyi postikonttoreja kaikissa Suo-
men kaupungeissa, paitsi Naantalissa, sekä sitäpaitsi Ekkerössä,
Kastelholmassa ja Taskulan kylässä (lähellä Venäjän rajaa),
yhteensä 22 postikonttoria. Sen alueen kanssa, joka v. 1743 luo-
vutettiin Venäjälle, kadotettiin neljä postikonttoria, mutta niiden
sijaan perustettiin uudet Loviisaan, Ahvenkoskelle ja Mikkeliin.
Kustaa III:n hallituksen alussa löytyi sitäpaitsi postikonttoreja
Naantalissa, Kangasalla, Karjaassa, Liperissä, Vehmaan Vinkki-
lässä sekä ajaksi Anianpellossa; sittemmin tuli vielä lisään Hei-
nolan, Kuopion, Tampereen, Joroisten, Laukaan ja Tohmajär-
ven postikonttorit. Siinä osassa Suomenmaata, joka 1809 luo-
vutettiin Venäjälle, löytyi silloin 33 postikonttoria. Postilaati-
koita ei löytynyt, mutta jotakuinkin tavallista lienee ollut tien
vieressä oleviin onttopuihin- tahi puisiin koppiloihin jättää kir-
jeitä ohikulkevain postiljoonien noudettaviksi ja sopimuksen mu-
kaan lähimpään postikonttoriin jätettäväksi.

Postimaksu korotettiin v. 1767 yhdellä äyrillä kutakin luotia
kohti tien pituudesta huolimatta, korotus, jonka valtion rahapula
aiheutti, mutta rahan alennut arvo osiksi korvasi. V. 1807 taas
korotettiin postimaksua, tällä kertaa puolta suuremmaksi entis-
tään. Maksu sen jälkeen teki Tukholmasta laskettuna Turkuun
20, Loviisaan 27 ja Ouluun 30 äyriä (styfver), mikä nimellisesti
vastaisi 40, 54 ja 60 penniä, mutta käypiin hintoihin nähden
edustaa paljoa suurempia summia.

V:n 1809 jälkeen sai vierähtäneeksi enemmän kuin viisi-
kymmentä vuotta, ennenkuin Suomen postilaitoksia ruvettiin
lisäämään. Tosin kyllä Vanhan Suomen palauttamisen kautta
sikäläiset postikonttorit joutuivat valtiomme haltuun; uusiakin
perustettiin Jyväskylään (1837), Joensuuhun (1851), Viaporiin ja
Alavudelle (1856), mutta Laukaan, Vinkkilän ja Ruotsinsalmen
postikonttorit lakkautettiin. Kastelholman postikonttori, joka
oli v. 1842 siirretty Skarpansiin, muutettiin linnan hävityksen
jälkeen takaisin entiseen paikkaan. V. 1861 siis todella olikin
Suomessa yhtä monta postilaitosta kuin vuosisadan alussa.

Sitävastoin oli virkakirjeiden kuljettamiseen saatu parempia
keinoja, siten että v. 1848 ruvettiin laajentamaan kihlakunnan-
postinkuljetusta, kansalla kun vanhastaan oli velvollisuus mak-
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sutta kuljettaa n. s. kruununkirjeitä. V. 1845 oli määrätty useim-
mat postitalot lakkautettaviksi; postia kuljetettiin sitten enim-
mäkseen tavallisella kyydillä. V. 1838 ruvettiin postia viemään
Ruotsiin ja Rääveliin höyrylaivalla, aluksi ei kuitenkaan muita
kuin sisäänkirjoittamattomia kirjeitä. Mainita muuten sopii, että
kun pääkaupungin ja maaseutujen postikonttorien välisessä liik-
keessä v. 1811 yksi postinkulku viikossa täysin riitti, oli v. 1848
melkein kaikkialla kahdesti viikossa kulkeva posti; viimeksi mai-
nittuna vuonna pantiin kolmaskin viikkoposti käyntiin maan tär-
keimmällä liiketiellä, Pietarin, Helsingin ja Turun välille.

Tämän aikajakson tärkein edistys on kuitenkin postimak-
suja koskevissa määräyksissä vähin erin saavutettu kehitys.
1840-luvun alulle saakka oli Suomessa voimassa erilaisia maksu-
asteita kymmenen, 4—16 kopeikkaan hopeaa (= 16—64 penniä),
riippuen postin kuljettavasta matkasta, mutta v. 1844 määrättiin
koetteeksi kolmeksi vuodeksi eteenpäin yhdenmukaiset posti-
maksut omassa maassa ja Pietariin, — pienemmistä, leimatuista
koteloista 10, suuremmista 20 kopeikkaa hopeaa, kaikki Venä-
jän luodilta. Ulkomaille menevistä kirjeistä oli edelleenkin voi-
massa summaton joukko määräyksiä, erilaisia eri maita varten.
V. 1849 määrättiin, että postimaksua oli seuraavan vuoden alusta
suoritettava 5 kopeikkaa 125 virstalta (= 133,6 km:ltä), eli ly-
hemmältä matkalta, vaan 10 kopeikkaa pitemmältä väliltä, kaikki
Suomessa ja luodilta. Matkan etäisyys laskettiin sen mukaan
mitä tietä postia todellisuudessa kuljetettiin, mikä asiain sat-
tuessa tuotti maksun korotuksia, koska postinkulkuja oli yhdis-
tellen suunniteltu eri paikkakunnille. Postimerkit, jotka useim-
missa muissa maissa olivat tulleet käytäntöön 1840- ja 1850-
-luvuilla, otettiin Suomessa käytäntöön 1856 »koetteeksi» kahdeksi
vuodeksi; postimaksut jäivät ennalleen 5 ja 10 kopeikaksi mat-
kan mukaan. Lopullisesti otettiin postimerkit Suomessa käy-
täntöön v. 1857, jolloin niitä ruvettiin käyttämään Venäjälläkin.
Samoihin aikoihin ruvettiin pitämään postilaatikkoja, joihin sai
heittää maksettuja kirjeitä.

Kun kulkulaitoksissa 1860-luvuila alkoi ajanmukainen kehi-
tys, on uusi aika auennut myöskin Suomen postilaitokselle,
semminkin kun ulkomaiden esimerkin mukaan ja vuosien 1874,
1878, 1885, 1891 ja 1897 kansainvälisten postisopimusten perus-
tuksella järjestetyt moninaiset yhdysliikkeen parannukset, risti-



6 Suomen Kartasto. Karttalehti n:o 30.

siteet, postikortit, postiosotukset, postiennakkoannot j. m. vähin
erin ovat tulleet toteutetuiksi. Kun Suomen postilaitoksen johto
kesäk. 12 (toukok. 31) p:nä 1890 annetulla manifestilla on kes-
kitetty Venäjän sisäasiain ministeriöön ja Venäjän postin ja te-
legrafin ylihallitukseen, on kehitys kuitenkin joutunutkeskeytyk-
seen ja tuiki tarpeellisetkin parannukset, eritoten kirjeenkuljetus-
maksujen ja postiosotusmaksujen alennukset, tulleet estetyiksi.

Postilaitosten lukumäärä, joka v. 1871 teki 64 ja 1881 118,
oli v. 1891 475, mutta lähestynee v. 1899 900-lukua. Varsinais-
ten postikonttorien lukumäärä on nimellisesti pysynyt joksikin
muuttumattomana (v. 1897 36, v. 1898 40, 4 haaraosastoa lu-
kuunottamatta), mutta koska / luokan postitoimistot suorittavat
samoja tehtäviä, on täydellisten postilaitosten lukumäärä todel-
dellisuudessa v. 1897 noussut 29i:een; muun lisäyksen tekevät
pienemmät ja halvemmat postilaitokset. Ne ovat:

II luokan postitoimistot, *)

Postiasemat ja
Postipysäkit.
Lisäksi tulevat vihdoin rautateitten vuqsi vuodelta enene-

vät kiertävät postitoimistot, joita lopulla vuotta 1898 oli 34 kap-
paletta, niistä 21 ekspeditööri- ja 13 postimiesvaunua.

Postilaitosten lisääntymisen ilmaisevat tarkemmin seuraavat
numerot:

Rautatatien postivaunuissa työskentelevien henkilöiden luku-
määrä oli samoina vuosina:

*) Painovirheen vuoksi seisoo karttalehdellä 30 Postiasema Post-
station af I och II klassen; pitää olla Postitoimisto Postexpedition af I och
II klassen.

1881. 1885. 1890. 1895. 1897.
Postikonttoreja 38 38 37 36 36
Postikonttorin haaraosastoja. 2 3 4
I luokan postitoimistoja . . 80 129 159 231 251
II 76 128 150
Postiasemia 88 146 181 180
Postipysäkkejä 97 148

Yhteensä 118 255 420 676 769

1881. 1885. 1890. 1895. 1897.
Virkamiehiä 10 M 28 39 39
Palvelusmiehiä 12 16 21 3 1 33

Yhteensä 22 3° 49 70 72
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Käytettyjen postilinjojen pituus, joka v. 1888 oli 1,551 km
rautateitä, 1,862 km vesiteitä ja 14,435 km maanteitä, teki v.
1897 kohdaltansa 2,476, 5,600 ja 18,302 km, mistä näkyy, että

etenkin vesiteitä silloin käytettiin paljoa enemmän kuin ennen.
V. 1890 pantiin toimeen postinkuljetus maalaiskirjeenkantajilla,
joka parannus oli sitä tärkeämpi, kuin harvaan asutussa Suo-
messa aina täytyy paikoitellen käyttää postiliikkeessä jalkapolkuja
ja veneteitä. Maalaiskirjeenkantolinjain luku oli v. 1897 184 ja
pituus 3,959 km; lisättyjen määrärahain avulla on tämä kuljetus-
tapa yhä kasvamassa. Kaikkien Suomen postilaitoksista lähe-
tettyjen postien lukumäärä, joka v. 1888 teki 111,947, nousi v.
1897 339,266:een, mikä vuosikymmenen kuluessa osottaa 203
%:n lisäyksen.

Itse postiliikkeen kehitys on pysynyt postinkuljetusparan-
nuksen rinnalla. Vv. 1845, 1855 ja 1865 lasketaan postilähetyk-
sien luvun nousseen kohdaltansa 486,616, 885,598 ja 939,601,
mutta virallisten tietojen mukaan, joita on saatu erinäisistä
määräajoin toimitetuista koelaskuista, teki postissa kulkeneitten
lähetysten koko lukumäärä

Viimeksimainitun vuoden tilaston mukaan jakautuu mai-
nittu summa seuraaviin laatuihin:

V. iBBi 8,663,621
» 1885 11,463,923
» 1890 18,240,011
» 1895 25,388,241
» 1897 31,075,108

Yksityisiä kirjeitä
Postikortteja
Ristisidelähetyksiä

11,700,323
1.550,926
2,488,200

Postilaitoksen kautta tilattuja sano-
malehtiä ja aikakauskirjoja . .

Sisäänkirjoitettu]a lähetyksiä . . .

i3.33°_8l°
755, 293

Vakuutettuja kirjeitä 217,154
Tavarapaketteja (vak. ja tavallisia) . 194,067
Postiosotuksia 15,562
Vapaakirjelähetyksiä 822,773

31,075,108.
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Koti- ja ulkomaan osalle jakautuivat postilähetykset v. 1897
seuraavalla tavalla

Kaikkien lähetysten lisäys on viimeisenä 10 vuonna tehnyt
140,2 %; suurin on ristisiteiden, tavarapakettien japostikorttien
lisäys (174,5, 171,3 ja 160,2 °,o), säännönmukainen sanomalehtien,
sisäänkirjoitettujen lähetysten jayksinkertaisten kirjeitten (133 —

145 ° 0), vähin vapaakirjelähetysten lisäys (100,3 %). Jokaista
maan asukasta kohti tuli v. 1888 keskimäärin 2,4, mutta v. 1897
5.2 tavallista maksettavaa kirjettä ja kirjekorttia; kaikkien posti-
lähetysten keskimäärä asukasta kohden teki samoina vuosina
6.3 ja 12,2 vuodelleen.

Lopuksi tahdomme muutamilla numeroilla valaista posti-
liikkeen rahallisia tuloksia tämän vuosisadan aikana. Tiedot
ilmoitetaan vanhemmiltakin ajoilta markoissa ja penneissä:

Jos melkoiseen nouseva virkakirjeitten maksuton lähetys
otettaisiin lukuun, tulisi valtion voitto postiliikkeestä paljonkin
suuremmaksi kuin näistä numeroista näkyy. Kun liike yhä on
nopeasti kasvanut, ovat menotkin tämän tästäkin lisääntyneet
henkilökunnan enentämisen ja palkkain korotusten y. m. vuoksi.
Lisäksi on vielä kyytirahakin ylentynyt v:n 1885 alusta, minkä
ohessa kihlakunnanpostinkuljetuksen ja kotiinkantomaksun lak-
kauttaminen on kumpikin tuottanut lisiä menoja postilaitokselle.

Lähetyksiä Suomessa 22,149,365
» Venäjälle .

» Venäjältä.
1,846,467
!,548,60i

» ulkomaille 2,099,110
» ulkomailta 343I>565

31,075,108.

Postivarain Postivarain Voitto
ylöskanto. menot. tai tappio.

1812 . 40,072: 08 75,525: 56 35,453: 48
1820 . 100,885: 80 182,903: 84 82,018: 04
1830 . i97,520: 48 190,737: 36 + 6,783: 12

1840 . 239,705: 4° 192,628: 24 + 47,077: 16

1845 . 225,569: 89 215,018:' 22 + i0.55i: 67
1855 . 464,151: 18 410,643: 68 + 53,507: 50
1865. 513,201: 97 407,007: 49 + 106.194: 48
1875. 721,953: 23 598.581: 13 + 123,372: 10
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Viime vuosikymmeninä siis ovat postilaitoksen kulungit
myötäänsä kasvaneet; ovatpa menot joskus saattaneet nousta
tuloja suuremmiksikin, jotka viimemainitut kuitenkin, kun paran-
nuksia on jatkettu, pian ovat taasen siinä määrinkin enentyneet,
että melkoisia säästöjä on syntynyt. Postilaitoksen ylöskanto,
menot ja rahalliset tulokset 1880- ja 1890-luvuilla ovat siten
muodostuneet seuraavaisiksi:

Vuodelta 1898 nousee voitto lähemmäksi puolta miljoonaa
markkaa.

Viimeisten vuosien suuret voitot ja postiliikkeen kaikissa
oloissa silmiin astuva kehittyminen kumoamattomasti todistavat,
että vieläkin suurempia helpotuksia yleisölle saatetaan tehdä.
Etenkin on korkeiden kirje- ja osotusmaksujen (20 ja 50 penniä)
alentaminen kotimaan piirissä tinkimätön vaatimus, jos Suomen
postilaitos mielii ajanmukaisella tavalla täyttää tärkeää kultuuri-
tehtäväänsä.

E. G. Palmen.

Postivarain Postivarain Voitto tai

iBBi
1882

ylöskanto.
859,250: 43
895,024: 4°

menot.

73 J,857: 85
799,026: 08

tappio.
+ 127,890: 58
+ 95,998: 32

1883 962,856: 20 830,245: 23 -\- 132,610: 97
1884 1,°05,632: 72 915,827: 68 + 89,805: 04
1885 1,075,264: 05 1,042,047: 86 + 33,2i6: 19
1886 1,084,077: 76 1,086,419: 39 — 2,341: 63
1887 1,154, 132: 9- -1,149,801: 71 + 4,33^ 20

1888 1,263,105: 02 1,296,753: 28 + 33,648: 26
1889 14i4,°55: 9i 1,376,444: 57 + 37,6n: 34
1890 1,609,444: 25 1433,980: 82 + 175,463: 43
1891 1,738,824: 01 1,590,483: 23 + 148,340: 78
1892 1,808,899: 87 1,752.480: 89 + 56,418: 98
1893 1,900,038: 94 1,833,121: 73 -)- 66,917: 21

1894 1,987,789: 74 1,861,655: 58 + 126,134: 16
1895 2,171,089: 60 1,979,116: 60 + i9i,973: —

1896 2.393,302: 14 2,008,829: 90 + 384472: 24
1897 2,612,777: 05 2,246,075: 77 -|- 366,701: 28
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Muinaislöydöt.
Kivikausi.

Geologia ja muinaistutkimus ovat näyttäneet, että pohjola
on paljon myöhemmin kuin Länsi-Eurooppa tullut ihmisten
asumasijaksi. Siihen aikaan kuin viimeisen jääkauden suunnat-
tomat lumi- ja jääjoukot vielä peittivät Skandinaviaa ja Suomea,
viettivät jo ihmiset poloisia päiviä Euroopan länsiosissa. Mutta
vähitellen sulivat jääjoukot, ja pohjoismaatkin joutuivat ihmisten
asuttaviksi. Mihin] aikaan Suomi sai ensimmäiset eläjänsä, ei
saata lähimainkaan määrätä. Todennäköisesti se tapahtui aina-
kin muutamia vuosituhansia ennen ajanlaskumme alkua.

Suomen ensimmäiset asukkaat olivat alhaisella viljelys-
kannalla. He eivät vielä tunteneet metalleja, vaan tekivät työ-
kalunsa ja aseensa kivestä, puusta, sarvesta, luusta y. m. Mui-
naistutkijat nimittävät tätä alkuperäistä aikakautta, joka on
nähtävissä useimpain kansain kehityshistoriassa, kivikaudeksi.
Koska kuitenkin ihminen vasta verraten myöhään on saapunut
meidän maahamme, oli hän silloin jo jättänyt alhaisimman vil-
jelyskannan, s. o. varhaisemman kivikauden, jolla Länsi-Euroo-
pan alkuasukkaat olivat aikoinaan olleet. Muinaismuistot tältä
vanhimmalta ihmisviljelyksen ajalta eroavat tuntuvasti Suomen
kivikauden väestön jättämistä muistoista. -) Länsi-Euroopan van-

v) Suomen muinaislöytöjen kartan (Kartaston lehti n:o 31) ovat laa-
tineet maisten H. Heikel ja tämän kirjoituksen tekijä.
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himmilta löytöpaikoilta talteen saadut kiviaseet ovat näet kömpe-
lösti iskettyjä ja aina hiomattomia. Samaa asetta käytettiin luulta-
vasti useanlaatuisiin tarpeisiin. Suomen maasta löydetyt kivi-
aseet ovat sitävastoin varsin monimuotoisia, eri tarkoituksiin
tehtyjä, ja siihen teolliseen taitavuuteen nähden, millä ne ovat
valmistettuja, voi niitä verrata muun Euroopan myöhäisemmän
kivikauden tuotteisiin.

Näiden kiviaseiden joukossa on teräväsuisia kirveitä (kuv. 1),
joita on kyllä voitu käyttää puiden kaadossa ja hirsien salvuussa,
oiko- ja kourutalttoja (kuv. 2, 16, 17) puunveistoa ja nahkojen
valmistusta varten, veitsiä (kuv. 3), teurastukseen ja erinäisiin
muihin toimiin varsin soveliaita, naskaleja ja neuloja (kuv. 4), joita
on käytetty vaatteitten ompelemiseen, verkonkudontaan y. m.,
suuria kuokkia (kuv. 18), jotka arvatenkin ovat olleet jäätuuria,
kauniita sotatapparoita (kuv. 13 ja 19) ja varsireijillä varus-
tettuja nuijia (kuv. 5), tikareja (kuv. 6ja 14), nuolen-ja keihään-
kärkiä (kuv. 7 ja 8), kolmikolkkaisia koristeita (kuv. 9), sor-
musten (kuv. 10) ja latteiden lävellisten levyjen (kuv. 11) tapai-
sia riipuskoruja, joista muuan meripihkainen on tehty ihmiskas-
vojen muotoiseksi (kuv. 12), sekä lopuksi tahko-, hakkuu- ja sili-
tyskiviä ynnä sahoja kiviaseiden valmistusta varten.

Useimmat näistä esineistä ovat hiottuja ja silitettyjä, moni
on tehty erinomaisen huolellisesti ja lukuisat niistä todistavat
tekijäinsä suurta teollista taitavuutta ja huomattavaa taideaistia.
Aines on gneisiä, dioritia ja syenitiä — vuorilajeja, jotka ovat
tavallisia meidän maassamme; sen ohessa on käytetty myös
hietakiveä, kvartsitia, sarvivälkekiveä, porfyriä y. m. Piiesineet
ovat hyvin harvinaisia, ja niitä on oletettava muualta tuoduiksi
sillä piitä ei Suomessa ensinkään tavata. Juuri tämän oivallisen
aineksen puute antaa Suomen kivikaudelle omituisen, Skandi-
navian ja Länsi-Euroopan kivikauden kultuurista eroavan 1 eiman
sillä viimemainituissa maissa ovat piiaseet sanomattoman lukuisia.

Kiviaseiden muotojen nojalla ovat muinaistutkijat jakaneet
Suomen kahteen viljelysalueeseen, joista toinen on Lounais-
Suomi, toinen maan itäinen ja pohjoinen osa. Molempain aluei-
den välisen rajan muodostavat J. R. Aspelinin mukaan Kymi-
j oki, Hämeen järvet (Hauhon vedet, Längelmävesi ja Näsijärvi)
sekä Ähtävänjoki. Kuvaavia Lounais-Suomen kivikauden alueelle
ovat ensi sijassa kauniit vasarakirveet, joita on nimitetty veneen-
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Kuv. 1. Kirves.
Kullaa, Turun

lääni, i/s-

Kuv. 5. Nuija.
Hongonjoki, Turun lääni. l/ 3.

Kuv. 9. Riipuskoru.Kauhava, Vaasan lääni. l/o.

Kuv. 10. Riipuskoru.
Isojoki, Vaasan lääni. Yi-

Kuv. 2. Kourutaltta.
Parikkala, Viipurin

lääni.

Kuv. 6. Tikari.
■Kalajoki, Oulun

lääni. Yb-

Kuv. 3. Veitsi.
Kemijärvi,

[Oulun lääni. Y2-

Kuv. 7. Nuolen-
kärki. Lapua,

Vaasan lääni. Y4.

Kuv. 4. Verkonkäpy.
Kurkijoki, Viipurin

lääni. 2/ 3 .

Kuv. 8. Keihäänkärki.
Karijoki, Vaasan

lääni, ty4.

Kuv. 11. Riipuskoru.
Kyröskoski, Hämeen lääni. 2/«
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muotoisiksi, koska ne sivulta katsoen ovat aluksen näköisiä
(kuv. 13). Hyvin näiden näköisiä kivikirveitä tunnetaan Ruot-
sistakin. On muitakin kirvesmuotoja, jotka ovat hyvin yhden-
näköisiä Ruotsissa tavattavien muotojen kanssa, ja usein on ero
vain aineksessa.

Lounais-Suomessa on sen lisäksi löydetty muutamia pii-
aseita (kuv. 14), jotka nähtävästikin ovat Skandinaviasta tuotuja.
Näiden tuotujen esineiden löytyminen ja Suomen ynnä Skandi-
navian kivikaudenmuotojen yhtäläisyydet todistavat, että jo noina
kaukaisina aikoina on ollut yhdysliikettä Pohjanlahden molempain
rannikkojen välillä. Ovatpa eräät etevät tutkijat (J. R. Aspelin
ja O. Montelius) näiden perusteiden nojalla olettaneet, että Lou-
nais-Suomessa kivikaudella on asunut germaninen (skandinavia-
lainen) väestö.

Itä-Suomen alueella, johon myös Venäjän Karjala on luet-
tava, esiintyy m. m. kuperaselkäisiä kivikuokkia. joita suoma-
laiset muinaistutkijat ovat kutsuneet kehdonjalaksen muotoisiksi
(kuv. 15). Lukuisia ovat myös — erittäinkin Etelä-Karjalassa
— suorat ja kapeat, läpileikkaukseltaan kolmiomaiset oikotaltat
(kuv. 16) ja lyhyet leveäteräiset taltat (kuv. 17). Pohjois- ja
Keski-Suomessa tavataan useinpitkiä, kömpelösti iskettyjä kuokkia
(kuv. 18), joissa ainoastaan pyöristetty terä on hiottu. Moniaat
veistetyllä eläimenpäällä koristetut kirveet (kuv. 19) todistavat
Uralin seuduilta saapuneista kultuurivaikutuksista.

Kysymykseen, mihin kansaheimoon Koillis-Suomen vanhim-
mat asukkaat ovat luettavat, jättävät suomalaiset muinaistutkijat
vielä vastaamatta. Historiallisena aikana oleskelivat lappalaiset
Pohjois- ja Keski-Suomessakin ja väistyivät sieltä hitaasti poh-
joista kohti etelästä päin vaeltavain suomalaisten uutisakkaiden
tieltä. Heidän viljelyskantansa oli tuskin kivikautista korkeampi,
ja onpa vielä viime vuosisadan lopultakin olemassa todisteita
kivisten teräaseiden käytännöstä Suomen Lapissa. Mutta milloin
ovat lappalaiset saapuneet Suomeen, ja onko ennen heitä tai
samanaikaisesti heidän kanssaan joku muu kansanheimo kivi-
kauden varhaisimmilla ajoilla elostanut maan itä- ja pohjois-
osassa? Aspelin pitää luultavana, että Itä-Suomessa on kivi-
kaudella ollut paitsi lappalaista väestöä joku toinenkin, koskapa
näiden seutujen kivikalumuodot osottavat paikallisia eroavai-
suuksia ja koska ne kymmenen pääkalloa, jotka lukuisain kivi-



Kuv. 12. Meripihkainen
riipuskoru. Sakkula,

Viipurin lääni. Yi-

Kuv. 16. Oikotaltta.
Pielisjärvi, Kuopion lääni. l/3.

Kuv. 17. Oikotaltta.
Kaukola, Viipurin

lääni. x/2 .

Kuv. 13. Veneenmuotoi-
nen vasarakirves.

Laitila, Turun lääni. ']_.

Kuv. 18. Kuokka.
Rovaniemi.

Oulun lääni. 1/8 .

Kuv. 14. Piinen tikari.
Ulvila, Turun lääni. _/ 4 .

Kuv. 19. Kirves Antrea,
Viipurin lääni 1/s.

Kuv. 15 ;
Kuokka. Tohina

järvi, Viipurin lääni. Ij i.

Kuv. 20. Hakkuuase.
Pielisjärvi, Kuopion

lääni, i/4-

Kuv. 21. Saviastia,
Virrat, Vaasan lääni.

5Muinaislöydöt.
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aseiden keralla on löydetty Laatokan kanavasta, ovat pitkäkal-
loisia, eivätkä, kuten lappalaisten, leveäkalloisia.

Yhteisiä Itä- ja Länsi-Suomelle ovat eräänlaiset hakkuu-
aseet, joissa varsireijän kummallakin puolen on ulkonevat kyh-
myt (kuv. 20). Myöskin monenlaisia kourutalttoja, suuria ja
pyöreitä reikäkiviä (kuv. 5), nuolen- ja keihäänkärkiä (kuv. 7 ja
8) sekä veitsiä (kuv. 3) on löydetty kummaltakin alueelta.

Siellä täällä maassamme on tavattu kivikautisia asumus-
paikkoja tulisijanjätteineen — nokisia kivipaasia, hiili- ja tuhka-
kasoja — joiden äärestä on löydetty täysi- tai puolivalmiita
kivikaluja, luita ja joskus saviastiain palasiakin. Nämä savi-
astiat ovat pyöreäpohjaisia ja leveäsuisia sekä painetuilla pis-
teillä ynnä vinosuuntaisilla pisteuurteilla koristettuja (kuv. 21).
Samankaltaisia astioita on löydetty useissa paikoin Pohjois- ja
Itä-Venäjällä.

Varmoja asumusten jäännöksiä ei vielä ole voitu näyttää.
Tämän yhteydessä mainittakoon kuitenkin, että t:ri Hj. Appel-
gren tapasi Karkun pitäjässä Turun läänissä (TÄ 13) x) eräällä
vuorella, jolla on kuvaava nimensä Pentin Linnavuori, muutamia
pieniä, nelikulmaisia, rauenneen kivivallin suojaamia kivitarhoja,
ja mainitusta vallista löysi hän kaivaessaan kiviveitsen. Saman-
laisia kivitarhoja ja valleja on myös Arasalon saarella Ikaalisissa
(TÄ 6), ja sieltäkin on muuan kiviase talteen saatu.

Hautoja, joita varmuudella voisi lukea kivikautisiksi, ei
vielä tunneta Suomesta. Arvatenkin kuoppasivat kivikauden
ihmiset vainajansa maahan. Muutamat muinaislöydöt viittaavat
kuitenkin siihen, että kivikauden lopulla, tai sillä ajalla, jolloin
metalliset aseet jo olivat tunnettuja vaikkakaan eivät yleisesti
käytettyjä, aljettiin kivistä latoa suuria hautaröykkiöitä.

Suomessa löydettyjen kivikalujen lukumäärä on jo varsin
suuri. 35 vuotta sitten arvosteli H. J. Holmberg siihen asti
löydettyjen kiviesineiden luvun noin i,ooo:ksi, mutta museoiden
ja yksityisten henkilöiden keräilytoimen kautta on tämä luku

x) Seuraavassa ilmoitetaan läänien nimet kartalla nro 31 olevilla mer-
kitsemistavoilla, nim. OU = Oulun lääni, Va = Vaasan lääni, TÄ = Turun
lääni, HTa = Hämeen lääni, UN = Uudenmaan lääni, Vi = Viipurin lääni,
M = Mikkelin lääni, K = Kuopion lääni. Oheen liitetyt numerot, kuten
esim. TÄ 13 viittaavat kartalla keltaisten pitäjänrajain sisällä oleviin nu-
meroihin ja kuntain luetteloon.
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nykyään noussut lähes 9,ooo:een. x) Vaikka yhäkin joka vuosi
saapuu muutamia satoja esineitä kokoelmiin ja ainesjoukko niin-
muodoin kasvamistaan kasvaa, lienee kuitenkin nytkin jo mah-
dollista saada osapuilleen oikea yleiskatsaus kivikauden löytöjen
suhteellisesta runsaudesta maan eri osissa.

Näemme silloin, että kivikauden löytöjen leviäminen on
perin epätasaista. Muutamat seudut ovat löydöistä rikkaita,
toisista on vain yksityisiä kivikaluja talteen saatu. Syitä tähän
epätasaiseen jakautumiseen on ensi sijassa etsittävä luonnon ja
viljelyssuhteitten erilaisuudesta maan eri osissa. Etelä-Suomen
ja sen lämpimänlaisen ilmaston on jo kivikaudella täytynyt tar-
jota paremmat elinehdot lukuisammalle, joko vakinaisesti asu-
valle tai vain paimentelevalle väestölle, kuin maan pohjoiset
seudut. Ja Etelä-Suomessa taas on meren ja Laatokan äärel-
listen rannikkoseutujen sekä jokilaaksojen täytynyt tulla aikai-
semmin ja taajemmin asutuiksi kuin laaksojen väliset ja sisä-
järviä ympäröivät erämaat.

Meidän olisi siis runsaasti tapaaminen kivikauden löytöjä
varhaisimmista viljelysseuduistamme Lounais-Suomessa, mutta
paljoa harvempia Pohjois-Karjalassa ja Savossa. Ylimalkaan
katsoen voimmekin löytöjen leviämisessä harvaita tällaisen suh-
teen. Lohjanjärven alanne, jotkut Varsinais-Suomen jokilaaksot
(Perniön, Uskelan, Someron ja Auran jokien laaksot), Koke-
mäenjoen laakso ympäristöineen sekä Kyrönjoen laakson yläosa
ovat kivikauden löydöistä rikkaita. Mikkelin läänissä jasuurem-
massa osassa Kuopion lääniä on niiden lukumäärä sitävastoin
merkillisen vähäinen. Se maamme seutu, joka voi näyttää ver-
rattomasti suurimman lukumäärän kivikalulöytöjä, on Laatokan
luoteinen ja läntinen rantue. Niinpä on yksin Käkisalmen kih-

l) Kartalla on joka pitäjästä löydettyjen kiviesineiden luku ilmoitettu
mustan kolmion viereen hienoilla kirjakkeilla painetuilla numeroilla. Tä-
män tilastollisen katsauksen laatimista varten on tarkastettu seuraavat

kokoelmat: i) Valtion Historiallinen Museo (31 prään jouluk. v. 1897 saa-
puneet esineet), 2) Porvoon Museo, 3) Turun Historiallinen Museo, 4) Turun
Ruotsalaisen Lyseon kokoelma, 5) Satakunnan Museo Porissa, 6) Pohjan-
maan Historiallinen Museo Vaasassa, 7) Vaasan Ruotsalaisen Lyseon ko-
koelma, 8) Kuopion Isänmaallisen Seuran kokoelma, 9) Sortavalan Museo
(osiksi , 10) Vapaaherra Fr. Linder vainajan kokoelma Mustiossa, 11) Trri
A. Lillen kokoelma (liitetty n. s. Antellin kokoelmiin), sekä joitakuita pie-
nehköjä yksityiskokoelmia.
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lakunnasta löydetty yli 1,000 kiviesinettä, joka seikka on sitä
huomattavampi, kun koko Mikkelin läänistä ja pohjoispuolella
Salpausselkää olevasta osasta Viipurin lääniä on tuskin saatu sataa
löytöä. Laatokan tienoilla on niinmuodoin kivikaudella täytynyt
olla viimemainittuun alueeseen verrattuna varsin lukuisa väestö.
Sitävastoin olisi maltitonta löytöjen runsaammuudesta päättää, että

asutus kivikaudella olisi Laatokan rannoilla ollut tiheämpi kuin
Lounais-Suomen jokilaaksoissa. Verrattaessa molempien seutu-
jen väestösuhteita on nim. varteenotettava myöskin myöhem-
miltä esihistoriallisilta ajanjaksoilta olevat löydöt. Tällainen
vertailu osottaa, että Länsi-Suomen asukkaat ovat todennäköi-
sesti aikaisemmin ruvenneet käyttämään metallisia aseita kuin
Laatokan tienoon väestö. Meidän vanhimmat muinaislöytömme,
joissa metalliesineitä esiintyy, ovat näet suurimmaksi osaksi
Länsi-Suomesta, jota vastoin Laatokan rannoilla metallilöydöt
alkavat ilmaantua kutakuinkin huomattavassa määrässä vasta
niin myöhään kuin 900- ja 1,000-luvuilla j. Kr. Useimmat sikä-
läiset hautalöydöt ovat sitäkin nuorempia. Kivikauden kultuuri
lienee siten kestänyt sangen kauan Laatokan seudulla, ja näin
ollen on helposti käsitettävissä, miten Laatokan rantain väestö
on saattanut jättää jälkeensä kivikauden muistoja runsaammassa
määrässä kuin mikä Länsi-Suomen seutu tahansa, joka laajuu-
deltaan vastaisi puheena olevaa Laatokan rantuetta. — Tutkis-
kelussamme edelleen karttaa huomaamme että muutamille sisä-
maan pitäjille, kuten esim. Keiteleen (Va) ja Pielaveden (K) ve-
sistöjen sekä Oulujoen varrella (OU) oleville pitäjille, vieläpä
niinkin pohjoiselle tienoolle kuin Rovaniemelle jaKemijärvelle
(OU 39 ja 38), on merkitty suhteellisesti suuri määrä kivikau-
denlöytöjä. Kemijoen (OU) ja Pielisen (K) välinen avara alue
näyttää sen sijaan olevan perin köyhää kivikauden muistoista.
Osaksi saattaa tämä levenemisen epätasaisuus kuitenkin riippua
siitä, että viime mainittu seutu on muinaistieteellisesti vielä liian
vähän tutkittu.

Ei ole ihmettelemistä, että Pohjanlahden rannikkopitäjistä
on löydetty vain harvoja kivikaluja, kun tiedämme, että puheena-
oleva rannikkokaistale vasta verrattain myöhään on kohonnut
kuiville. Oulun ja Kristiinankaupungin (Va) välillä on tämä kivi-
kauden löydöistä köyhä rannikkovyöhyke 2—3 peninkulman
levyinen. Kristiinankaupungin eteläpuolella on kiviaseita löy-
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detty runsaanlaisesti lyhemmän välimatkan päässä (i —2 penin-
kulmaa) rannikolta. Vielä suotuisammat ovat olot Uudellamaalla
ja Viipurin läänin länsiosassa, missä muutamat rannikkopitäjät
(Inkoo (UN 5), Kirkkonummi (UN 13), Espoo (UN 14), Porvoo
(UN 20), Virolahti (Vi 11) ovat sangen rikkaita sellaisista löy-
döistä. — Kivikauden löytöjen miltei täydellinen puute Ahvenan-
maalla ja Varsinais-Suomen saaristossa riippuu samasta syystä
kuin niiden tavaton harvinaisuus pitkin Pohjanlahden rannikkoa.
Ahvenanmaan ala lienee puheena olevalla kaukaisella ajalla ollut
melkoista pienempi kuin meidän päivinämme ja Varsinais-Suo-
men saaristosta kohosivat kaiketi vain korkeimmat kohdat meren-
pinnan yläpuolelle.

Pronssiaika.

Ei ole lainkaan helppoa vastata kysymykseen, milloin kivi-
kausi päättyi Suomessa, sillä muutos korkeammalle viljelyskan-
nalle näyttää tapahtuneen perin verkalleen, ja kuten seuraavasta
käynee selville, aikaisemmin Suomen lounaisissa kuin itäisissä
ja pohjoisissa osissa. Olemme nähneet, että Lounais-Suomen
jaRuotsin välillä vallitsi kivikaudella vilkas liikeyhteys, ja olemme
myös oppineet tuntemaan eräiden tutkijain mielipiteen, jonka
mukaan väestö tällä puolella Pohjanlahtea jo. silloin oli samaa
heimoa kuin Ruotsin asukkaat. Mutta Skandinavia oli jo kivi-
kaudella Keski-Euroopan kansain ja niiden kautta myös Väli-
meren vanhain sivistyskansain tehoisan vaikutuksen alaisena.
Tämä yhteys etelämaiden kanssa vaikutti, että metallien käy-
täntö jo varhain tunkeutui Skandinaviaan.

Se metalli, jota ihmiset ensiksi oppivat sulattamaan jamuo-
vaamaan aseiksi, oli kupari. Kuparikauden muistoja onkin voitu
osottaa useissa Euroopan ja Aasian seuduissa. Eikä niitä puutu
Etelä-Skandinaviastakaan. Mutta vasta sitten kuin etelässä oli
opittu kuparista ja tinasta valmistamaan kovempaa metalliseosta
kuin paljas kupari, alkoi metallikultuuri levitä laajemmille aloille
Skandinaviaa. Tätä metallia, jonka paras seos sisälsi xlO tinaa
ja 9/io kuparia, kutsutaan pronssiksi, ja koko tuo ajanjakso, jol-
loin pohjolassa paitsi näitä kahta metallia vain kulta oli tun-
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nettu ja jolloin kaikki aseet ja teräkalut tehtiin pronssista, on
saanut nimen pronssikausi. Kupariaseet ilmautuvat Skandina-
viassa O. Monteliuksen mukaan ensi kerran 2:sen vuosituhannen
alussa e. Kr. ja pronssikauden hän arvelee alkaneen noin v.
i7oo:n vaiheilla e. Kr. Niin kupari kuin tinakin tuotiin ulko-
mailta, sillä vasta keskiajalla aljettiin louhia Skandinavian kupari-
kaivoksia. Sitävastoin on skandinavialaisia pronssikaluja suu-
remmaksi osaksi pidettävä kotimaisen työn tuotteina.

Suomeen saapuivat pronssikalut lännestä päin pronssikau-
den varhaisemmalla jaksolla. Kuitenkaan ei tämä uusi kultuuri
näytä meidän maassamme päässeen mainittavaan kukoistukseen.
Ne pronssikautiset metallilöydöt, joita näihin asti on Suomesta
talteensaatu, ovat nim. kovin harvalukuisia. Meillä on niinmuo-
doin täysi syy olettaa, että kivikaluja yhä edelleenkin on hyvin
yleisesti käytetty koko pronssikaudella Lounais-Suomessakin, ja
että vain varakkaammat kykenivät hankkimaan itselleen prons-
sisia työkaluja, aseita ja koruja. Niiden Suomen maaperästä
löydettyjen pronssiesineiden lukumäärä, joiden muodot ja koris-
telmat ilmaisevat skandinavialaista tai länsieuroopalaista alku-
perää, nousee 34 kappaleeseen kuuluen 29 löytöön. Laadulleen
ovat ne miekkoja (kuv. 22), tikareja (kuv. 23), veitsiä (kuv. 24),
yksi keihään- (kuv. 25) jayksi nuolenkärki sekä kahdenlaisia kir-
veitä, joita nimitetään varsi- ja putkikelteiksi ja joista edelliset
ovat olleet kiinnitettyjä toisesta päästä halaistuun polvikkaaseen
varteen ja jälkimmäisissä on varrenpää pistetty keltin onteloon
putkeen. Koristuksia on vain kaksi silmälasien muotoista soikea
(kuv. 28) ja kolme kaularengasta (kuv. 29). Useat näistä esi-
neistä ovat erittäin kaunismuotoisia ja aistikkailla koristeilla
somisteltuja. Löytöpaikoista ovat useimmat Vaasan itäpuoli-
sessa tienoossa, Porin (TÄ) ja Rauman (TÄ) seuduilla, Ahve-
nanmaalla sekä laajanlaisella rannikkokaistaleella Turun ja Hel-
singin välillä. Etelä-Karjalasta on sitäpaitsi tiedossa kolme löy-
töä ja lisalmen läheisyydestä yksi (K 28). Muuan kuparinen
nuolenkärki, joka on löydetty Suomen—Norjan rajalta, kolme
peninkulmaa Varankivuonon eteläpuolelta, kuuluu luultavammin
norjalaiseen tkuin suomalaiseen pronssikauden alueeseen.

Suuri osa näitä esineitä on löydetty kiviröykkiöistä (kuv.
30), jotka ovat sisältäneet poltettujen ruumiitten jäännöksiä.
Näissä haudoissa, jotka kaikki ovat Lounais-Suomessa ja Etelä-
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Kuv. 22. Miekka.
Vihti,

Uudenmaan lääni. Ys.

Kuv. 23. Tikari. |Kemiö,
Turun lääni. Y3-

Kuv. 27. Putkikeltti.
Kemiö, Turunlääni. 1/4 .

Kuv. 24. Veitsi. Ruotsi. ')_.

Kuv. 26. Varsi-
keltti. Kemiö,

Turun lääni. Y4-

Kuv. 25. Keihäänkärki.
Kiukainen, Turun

lääni. Ys-

Kuv. 28. Silmälasien muotoinen solki,
Viipurin pitäjä, Viipurin lääni. 1/s.

Kuv. 29. Kaularengas. Kiukainen, Turun lääni. 3/s-
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Pohjanmaalla ovat poltetut luunmurut olleet siroiteltuja johon-
kin kohtaan pohjalle ja sen lähelle on ollut asetettuna vainajan
mukaan annettu uhri, n. s. »hautakalusto», jommoisena tavalli-
sesti on vain yksi esine, veitsi, kirves, tikari t. m. s.; päälle
on sitte kasattu kiviröykkiö, jonka keskustassa joskus on suu-
rehko silmäkivi. Sekä ulkomuotoonsa että sisälaitteeseensa
nähden ovat Suomen kiviröykkiöt Norrlannin ja Keski-Ruotsin
hautakumpujen kaltaisia. Perustuen tähän hautaustavan yhtä-

Kuv. 30. Kivirftykkiö. Kiukainen, Turun lääni

pitäväi syyteen sekä Suomen ja Ruotsin pronssiaseiden. yhtäläi-
syyteen arvelevat muinaistutkijat, että pronssikaudellakin on
skandinavialainen väestö asustanutLounais-Suomen maakunnissa.
Kuitenkin puuttuu meiltä vielä todisteita siitä että skandinavialais-
muotoisia pronssiesineitä olisi valmistettu täällä. Laihialta (Va
41) löydetty putkikeltti on ainoa, jota mahdollisesti voitaneen
pitää kotimaisena työnä päättäen sen koristelmista, jotka tosin
ovat skandinavialaisia, vaan kumminkin osottavat omaperäisiä
aiheita.

Samoinkuin kivikaluissa voidaan erottaa muotoja, joiden
kotopaikat ovat Länsi-Suomessa, ja toisia, jotka pääasiallisesti
kuuluvat maan itäisille ja pohjoisille osille, niin tavataan pronssi-
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kaudenkin löydöissä paitsi skandinavialaisiin ja länsieuroopalaisiin
perusmuotoihin kuuluvia esineitä myöskin muutamia harvoja
muinaiskaluja, jotka liittyvät toiseen, nimittäin itäiseen kultuuri-
alueeseen. Tämmöisiä esineitä on kaksi pronssista putkikelttiä
sekä kolme tai neljä kivistä ja savista samojen esineiden valin-
muottia. Nämä kaikki osottavat muotoon ja koristelmiin nähden
sukulaisuutta Uralinseutujen pronssikultuurin kanssa (kuv. 31).
Yksi ainoa tämäntapainen esine, nim. pieni putkikeltti, on mah-
dollisesti löydetty Etelä-Suomesta,
nim. Porvoon, lähistöstä (UN 20).
Sen löytöpaikka ei ole kuitenkaan
varmaan tunnettu. Kaikki muut löy-
döt ovat tavatut osaksi sisämaassa,
osaksi Pohjois-Suomessa, nim. yksi
löytö (putkikeltti) Laukaassa (Va 16)
lähellä Jyväskylää, 2 löytöä (valin-

, .
•

\ r\ 1 • 11 • 1muotteja) Oulujoen varrella ja yksi
(valinmuotti) Alkkulassa (OU 45)

Kuv. 31. Onsikeltin valimet. Alkkula.
ouiun lääni. y s.

napapiirin tienoilla. Sillä seikalla, että useimmat itäisiin
perusmuotoihin kuuluvat esineet ovat valinmuotteja, on oma
merkityksensä. Nämä löydöt todistavat nimittäin, että pronssi-
aseita jo hyvin kaukaisena aikana valmistettiin Pohjois-Suo-
messa. Mutta jos kohtakin, näiden seutujen väestö näyttää
tunteneen metalliaseiden valamistaidon, on sen kultuurikannan
kuitenkin muussa suhteessa täytynyt olla kivikautisen tapai-
nen. Näiden löytöjen tuiki vähäinen lukumäärä tekee näet
mahdottomaksi olettaa, että pronssikalut olisivat olleet yleiseen
käytettyjä Pohjois- ja Keski-Suomessa. Sitävastoin voimme
pitää todennäköisenä, että Suomen ja Uralinseutujen välillä on
ollut olemassa enemmän tai vähemmän vilkas liikeyhteys siihen
aikaan kuin viimemainitulla alueella vallitsi Siperian pronssi-
kauden kultuurin sukuinen viljelyskanta.
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Rautakausi.

I.

Vanhimmat löydöt foo-luvulle saakka j. Kr.

Kun Skandinaviassa vielä oli puhdas pronssikausi vallalla
ja kun Suomen asukkaat pronssisten kalujen ja aseiden ohella
sangen yleiseen käyttivät kivisiä, oli rauta jo aikoja sitten tullut
tunnetuksi ja käytetyksi itämailla ja Etelä-Euroopassa. Tuhatta
vuotta aikaisemmin kuin Etelä-Skandinaviassa eli noin 1500
vaiheilla e. Kr. alkoi rautakausi Egyptissä, ja pari vuosisataa
myöhemmin pääsi tuo uusi metalli valtaan Kreikassa sekä pian
sen jälkeen Italiassakin. Välimeren maista levisi raudan käy-
täntö Keski-Euroopan kansoihin ja saapui vihdoin, noin v:n 500
vaiheilla e. Kr., Skandinavian rannoillekin. Miten pitkän ajan
rauta on vaelluksellaan pohjoista kohti tarvinnut ehtiäkseen mei-
dän maahamme, on vielä mahdotonta määrätä, syystä että vas-
taiseksi puuttuu kokonaan löytöjäviimeisiltä vuosisadoilta ennen
ajanlaskumme alkua, eikä kahdelta sen jälkeiseltä vuosisadalta-
kaan ole olemassa kuin muutamia harvoja Suomen maaperästä
löydettyjä esineitä. Varhaisin tähän asti tunnetuista löydöistä,
jossa rautaesineitä esiintyy, on toiselta vuosisadalta j. Kr. (Lai-
tilan pitäjä, TÄ 29). Mutta ei ole suinkaan mahdotonta, että
hautakumpujemme vastaiset tutkimukset tuovat ilmoille todistuk-
sia siitä, että rauta on ollut jonkin verran aikaisemminkin tun-

nettuna niissä osissa maata, jotka olivat läheisemmässä yhteydessä
Ruotsin kanssa Toistaiseksi on meidän käsillä olevien ainesten
riittämättömyyden takia tyytyminen siihen huomioon, että Lou-
nais-Suomessa ainakin s:nnellä vuosisadalla j.Kr. oli kutakuinkin
kehittynyt rautakausi, kun taas Itä-Suomessa raudan käytäntö
siihen aikaan oli arvatenkin hyvin harvinaista.

Ensimmäisillä vuosisadoilla j. Kr. oli Rooman valtakunta
avartanut rajojaan Alppien yli aina Rheinille ja Tonavalle saakka.
Etelä-Saksassa, Galliassa (nykyisessä Ranskassa) jaBritanniassa
(nyk. Englannissa) kukoisti silloin kultuuri, joka oli heijastusta
roomalaisesta. Mainituista maista saapui kaupan kautta paljottain
roomalaisia teoksia Pohjois-Saksaan ja Skandinaviaan, ja roo-
malainen aisti alkoi vaikuttaa vahvasti pohjolan teollisuuteen.
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Suuria roomalaisia rahalöytöjä kahdelta ensimmäiseltä vuosi-
sadalta j. Kr. on saatu talteen skandinavialaisilta Itämeren saa-
rilta, Tanskasta ja Ruotsista. Mutta Suomen kaukarannoille
ehtivät vain tämän viljelysvirtauksen mainingit. Roomalaisista
työpajoista lähteneitä teoksia on tiedossamme ainoastaan Vä-
hästä-Kyröstä (Va 42) löydetty pronssikauha, ja roomalaisia ho-
pearahoja on löydetty Suomesta vain 3 kappaletta. (Vertailun
vuoksi mainittakoon, että Skandinaviasta on löydetty enemmän
kuin 5,500 roomalaista rahaa ensimmäiseltä ja toiselta vuosi-
sadalta, ja näistä on yli 4,100 kappaletta Gotlannista, 90 (Man-
nista, 650 Skoonesta ja 100 muusta Ruotsista; Norjasta taas on
löydetty vain 5 roomalaista rahaa ja nykyisistä Itämeren maa-

Kuv. 33. Kultainen, alkuaan spiraalikierteinen päärengas. Nousiainen, Turun lääni. Y2-

Kuv. 32. Pronssinen kaularengas.
Nousiainen, Turun lääni. Ij i .

Kuv. 34. Pronssinen rannerengas.
Kokemäki, Turun lääni. 5/7 .

kunnista löydettyjen roomalaisten rahain lukumäärä nousi v.
1885 6i:een). Muissa tämän aikakauden löydöissä ilmaantuu
selvästi vaikutelmia sekä Skandinaviasta että Itämeren itäpuo-
lisilta rannikkoseuduilta päin. Korut sekä aseiden ja työkalu-
jen muodot ovat nimittäin suurimmaksi osaksi samankaltaisia
kaikissa näiden maiden löydöissä. Lounais-Suomen asukkaat
somistelivat tähän aikaan itseään kaula- ja rannerenkailla, sor-
muksilla, riipuskoristuksilla ynnä neuloilla (kuv. 32 —36). Vaat-
teet kiinnitettiin erilaisilla soijilla (kuv. 37 ja 38). Tämän lisäksi
mainittakoon vielä näpittimet (kuv. 39), joita arvatenkin käytet-
tiin partakarvojen irtinyppimiseen kasvoista, sekä luiset kammat.
Useimmat näistä esineistä ovat pronssisia, muutamat soljet ja
sormukset ovat rautaisia. Nyt vasta esiintyy ensi kerran hopea-
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Kuv. 35. Pronssinen riipuskoru.
Kokemäki, Turun lääni. 2/3.

Kuv. 38. Pronssinen solki.
Uusikirkko Turun lääni. Yi'

Kuv. 41. Raut. putkikeltti.
(kirves). Vöyri,Vaas.l. 8/s.

Kuv. 4a. Soikea tuluskivi.
Vähäkyrö, Vaasan lääni. Ys.

Kuv. 36. Pronssinen Koristeneula.
| Kokemäki. Turun lääni. 9/o-

Kuv. 39. Pronssiset näpit
timet Uusik., Tur. 1. •/?

Kuv. 37. Pronssinen solki.
Laitila, Turun lääni. Ys-

Kuv. 40. Rautaiset keritsimet
Eura, Turun lääni. 1/4.

Kuv. 43. Rautainen kilvenkupura,
Muurla, Turun lääni.
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ja kultaesineitä Suomen löydöissä (hopeinen solki Turun lä-
heltä ja kultainen päärengas Nousiaisista, TÄ 42, kuv. 32),
seikka, joka osottaa varallisuuden lisääntymistä ja kultuurin ko-
hoamista. Työkaluista ovat huomattavat nykyaikuisten keritsi-
mien muotoiset sakset (kuv. 40), luiset, kiviset ja saviset värtti-
nänpyörät, muuan suuri avain (Akaasta, HTa 25), veitset, pronssi-
kauden putkikelttien kaltaiset kirveet (kuv. 41) sekä lisäksi kovasi-
met ja eräänlaiset soikeat kivet, joiden käytännöstä ei vielä ole
tyydyttävää selitystä keksitty (kuv. 42). Skandinavian muinaistut-
kijat luulevat niitä tuluskiviksi, joistapiinpalasella iskettiin valkeata.

Savenvalurintaito oli alhaisella kannalla. Meikäläiset raa'asti
tehdyt ja huonosta savesta muovaillut saviastiat eivät mitenkään
kestä vertailua skandinavialaisten ja itäpreussilaisten aistikkaiden
pikarien, vaasien ja uurnain kanssa. Sitävastoin olivat aseet
oivallisia. Miekoista on tosin vain katkelmia saatu talteen. Kei-
häänterät olivat samankaltaisia kuin yksiin aikoihin Skandina-
viassa ja Pohjois-Saksassa käytetyt. Kiivistä on jäljellä rautai-
sia kupuroita (kuv. 43), jotka olivat kiinnitetyt kädensuojusti-
meksi kilpilaudan keskelle. Ne harvat kilvenkupurat, joita on
säilyyn tullut, ovat myöskin muodoltaan skandinavialaisten ja
saksalaisten tapaisia.

Varhaisemman rautakauden haudat ovat suuressa määrässä
pronssikautisten tapaisia. Ruumiit poltettiin yhä vieläkin ja
poltettujen luiden päälle ladottiin kiviroukkio. Aseet ja korut
— usein ovat ne tulen vahingoittamia tai tahallaan mutkistet-
tuja ja särjettyjä — pantiin hautakumpuun. Paitsi suurista kivi-
lohkareista läjättyjä hautaroukkioita tavataan perin matalia sora-
kumpuja, joita joskus ympäröi ympyriäinen tai nelikulmainen
kivikehys (Perniön pitäjä, TÄ 61). Tämänaikuisia polttamatto-
mia luita sisältäviä hautoja ei vielä ole Suomesta löydetty.

Jollemme ota lukuun noita n. s. soikeita tuluskiviä, ovat
vanhimmat rautakautiset löytöpaikat melkein samoissa seuduissa,
joista skandinavialaiset ja länsieuroopalaiset pronssikauden esi-
neetkin on löydetty. Useimmat hautalöydöt ja satunnaiset maa-
löydöt ovat nimittäin kotoisin Turun läänin rannikkoseuduilta
ja Kokemäen- ja Kyrönjoen laaksoista; yksinäisiä hautalöytöjä
on saatu Pohjanmaan rannikolta aina Ähtävään asti pohjoisessa
(Va 65) sekä Hämeenlinnan ja Tampereen välisten järvien ran-
noilta; kaksi neljännelle vuosisadalle kuuluvaa hautaroukkiota
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on tutkittu Urjalan pitäjässä (HTa 23); muutamia maalöytöjä
on talteensaatu Viitasaarelta (Va 20), Ikaalisista (TÄ 6) ja Tam-
melasta HTa 41). Paljon laajempi on soikeiden »tuluskivien»
leviämisalue. Useimmat niistä on löydetty Kyrönjoen laakson
ympäristöiltä sekä Ikaalisten (TÄ 6) ja Hämeenlinnan välisiltä
seuduilta. Mutta näiden alueiden ulkopuolellakin esiintyy niitä
paljon Hämeen vesien tienoilla Päijänteestä aina Keiteleelle ja
Kolimajärvelle saakka (Va 21). Pohjoisessa ulottuvat niiden
löytöpaikat aina Kuusamoon (OU 36) ja Rovaniemelle (OU 39)
asti — pohjoisin on löydetty Ounasjoen varrelta, napapiirin
tuolta puolen. Varsinais-Suomesta ja Ahvenanmaalta on saatu
talteen verrattain harvoja soikeita tuluskiviä; Uudellamaalla ja
Vuoksen seuduissa ovat nämä kivet ainoita puheenaolevan ajan-
jakson löytöjä. Näiden esineiden löytyminen niin runsain mää-
rin ja niin laajalla alueella riippuu kai osittain siitä, että niiden
aines ei ole samassa määrässä hävitykselle altista kuin rauta ja
pronssi; mutta sen ohessa saattaa niitä pitää muistoina metsäs-
tys- ja sotaretkistä, joita Lounais-Suomen väestö teki sisämaan
ja peräpohjolan erämaihin, taikkapa haluttuna kauppakaluna pai-
menlappalaisia varten, jotka arvatenkin jo tähän aikaan samoi-
livat ympäriinsä noissa kaukaseuduissa.

11.
Löydöt foo-luvulta 1100-luvulle saakka.

Vasta tällä ajanjaksolla näyttää rautakausi päässeen täyteen
kehitykseen meidän maassamme. Löydöt 400-luvulta ovat vielä
sangen harvalukuisia. Mutta sitä lähinnä seuraavilta vuosisa-
doilta on peräisin monta suurta hautakenttää, joista on ilmoille
saatu hyvä joukko löytöjä. Nämä ovat siten antaneet meille
tilaisuuden oppia tuntemaan maamme kultuurikehitystä tällä
ajalla monin verroin paremmin kuin edellisillä aikakausilla, joi-
den olosuhteita vanhemmat löydöt vain niukasti valaisevat. Vielä
lukuisammat ovat hautakentät ja satunnaiset muinaiskalulöydöt
tämän ajanjakson lopulta. Muinaismuistojen tutkiminen näyttää
meille, että vanha yhteys Skandinavian ja Itämeren maakuntain
välillä kesti kautta koko tämän ajanjakson. Skandinavialaisia ja
baltilaisia esineitä tavataan usein Suomen löydöissä, ja niinikään
on suomalaista alkuperää • olevia muinaiskaluja usein löydetty
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Skandinaviasta ja Itämeren maakunnista. Kotimainen aistisuunta
näyttää saaneen vilkkaita vaikutelmia vallankin Skandinaviasta
päin. Skandinavialaisia kuoseja omaksuttiin paljottain ja ne an-
toivat aihetta uusiin kotimaisiin muotoihin. Sen ohessa todista-
vat monenlaatuiset koristukset ja muut esineet yhteydestä Ve-
näjällä asuvain suomalaisten ja slaavilaisten heimojen sekä näiden
välityksellä Aasian arapialaisten maiden kanssa.

Myöhemmän rautakauden aikaisemmalla puoliskolla näyttää
varallisuus Skandinavian maissa olleen varsin suuri. Komeita
kultateoksia tavataan runsaasti tämän ajan skandinavialaisissa
löydöissä, jotka todistavat ettei ainoastaan rikkaus ja komeilun-
halu, vaan myös kotiteollisuus ja erittäinkin kultasepäntaito oli
kehittynyt erinomaisen korkealle Skandinavian kansoissa. '"Tästä
kullanrikkaudesta, jota tulvaili Euroopaan osaksi hajoamaisillaan
olevasta Länsi-Rooman keisarikunnasta, osaksi itäroomalaisen
vallan pääkaupungista Konstantinopelista, näkyy vain mitättömiä
jälkiä Suomessa. Kolme kultarahaa, joita ovat lyöttäneet Valen-
tinianus 111 (423 —455) (Vöyrin pitäjästä, Va 46), Zeno (474—491)
ja Phokas (602—610) (Laihian pitäjästä, Va 41), muutamia kulta-
sormuksia ja suuri täyshopeinen, osittain kullattu kaularengas —

siinä kaikki, mitä Suomen mullasta näihin asti on ilmoille tullut
tämän ajan jalometallisia töitä.

Sitävastoin ovat meidän löytömme kylläkin rikkaita pronssi-
koristeista. Ajanjakson alulle kuuluvat useat koristukset, so-
mistellut kauneilla eläinkuvioilla ja kiemuroilla, jotka olivat skan-
dinavialaisten kansain teollisuussuunnalle omituisia (kuv. 44). Onpa

Kuv. 44. Pronssinen tasavartinen solki. Vöyri, Vaasan lääni. Y

yksi tämänlaatuinen, erittäin kaunis solki löydetty Suomenlahdessa
olevalta Tytärsaareltakin (Vi 51). Naiset somistelivat itseään pyö-
reillä rintaneuloilla eli n. s. »kupurasoljilla» (kuv. 45) tai parittain
sovitetuilla jaketjuilla liitetyillä pienillä »tasavartisilla kaarisoljilla»
(kuv. 46). Toisenlaisia olivat yhdestä tai kahdesta kahdeksaisen
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Kuv. 46. Pronssinen solki, paljin raudasta.
Laitila Turun lääni. ~l_.

Kuv. 45. Pronssinen kupurasolki. Uusikirkko, T. L Yi

muotoon kokoonkiertyneestä käärmekuviosta muodostuneet soljet
(kuv. 47). Myöhemmin tulivat hevosenkengän muotoiset soljet
(kuv. 48) yleiseen käytäntöön. Paitsi soijilla pidettiin vaatteita
koossa myös rauta- ja pronssineuloilla, muoti, joka oli levin-
nyt tänne Itämeren maakunnista. Rannerenkaita ja sormuksia

Kuv. 47. Pronssinen solki. Eura,
Turun lääni. 2j3 .

esiintyy Suomen löydöissä suurissa
määrin ja useina muunnoksina (kuv.
49 ja 50). Kaularenkaat ovat usein
raakamaisen kömpelön näköisiä, ne
kun ovat tehdyt paksuista köyden-
tapaan punotuista pronssilangoista
(kuv. 51). Mieluisia koruja olivat mo-
ninaisen muotoiset lasi- ja pronssihel-
met sekä pronssiset riipuskoristimet

(kuv. 52—54). Ajanjakson lopulta on säilyyn saatu naispukujen
jäännöksiä. Vaatteet tehtiin neliniitisestä villakankaasta, reu-
nukset ja päärmeet somistettiin usein aistikkaisiin kuoseihin
neulotuilla pronssilankakiekuroilla (kuv. 55). Sellaisia pronssi-
kiekuroita löydetään suurissa määrin kaikista tämän ajan kai-
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Kuv. 48. Hevosenkengän muotoinen pronssisolki.
Vanaja, Hämeen lääni. 2/s-

Kuv. 50. Pronssinen
sormus. Laitila, Tur. 1,

Kuv. 53. Pronssihelmi
Laitila, Turunjlääni. Yi-

Kuv. 54. Pronssinen riipuskoru,
Laitila, Turun lääni. Vi-

Kuv. 56. Rautakirves.
Vanaja, Hämeen lääni. Ys

Kuv. 51. Pronssinen kaularengas. Eura, Tur. 1. */(.

Km

Kuv.49. Pronssinen rannerengas.
Eura, Turun lääni. Ys-

Kuv. 52. Lasihelmi.
Kurkijoki,

Viipurin lääni. '[_.

Kuv. 55. Palanen vaipanreunusta.
Kuhmoinen, Hämeen lääni. Yi-

Kuv. 57. Rautainen viikate.
Vesilahti, Hämeen lääni. l/__.

Kuv. 58. Rautainen lukko. Ys- Kuv- 59- Pronssinen
avain. Ys-

Kokemäki, Turun lääni.
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mistoista. Ja samankaltaiset pronssikoristeet olivat yksiin aikoi-
koihin, jopa paljoa myöhemminkin käytännössä suomalaisilla ja
liettualaisilla heimoilla Venäjällä.

Työkalut todistavat kaikki kultuurin edistymistä. Kirveet
ovat tarkoituksenmukaisia javahvoja sekä lähenevät muodoiltaan
nykyaikuisia (kuv. 56). Vasta nyt tavataan meidän löytöjemme
joukossa maanviljelyskaluja — viikatteita (kuv. 57), sirppejä ja
muutamia hyvin yksinkertaisia sahrankynsiä, vaikka tosin alku-
peräistä maanviljelystä lienee jo aikaisemmin Suomessa harjoi-
tettu. Keritsimet muistuttavat muodoltaan vanhemmissa löy-
döissä tavattuja. Lukkoja ja avaimia (kuv. 58, 59) on löydetty
useista kalmistoista. Tulusraudat piinpalasineen ovat lukuisia
(kuv. 60). Saviastiat ovat paremmasta aineesta tehtyjä kuin en-
nen ja piirtoviivoilla koristeltuja (kuv. 61). Suuria vaskikattiloita
(kuv. 62) alkaa ilmaantua Suomen löytöjen seassa. Sen ajan
lasiastioita on usein kaivettu esille Skandinaviassa, vaan ei ker-
taakaan meidän maassamme. Lukuisat hautuupaikoilta saadut ase-
löydöt todistavat väestön sotaista luonnetta. Keihäänterien (kuv.
63) ja kilvenkupurain (kuv. 64) joukossa tavataan vieraiden muo-
tojen ohella myöskin sellaisia, jotka esiintyvät ainoastaan Suo-
messa ja lienevät siis täällä tehtyjä. Voimme siis näissä aseissa
nähdä todistuksen sangen korkealle kehitetystä rautateollisuu-
desta. Muutamien ajanjakson lopulta peräisin olevain keihään-
teräin putket ovat komeasti koristeltuja hopeasilauksella (kuv.
65). 500- ja 600-luvun miekat ovat varustetut samanmuotoisilla
ponsilla kuin Skandinaviasta ja muista germanilaisten kansain
asumista maista löydetyt miekat (kuv. 66). Ajanjakson myöhäi-
semmällä puoliskolla ovat n. s. viikinkimiekat tavallisia. Niiden
ponnet ja kahvat ovat koristettuja, säilät taas damaskerattuja
(kuv. 67). Hevoskaluja ja pieniä hokkinauloja, joita käytettiin
hevoskenkäin sijasta, löydetään usein soturihaudoista.

700-luvun lopulta n:nnen vuosisadan alkuun asti oli Itä-ja
Pohjois-Eurooppa vilkkaassa kauppayhteydessä Mesopotamian,
Persian ja Keski-Aasian arapialaisten valtioiden kanssa. Muis-
toja tästä yhdysliikkeestä — arapialaisia hopearahoja (kuv. 68)
ja kauniita hopeakoristuksia — löydetään vuosittain suurissa
määrin Venäjältä, Saksasta Elbe-virran itäpuolelta sekä pohjois-
maista. Hopeakoristukset ovat usein pieniksi palasiksi pilpottuja
ja silloin ilmeisesti rahoina käytettyjä. Kaikki nämä koristukset
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Kuv. 60. Tulusrauta,
Kokemäki, Turun lääni.

Kuv. 63. Mutkistettu keihään-
kärki. Uusikirkko, Tur. 1. 1j6 .

Kuv 66. Miekan ponsi ja väistin, molemmat
pronssisia. Uusikirkko, Turun lääni. Y2-

Kuv. 61. Saviastia.
Eura, Turun lääni. 1/4.

Kuv. 64. Raut. kilvenkupura.
Laihia, Vaasan lääni. Yi- ä

Kuv. 62. Vaskikattila.
Eura, Turun lääni. Ys-

Kuv. 65. Keihäänkärki,
putki hopeasilauksella
koristettu. Vesilahti,
Hämeen lääni. Ysi Va-

Kuv. 67. Miekka. Kokemäki, Turun lääni,

Kuv. 67 a. Pronssinen
miekanponsi. Räisälä,

Viipurin lääni. 1/2.
Kuv. 68. Arapialainen hopearaha. Kokemäki, Tur. 1. Yi
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eivät suinkaan ole itämailta tuotuja, päinvastoin lienee moni
tehty siinä maassa, josta se on löydettykin. Paitsi arapialaisia
rahoja, on pohjolasta löydetty joukko länsimaisia — anglosaksi-
laisia, saksalaisia, bysantinilaisia y. m. — io:nnenja n:nnen vuosi-
sadan hopearahoja. Vanhimmat näistä länsimaisista rahoista löy-
tyvät hyvin usein yksissä arapialaisten kanssa, mutta sittenkuin

Kuv. 69. Hopeasolki. Rovaniemi,
Oulun lääni. >j_.

itämainen kauppa pohjolaan 1000-

--luvun alulla oli lakannut, tau-
kosi myöskin arapialaisten ra-
hain tuonti, jonka vuoksi tätä
myöhäisemmissä löydöissä tava-
taan yksinomaan länsimaisia ra-
hoja. Useimmat näistä löydöistä
ovat pidettävät aarteina, jotka
vaaran hetkellä kaivettiin maa-
han otettavaksi taas esille, kun
tyynemmät olot olivat tulleet,

mutta syystä tai toisesta — esim. omistajan kuoleman kautta —

ovatkin ne saaneet jäädä maan peittoon. Myöskin tämän aikui-
set haudat ovat sisältäneet paljon' rahoja ja hopeakoristeita.
Suomessa ovat lukuisimmat rahalöydöt saadut Ahvenanmaalta
ja Varsinais-Suomesta, sen jälkeen Laatokan seuduilta. Yksi-
näisiä aarteita on kaivettu Etelä-Hämeessä ja vieläpä niinkin
kaukana pohjoisessa kuin Kuusamon pitäjässä (OU 36) jaKuola-
järven Lapissa (OU 37) (kuv. 69, 70).

Kuv. 70. Hopeinen käsivarsirengas. Kuolajärvi, Oulun lääni. 1/2 .

Jo ennen vuotta 500 näyttää Suomessa tulleen tavaksi
hautaustapa, joka jotenkin muuttumatta kesti 1,000-luvulle asti.
Ruumiit poltettiin koruineen, talouskaluineen ja aseineen, jotka
usein ennen joutumistaan omistajainsa polttoroviolle murrettiin
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rikki tai taivutettiin kokoon. Sitten kuin rovio oli palanut lop-
puun, kerättiin palaneet luut ynnä »hautakaluston» jätteet ja
vietiin kalmistoon, johon ne pantiin joko maanpinnalle tai pie-
niin, vartavasten kaivettuihin kuoppiin. Useimmiten näyttävät
nämä jäännökset muitta mutkitta joutuneen huiskin häiskin maan
pinnalle. Muinaistieteellisessä kirjallisuudessa nimitetään tällaisia
hautoja polttotilkuiksi (»brandpletter»). Länsi-Suomessa on tutkittu
kokonaisia hautatantereita, jotka ovat sisältäneet sellaisia poltto-
tilkkuja. Niiden paikat ovat tavallisesti loivaanviettävillä, kulku-
kivien ja vierinkivisoran peittämillä hietakummuilla ja harjuilla.
Lukuisat veneennaulat, joita muutamista kalmistoista muiden
jäännöksien muassa löytyy, todistavat, että vainaja toisinaan on
nostettu roviolleen aluksessa tai veneessä. — Entinen tapa laatia
kivikumpu ruumisrovion jätteille, pysyi yhä edelleenkin. Ruu-
miinpolton ohella pääsi noin 7:nnellä vuosisadalla Lounais-Suo-
messa vallalle tapa haudata ruumiit polttamatta (Euran pitäjä
TÄ 26, Kokemäen pitäjä TÄ 20).

Maan viljeleminen edistyi tällä kuuden seitsemän vuosisadan
pituisella ajalla melkoisesti. Vanhimmat kalmistot ja hajanais-
ten maalöytöjen löytöpaikat tämän ajanjakson aikaisemmalta
puoliskolta ovat edelleenkin vanhoissa viljelysseuduissa: Kyrön-
joen suunpuolisessa jokilaaksossa ja sen ympäristöissä (Vöyrin
pitäjässä Va 46, Laihialla Va 41), Hämeenlinnan ja Tampereen
välisten järvien tienoilla ynnä Tammelassa (HTa 41), Kokemäen-
joen laaksossa ja sen lähiseuduilla (Ikaalisissa TÄ 6, Köyliössä
TÄ 24, Eurassa TÄ 26) sekä vihdoin Varsinais-Suomen rannikko-
pitäjissä Laitilasta (TÄ 29) Perniöön (TÄ 61) ja Tenholaan
(UN 2) asti. Myöskin tämän ajanjakson lopulla esiintyvät nämä
seudut löytöjen lukumäärään katsoen maan taajimmin asuttuina
ja paraiten viljeltyinä tienoina. — Jollemme ota huomioon
muutamia yksinäisiä vanhempia löytöjä Ahvenanmaalta, Poh-
janmaan rannikolta (Ähtävä Va 65, Purmo Va 63, Maalahti
Va 37) sekä sisämaasta (Karstula Va 23, Kitee K 2), ei
muulla Suomella ole näytettävissä mitään muinaismuistoja, jotka
varmasti voitaisiin lukea tämän ajanjakson ensimmäiselle puolis-
kolle.

Vasta ajanjakson loppupuolella näyttää uutisasutuksia il-
mestyneen Vesijärven (HTa 23) ja Päijänteen eteläosan (HTA
6 ja 18, M 23) rannoille sekä Kymijoen yläpuoliseen jokilaak-
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soon (UN 26). Lopen pitäjän (HTa 44) löydöt kuuluvat niin-
ikään tähän aikaan. Salpausselän ja Suomenlahden välinen alue
— s. o. Uusimaa ja siihen rajoittuva osa Viipurin lääniä — on
yhä vieläkin muinaislöytöjä aivan vailla. Koko tältä pitkältä
aikakaudelta on tiedossamme ainoastaan kaksi Uudeltamaalta
saatua löytöä (Sipoo ja Pornainen, UN 19 ja 20), mikä seikka
todistaa kuinka vähäpätöinen Uudenmaan asutus oli Länsi-Suo-
meen verrattuna myöhemmällä rautakaudella. Laatokan länsi-
ja pohjoispuolella olevissa rannikkopitäjissä, jotka kivikautisista
löydöistä ovat niin rikkaita, ovat muutamat soikeat tuluskivet,
kuten edellä huomautimme, ainoita varhaisemman rautakauden
muistoja. Niinikään ei täältä vielä ole tiedossa löytöjä, jotka
sisältäisivät myöhemmän rautakauden aikaisemmalle puoliskolle
kuuluvia metalliesineitä. Vanhimmat näistä seuduista esille kai-
vetut rautaiset aseet jakalut ovat peräisin gmneltä ja iomneltä
vuosisadalta j. Kr. Ahvenanmaalla ovat n. s. viikinkiajan (800—

1050) edellisiin vuosisatoihin kuuluvat löydöt perin harvalukuisia,
mutta mainitulla ajanjaksolla näyttää väestön lukumäärä, päät-
täen hautalöytöjen runsaudesta, vankasti kartuneen. Pohjois-Hä-
meessä, Savossa, Pohjois-Karjalassa, suurimmassa osassa Pohjan-
maata ja Lapissa on tavattu vain yksinäisiä tämän aikakauden
loppupuolelle kuuluvia löytöjä.

Kysymys, joka vielä odottaa ratkaisuaan, koskee aikaa,
jolloin suomalaiset saapuivat meidän maahamme. Muutamat
tutkijat ovat lausuneet mielipiteenään, että suomalaiset olisivat
maan alkuasukkaita ja ruotsalaiset olisivat vasta kristinuskon
levitessä Suomeen ottaneet nykyiset asuinpaikkansa pitkin ran-
nikkoa ja saaristossa. Toisen mielipiteen mukaan, jota kannat-
tavat useat etevät muinais- ja kielentutkijat, olisivat suomalaiset
myöhäisemmän rautakauden edellisellä puoliskolla vaeltaneet
entisiltä olopaikoiltaan, nim. Luoteis-Venäjältä Suomeen. Ensim-
mäisenä ryhmänä, joka Karjalan kannaksen kautta kulki Keski-
Suomen järville, olivat hämäläiset. Vähän myöhemmin saapui-
vat varsinaissuomalaiset meritietä Virosta ja ottivat haltuunsa
Turun läänin lounaiset rannikkoseudut. Karjalaiset taas tunkeu-
tuivat Laatokan pohjoispuolella olevista seuduista Etelä-Karja-
laan. Germanilainen väestö, joka aina kivikaudelta asti oli asunut
Lounais-Suomessa, pakotettiin tämän teorian mukaan ainakin
osittain väistymään Ahvenanmaalle ja Ruotsiin. Vasta historial-
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lisen ajan alussa olisivat ruotsalaiset uutisasukkaat uudestaan
asettuneet Suomen rannikolle. Jos tämä mielipide, ainakin mi-
käli se koskee suomalaisten saapumisen likimääräistä aikaa, on
oikea, niin tuskinpa lienee tämä vaellus kuitenkaan ollut äkilli-
sen valloituksen luontoinen, vaan on sen täytynyt tapahtua hi-
taasti, ehkäpä useiden vuosisatain vieriessä. Meidän muinais-
löytömme eivät nim. viittaa mihinkään semmoiseen äkkikeskey-
tykseen kultuurinkehityksessä, jommoinen olisi sattunut valloitta-
van kansan väkivaltaisesti hyökätessä maahan, vaan pikemmin on
näytettävissä keskeymätön yhteys rautakauden varhaisempain ja
myöhempäin ajanjaksojen välillä.

111.

Löydöt 1000-luvulta 1300-luvulle saakka.

Taistelu kristinuskon ja pakanuuden välillä alkoi Suomessa
myöhään ja kesti kauan. Pakanallisten hämäläisten vastarinta
uutta oppia vastaan murtui vasta Birger Jaarlin retken ja Hä-
meenlinnan perustamisen kautta vuonna 1249, Ja vieläkin myö-
hemmin eli vasta v. 1293 tuli Viipurin linnasta katolisen opin suoja-
varus Länsi-Karjalaan. Mutta Laatokan ympäristöissä, jotka olivat
joutuneet Novgorodin vallan alle, näyttää pakanuus vasta 1500-
--luvulla kokonaan tulleen poiskitketyksi venäläisten lähetyssaar-
naajaa kautta. Vanha pakanallinen hautaustapa saattoi niin ollen
jatkua kauan Suomessa, senkin jälkeen kuin läntisessä naapuri-
maassamme ja suurissa osissa nykyistä Venäjätä oli aljettu kristi-
tyllä tavalla haudata vainajia. Niinpä onkin niillä lisätiedoilla,
joita muutamat myöhäisimmän pakanuudenajan kalmistot tarjoa-
vat silloisista Suomen kultuurioloista, perin suuri merkitys, sillä
ne täydentävät erinomaisella tavalla samanaikuisia niukkoja histo-
riallisia tietoja. Useimmat näistä kalmistoista ovat niiden kahden
jokihaaran varrella, joista Vuoksi purkautuu Laatokkaan, sekä
Kurkijoen pitäjässä (Vi 38), joka pohjoisessa on tämän alueen
äärellä. Ne kuuluvat noin vuosien noo ja 1350 väliselle ajalle. Sa-
maan aikaan saattaa lukea Mikkelin (M 20) eteläpuolella sijaitsevan
Tuukkalan kalmiston. i2:nelta vuosisadalta johtunee muuan kal-
misto Päijänteen rannalla Kuhmoisissa (HTa 6) ja Yliskylän hau-
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tuumaalla (TÄ 61) tavatut pakanalliset haudat. Satunnaisia, tähän
ajanjaksoon kuuluvia maalöytöjä on talteen saatu monin paikoin
maassamme, Etelä-Suomesta aina Pohjois-Pohjanmaalle asti.

Päinvastoin kuin edellisillä aikakausilla, jolloin etupäässä
ruumiinpoltto oli vallalla Suomessa, haudattiin ruumiit paka-
nuuden ajan loppupuolella polttamatta. Ainoastaan harvoin tava-
taan sen ajan kalmistoissa poltettujen ruumiiden jäännöksiä. Poltta-
mattomia ruumiita sisältävät haudat eivät ole maakummuilla eikä
kiviroukkioilla osotettuja, mutta joskus peittää niitä maantasainen

Kuv. 71. soikea pronssinen
kupurasolki. lj.2.

yksin- tai kaksinkertainen kivilatomus. Ruu-
mis, joka oli juhlapuvussa ja aseilla ynnä
talouskaluilla huoliteltuna, pää pohjoista kohti
käännettynä, lepäsi nelikulmaisessa hirsisalvok-
sessa, hyvin matalassa, joko hiili- tai saviker-
roksen taikka eläimentaljan päällä. Joskus oli
haudan pohja peitetty lautapermannolla, ja
muutamissa haudoissa oli ruumiin yläpuolelle
laadittu puinen katto. Yhdessä niistä har-
voista haudoista, jotka sisälsivät poltettujen
ruumiiden jäännöksiä, olivat poltetut luunmuru-
set puuastiassa. Ahvenanmaalla ja Savossar J

(Lapinlahdella, K 27) on tähän ajanjaksoon
kuuluvia muinaiskaluja ja poltettuja luita tavattu kiviroukkioista.
— Myöhäisimmän pakanuudenajan löydöt osottavat, että suo-
malaiset silloin olivat ehtineet verrattain korkealle viljelyskan-
nalle. He olivat taitavia kudonnassa, metalli- ja puuteollisuu-
dessa, käyttivät oivallisia sekä usein taitehikkaasti koristeltuja
aseita ja työkaluja sekä somistelivat itseään kauniilla, usein
kallisarvoisillakin koruilla. Muutamissa koristusmuodoissa on
vieläkin havaittavissa tuntuvaa skandinavialaista vaikutusta.
Tämä ilmaantuu vallankin soikeissa »kupurasoljissa» (kuv. 71),
joillaKarjalan naiset kiinnittivät olkapäilleen pitkät vaippansa ja
joita on katsottava skandinavialaisten solkien jäljittelyiksi. Mutta
paljoa lukuisampia ovat ne esineet, jotka osottavat sukulai-
suutta Venäjän suomalaisheimojen samanaikuisten korujen ja
kalujen kanssa. Supisuomalaisia ovat pronssilangoilla somistellut
juhlapuvut, joissa ruumiit haudattiin. Karjalan naisten juhlapu-
kuun kuului paita, kantaan yltävä hihaton hame, esiliina ja pitkä
vaippa. Kaikki nämä vaatekappaleet, jotka olivat kaksi tai nelinii-
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Kuv. 72. Pyöreä hopeasolki
Tuukkala, Mikkelin lääni. Va-

Kuva 74. Osa rintakoristuksesta.
Tuukkala, Mikkelin lääni. 'j2 .

Kuv. 73. Hevosenkengän muotoinen hopea-
solki. Tuukkala, Mikkelin lääni. 3/ 5.

Kuv. 78. Veitsi tuppi-

"f:"-,. Tuukkala,
Mikkelin lääni. »/»

Kuv. 75. Pronssinen korva-
lusikka. Tuukkala, Mikkelin

lääni. 8/4.

Kuv. 76. Lasi- Kuv. 77. Pronssi-
helmi. Yi- helmi- Vi-

Räisälä, Viipurin lääni.
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tistä villakangasta, olivat aistikkaisiin kuoseihin laadituilla pronssi-
langoilla koristeltuja ja kiinnitettiin yhteen pyöreillä, hevosen-
kengän muotoisilla tai soikeilla pronssi- ja hopeasoljilla (kuv.
71—73). Soikeat olkasoljet kannattivat rinnalle kaartuvaa ketju-
hankkilusta (kuv. 74), ja siitä taas riippui koruja, pronssinen
korvalusikka (kuv. 75), sakset sekä yksi tai pari veistä, joiden
päät ja tupet olivat pronssisilauksella somisteltuja (kuv. 78).
Huntu eli päähuivi kiinnitettiin takaraivalle hevoskengän muotoi-
sella hopeasoljella. Pukuun kuului vielä vyö ynnä hopealevyillä
varustettu hius- ja kaulanauha, sekä näiden lisäksi lasi-, pronssi-
tai hopeahelmiä (kuv. 76, 77) ja sormuksia. Rannerenkaita ei
sitävastoin ole tavattu myöhäisimmän pakanuudenajan karjalais-
haudoista. Miehen juhlapuku oli yksinkertaisempi. Siihen kuului
paita, mekko, kaatiot ja viitta, kaikki ilman pronssilankaisia koris-
tuksia. Soljetkin, jotka kiinnittivät paitaa ja viittaa, olivat pie-
nemmät kuin naisilla. Rauta- tai pronssilyötteisestä nahkavyöstä
riippui pienissä rautavitjoissa puukko, miekka, kukkaro tuluksi-
neen, jolloinkulloin kampa, kovasin y. m. Nahkakenkäin jätteitä
on löydetty sekä miesten että naisten haudoista. Samankaltai-
sia, vain muutamissa yksityiskohdissa poikkeavia juhlapukuja on
kaivettu senaikuisista länsisuomalaisistakin haudoista.

Miekat olivat varustettuja runsaasti koristetuilla pronssisilla
kahvoilla ja ponsilla (kuv. 79), tupet olivat puuta ja nahkaa.
Putkellisia keihäänkärkiä, nuolenkärkiä, sotatapparoita ja työ-
kirveitä on löydetty soturihaudoista. Maanviljelyskapineita on
löydetty kuokkia, sahrain kynsirautoja, viikatteita ja sirppejä.
Isoja vaskikattiloita ja kuvukkaita saviastioita (kuv. 80), joilla
on lyhyt, sisäänpäin kuvertuva kaula ynnä terävästi ulkoneva
reuna, tavataan vallankin Karjalassa. Useiden näistä koruista,
aseista ja muista kaluista täytyy olla suomalaisten seppäin teke-
miä, sillä huolimatta siitä, että ne monessa suhteessa ovat sa-
manaikuisten ulkomaalaisten tuotteiden kaltaisia, ovat niiden
muodot ja koristelutapa kuitenkin kuvaavia juuri sille seudulle,
josta ne ovat löydettyjä. Toiset esineet — esim. pyöreät hopea-
soljet, hopeahelmet, jotkut keskiaikaiset miekat y. m. — ilmaise-
vat selvästi ulkomaista alkuperäänsä ja todistavat sekä Länsi- että
Itä-Euroopan kanssa käydystä kaupasta. Kristinuskon pitkälli-
sestä taistelusta muistuttavat lukuisat Suomen mullasta löydetyt
kirkolliset palvelusesineet. Katolisia ristiinnaulitunkuvia ja pie-
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Kuv. 79. Miekan varsiosa. Kaukola,
Viipurin lääni. 'fa.

Kuv. 81. Pronssiristi.
Kaukola, Viipurin lääni. 3/c-

Kuv 80. Hopearisti (pyhäinjäännössäiliöj
Halikko, Turun lääni. 3/ 5.

Kuv. 82. Hopeasolki.
Kaukola, Viipurin lääni. 2/s-
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niä, onttoja ristejä (pyhäinjäännössäiliöitä) on tavattu Länsi-
Suomessa. Muistutamme vain eräästä kauniita hopearistejä
(kuv. 81) ja hopeahelmiä sisältävästä halikkolaisesta löydöstä
(TÄ 56, kuv. 80). Pronssinen kastevesimalja (noo:n vaiheilta)
kuuluu erääseen Kuhmoisten löytöön (HTa 6). Useissa karja-
laisissa haudoissa on ollut pronssinen risti (kuv. 81) ruumiin
kaulassa, ja moneen niistä pyöreistä hopeasoljista, joilla Karjalan
naiset kiinnittivät paitojaan, on kuvattuna risti; yhdessä sellai-
sessa 1 Kaukolan soljessa (Vi 34) on nähtävänä bysantinisen
pyhimyksen kuva (kuv. 82). Vaikkakin on otaksuttava, että
ainakin muutamat näiden kirkollisaiheisten esineiden omistajista
olivat olleet kastettuja, viittaa kuitenkin hautojen huolittelussa
muuten havaittava pakanallinen tapa siihen, että kristinusko
noissa kastetuissa on ollut vain ulkonaista kiiltoa ja että käsitys
tulevasta elämästä oli yhä pysynyt pakanallisena.

Myöhäisimpään pakanuudenaikaan sanan laajemmassa mer-
kityksessä tai aikaan noin vuodesta 1000 aina i4oo:n vaiheille
saakka lienee luettava useimmat Suomen muinaislinnoista.
Nämä linnoitukset ovat jyrkille vuorille laadittuja kiviaitoja eli
valleja. Pieni ulkovarustus suojasi usein sisäänkäytävää. Jol-
loinkulloin nähdään muinaislinnojen sisällä tulisijain jäännöksiä
ja vähäisten asuinhuoneiden perustuksia. Useita valleilla ympä-
röittyjä muinaislinnoja (sellaisia on esim. yksi Puotilan lähellä
Helsingin pitäjässä (UN 16), yksi Närpiön pitäjässä (Va 33) ja
useita Ahvenanmaalla) saattaa mahdollisesti pitää skandinavia-
laisina viikinkipesinä. Vähäisten linnoitettujen kaupunkien jään-
nöksiä on nähtävänä lähellä Harolaa Kokemäellä (TÄ 20) ja
Tiurissa Räisälässä (Vi 32). Muinaislinnat ovat nekin usein
mainituissa vanhoissa viljelyseuduissamme, Varsinais-Suomessa,
Kokemäenjoen tienohissa, Hämeen vesien varsilla ja Laatokan
rantamilla. Muutamia yksinäisiä linnoja on sitäpaitsi Etelä-
Savossa ja Uudellamaalla. Kartalle on merkitty vain ne mui-
naislinnat, joista esihistoriallisia löytöjä on ilmoille tullut.

Alfred Hackman.
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Luettelo Suomen kunnista.

Oulun lääni (kartalla OU)

1 Kalajoki 19 Kempele 34 Ii
1 Rautio 19 Liminka 34 Kuivaniemi
2 Alavieska 19 Lumijoki 35 Pudasjärvi
3 Sievi 19 Temmes 35 Taivalkoski
4 Ylivieska 19 Tyrnävä 36 Kuusamo
5 Reisjärvi 20 Hailuoto 37 Kuolajärvi
6 Nivala 21 Oulunsalo 38 Kemijärvi
7 Haapajärvi 21 Oulu 39 Rovaniemi
8 Pyhäjärvi 22 Muhos 40 Simo
9 Kärsämäki 23 Utajärvi 41 Kemi

10 Haapavesi 24 Säräisniemi 42 Tervola
11 Oulainen 25 Kajaani 43 Alatornio
12 Merijärvi 25 Paltamo 43 Tornio
12 Pyhäjoki 26 Sotkamo 44 Karunki
13 Raahe 27 Kuhmoniemi 45 Turtola
13 Salo 27 Lentiira 45 *\lkkula
14 Revolahti 28 Hyrynsalmi 46 Kolari
14 Siikajoki 28 Ristijärvi 47 Muonio
15 Paavola 29 Suomussalmi 48 Enontekiö
16 Piippola 30 Puolanka 49 Kittilä
16 Pulkkila 32 Kiiminki 50 Sodankylä
17 Rantsila 32 Ylikiiminki 51 Inari
18 Kestilä 33 Haukipudas 52 Utsjoki

Vaasan lääni (Va)

i Siipyy 5 Peräseinäjoki 9 Ätsäri
2 Isojoki 6 Virrat 10 Pihlajavesi
3 Kauhajoki 7 Alavus 11 Keuru
4 Jalasjärvi 8 Töysä 12 Petäjävesi
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13 Multia 33 Kaskinen 53 Perho
14 Uurainen 33 Närpiö 54 Lesti
15 Jyväskylä 34 Ylimarkki 55 Toholampi
15 Toivakka 35 Korsnäs 56 Halsua
16 Laukaa 36 Pirttikylä 56 Veteli
17 Sumiainen 37 Maalahti 57 Evijärvi
18 Konginkangas 37 Bergö 58 Kortesjärvi
19 Saarijärvi 37 Petalaks 59 Alahärmä
19 Pylkönmäki 38 Sulva 60 Oravainen
20 Viitasaari 39 Vaasa (Nikolaink.) 61 Munsala
21 Pihtipudas 39 Mustasaari 62 Uusikarlepyy
22 Kivijärvi 40 Jurva 62 Jepua
22 Kinnula 41 Laihia 63 Purmo
23 Karstula 42 Vähäkyrö 64 Pietarsaari
24 Soini 43 Koivulahti 65 Ähtävä
25 Alijärvi 44 Björkö 66 Tervajärvi
25 Lehtimäki 44 Repoluoto 67 Kaustinen
26 Kuortane 45 Maksanmaa 68 Kruununkylä
27 Nurmo 46 Vöyri 69 Alaveteli
28 Seinäjoki 47 Isokyrö 70 Kokkola
.28 Ilmajoki 48 Ylistaro 71 Kälviä
29 Kurikka 49 Lapua 71 Ullava
30 Teuva 50 Ylihärmä 72 Himanka
31 Karijoki 51 Kauhava 73 Lohtoja
32 Kristiinankaup. 52 Lappajärvi 74 Kannus
32 Lapväärti 52 Vimpeli

Turun ja Porin lääni (TÄ)

i Merikarvia 8 Ahlainen 12 Viljakkala
2 Siikainen 9 Pomarkku 13 Karkku
3 Hongonjoki 9 Lassila 13 Suoniemi
4 Karvia 9 Noormarkku 14 Kiikka
5 Parkano 10 Lavia 14 Kiikoinen
6 Ikalinen 11 Suodenniemi 14 Tyrvää
6 Jämijärvi 11 Mouhijärvi 15 Kauvatsa
7 Kankaanpää^ 12 Hämeenkyrö 16 Kullaa
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i6 Ulvila 40 Iniö 58 Kiikala
17 Eurajoki 40 Taivassalo 59 Kisko
17 Irjanne 40 Velkua 59 Suomusjärvi
17 Luvia 41 Askainen 60 Muurla
18 Nakkila 41 Lemu 60 Uskela
19 Harjavalta 42 Nousiajnen 61 Finby
20 Kokemäki 43 Vahtoo 61 Koski
21 Huittinen 43 Paattinen 61 Perniö
21 Keikyä 44 Pöytyä 61 Teijo
22 Punkalaidun 45 Eura 61 Yliskylä
23 Vampula 45 Karinainen 62 Dragsfjerd
24 Köyliö 45 Koski 62 Kemiö
25 Kiukainen 45 Marttila 62 Vestanfjärd
26 Eura 46 Lieto 63 Hiittinen
27 Lappi 46 Prunkkala 64 Nauvo
28 Pyhämaa 47 Rantamäki 65 Aspö
29 Kodisjoki 48 Raisio 65 Korpo
29 Laitila 49 Masku 65 Jurmo
30 Hinnerjoki 49 Merimasku 66 Houtskär
30 Honkilahti 49 Rusko 67 Brändö
31 Säkylä 50 Rymättylä 68 Kumlinge
32 Alastaro 51 Kaarina 69 Värdö
32 Virtsanoja 51 Kakskerta 70 Sund
33 Metsämaa 51 Kuusluoto 71 Föglö
33 Loimaa 52 Piikkiö 71 Kökars
34 Orihpää 53 Parainen 71 Sottunga
35 Yläne 54 Paimio 72 Lemland
36 Karjala 55 Karuna 72 Lumparland
36 Mietoinen 55 Sauvo 73 Jomala
36 Mynämäki 56 Angelniemi 74 Finström
37 Lokalahti 56 Halikko 74 Geta
37 Vehmaa 56 Vaskio 75 Saltvik
38 Uusikirkko 57 Kuusjoki 76 Hammarland
39 Kustavi 57 Pertteli 77 Eckerö
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Hämeen lääni (H Ta)

1 Kuru 17 Vehkajärvi 32 Nastola
2 Ruovesi 18 Padasjoki 33 Hollola
3 Kuorehvesi 19 Luopioinen 34 Koski
4 Jämssä 20 Pälkäne 35 Kärkölä
5 Korpilahti 21 Lempäälä 36 Vanaja
6 Kuhmoinen 22 Vesilahti 37 Kalvola
7 Längelmäki 22 Tottijärvi 38 Humppila
8 Juupa 23 Urjala 39 Jokioinen
8 Orihvesi 24 Kylmäkoski 40 Perttula
9 Teisko 25 Akaa 41 Tammela

10 Ylöjärvi 26 Sääksmäki 41 Torro
11 Pirkkala 27 Tyrväntä 42 Somero
12 Messukylä 27 Hattula 42 Somerniemi
13 Kangasala 28 Hauho 43 Renko
14 Eräjärvi 29 Tuulos 44 Loppi
15 Kuhmalahti 30 Lammi 45 Janakkala
16 Sahalahti 31 Asikkala 46 Hausjärvi

Uudenmaan lääni (UN)

i Bromarf 10 Pyhäjärvi 20 Porneesi
2 Tenhola 11 Vihti 20 Pukkila
3 Pohja 12 Siuntio 21 Orimattila
4 Karja 13 Haapajärvi 22 Mörskom
4 Snappertuna 13 Kirkkonummi 23 Liljendal
4 Mustio 14 Espoo 23 Pernaja
5 Degerby 15 Nurmijärvi 24 Lappträsk
5 Inga 16 Helsingin p. 25 Artjärvi
5 Fagervik 17 Tuusula 26 litti
6 Karjalohja 18 Kellokoski 27 Jaala
6 Sammatti 18 Mäntsälä 28 Elimäki
7 Lohja 19 Sipoo 29 Anjala
8 Nummi 19 Östersundom 30 Ruotsinpyhtää
9 Kärkölä 20 Askola
9 Pusula 20 Porvoo
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Viipurin lääni (Vi)

1 Pyhtää 19 Johannes 37 Hiitola
2 Kymi *

20 Koivisto 37 Tiurila
3 Hamina 21 Kuolemajärvi 38 Kurkijoki
3 Vehkalaht 22 Uusikirkko 39 Parikkala
4 Sippula 23 Kivennapa 40 Jaakkima
5 Valkeala 24 Muola 41 Uukuniemi
6 Suomenniemi 25 Valkjärvi 42 Sortavala
7 Savitaipale 26 Heinjoki 43 Ruskeala
8 Luumäki 27 Antrea 44 Soanlahti
9 Lemi 28 Sakkula 45 Suistamo

10 Miehikkälä 29 Rautu 46 Impilaks
11 Virolahti 30 Metsäpirtti 46 Kitelä
12 Säkjärvi 31 Pyhäjärvi 47 Salmi
13 Lappeenranta 32 Räisälä 48 Suojärvi
14 Taipalsaari 33 Käkisalmi 49 Korpiselkä
15 Joutseno 34 Kaukola 50 Suursaari
16 Ruokolahti 35 Kirvu 51 Tytär
17 Jääski 36 Ilme 52 Lavassaari
18 Viipuri 36 Rautjärvi 53 Seitskaarto

Mikkelin lääni (M)

i Heinola 10 Savonranta 19 Haukivuori
2 Mäntyharju 11 Heinävesi 20 Mikkeli
3 Ristiina 12 Rantasalmi 21 Hirvensalmi
4 Anttola 13 Kangaslampi 22 Hartola
5 Puumala 14 Joroinen 23 Sysmä
6 Sulkava 15 Juva - 24 Luhanka
7 Sääminki 16 Jäppilä 25 Jousa
8 Kerimäki 17 Pieksämäki 26 Leivonmäki
9 Enonkoski 18 Virtasalmi 27 Kangasniemi
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Kuopion lääni (K)

i Kesälaks 12 Polvijärvi 23 Karttula
2 Kide 13 Pielisjärvi 24 Kuopio
3 Pälkjärvi 14 Nurmes 25 Juvankoski
4 Värtsilä 14 Rautavaara 25 Nilsiä
4 Tohmajärvi 15 Juuka 26 Maaninka
5 Rääkkylä 16 Kaavi 27 Lapinlaks
6 Liperi 17 Tuusniemi 28 lisalmi
7 Kiihtelysvaara 18 Leppävirta 29 Rutakko
8 Ilomantsi 19 Suonenjoki 29 Kiuruvesi
9 Eno 20 Hankasalmi 30 Pielavesi

10 Kontiolahti 21 Rautalampi 31 Keitele
11 Kuusjärvi 22 Vesanto
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Historiallisia karttoja.

Valtiolliset rajat.

Suomen vanhin valtiollinen raja, mistä saadaan selkoa van-
hempien aikojen asiakirjoista, näyttää nousseen pitkin Kymi-
jokea ja, yhtyen myöhempään Hämeen ja Savon väliseen
maakuntarajaan, tavanneen Maanselän Pyhäjoen lähteiden tie-
noilla, jonka jälkeen se todennäköisesti on seurannut pitkin
tätä jokea Pohjanlahteen. Sen eteläisimmistä pyykeistä maini-
taan »Ryssestenen» eli »Huumakivi», joka on läntisemmän suu-
haaran varrella Kymijoen kahdesta itäisestä suuhaarasta, »Anka-
poran koski» ja »Kuusalampi», molemmat Kymijoessa. Kun
Ankaporaa sittemmin mainitaan tärkeänä rajapaikkana Hämeen
ja Savon välisessä maakuntarajassa, on luultavaa, että kysymyk-
sessä oleva valtakunnan raja oli sama kuin tämä maakuntaraja.
Että Pyhäjoki jo ikivanhoista ajoista on ollut hämäläisten ja
karjalaisten alueiden rajana Pohjanlahden tienoilla, käy selville
siitä, että edellisten pohjoisimmat takamaat olivat vielä 1500-
-luvulla mainitun joen latvain eteläpuolella, jotavastoin kuvaavalla
Savon nimellä jo vanhimmissa maakirjoissa nimitetään erästä
laajaa kylää Salon pitäjässä pohjoispuolella sanottua jokea.
Tämä valtakunnanraja nähtävästi rajoitti sitä Suomen osaa, joka
Birger Jaarlin ristiretken kautta v. 1249 joutui Ruotsin vallan
alle ja erotti sen siihen aikaan venäläisten liitossa olevien karja-
laisten alueesta.

Ensimmäinen muodollisen liittokirjan kautta vahvistettu
valtakunnanraja Ruotsin ja Venäjän välillä käytiin Pähkinäsaaren
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rauhan jälkeen 1323. Silloin luovutettiin Ruotsille kolme Karja-
lan kihlakuntaa, Savo, Jääski ja Äyräpää, ja raja määrättiin kulke-
maan pitkin Rajajokea ja sitte erityisten rajapyykkien kautta
Vuoksen yli Torsajärvelle Ruokolahden pitäjässä sekä edelleen
yli Särkilahden, joka on Pihlajaveden lahtia 4V2 peninkulmaa
Savonlinnasta kaakkoon, »Sämusalon» (mahdollisesti Säämingin-
salo Savonlinnan itäpuolella), »Sijtin» eli Varkauden tienoolla
olevan Siitenselän, »Karelakosken» (tuntematon) ja »Koluma-
kosken» (mahdollisesti Kolimakoski Kolimajärven luona Pyhä-
järven eteläpuolella) kautta ja sieltä pitkin Petäjokea (Pyhäjoki)
»Kajaenon mereen» (Merenkurkun pohjoispuolella oleva osa
Pohjanlahtea). Petäjoella, jonka paikasta on ollut useita mieli-
piteitä, on ymmärrettävä nykyistä Pyhäjokea, niinkuin selviää
siitä, että Pyhäjoen pitäjää vielä v. 1595 eräässä kuninkaalli-
sessa kirjeessä nimitettiin Petäjoen pitäjäksi. Niinikään kutsuttiin
mainitun joen varrella olevaa Petäjäkosken kylää vielä 1600-
--luvulla milloin Petäkosken tai Petäforsin, milloin Petäjoen
kyläksi.

Pähkinäsaaren rauhan raja oli siis suunnattu niin, että se
Maanselällä yhtyi yllämainittuun vanhempaan valtakunnanrajaan.
Karjalaisten alueesta oli Ruotsille luovutettu Suomenlahden,
Vuoksen ja Saimaan tienoilla olevat asutut seudut, mutta ei
»Norrbottenin»' takamaita, jotka lappalaismetsineen ja kalavesi-
neen jo vanhimpina aikoina katsottiin kuuluvan karjalaisille. Se
seikka, ettei 1323 vuoden valtakunnan rajaa käydessä otettu
huomioon ikivanhaa nautintoa ja siitä seuraavaa asutusta, vai-
kutti sen, ettei Pähkinäsaaren rauhan raja voinut kauan pysyä
voimassa. Venäläiset kyllä väittivät, että maa Pyhäjoen suussa
olevan Hanhikiven pohjoispuolella kuului heille, s. o. karjalai-
sille, ja vaativat itselleen seitsemän joen (Siikajoen, Limingan-
joen, Oulujoen, lijoen, Kemijoen, Tornionjoen ja Kainuunjoen)
aluetta. Mutta vanha nautinto ja keskiaikana nopeasti leviävä
uutisasutus pitkin Pohjanlahden pohjoisrantaa olivat synnyttä-
neet olevia oloja, aivan päinvastaisia kuin nuo vaatimukset.
Mahdollista on, että silloinen epätietoisuus Suomen maantie-
teestä oli aiheuttanut erilaisia käsityksiä rajasta. Jo aikaisiin
mainitaan Salo, Kemi ja Tornio suomalaisina ja ruotsalaisina
seutuina näillä karjalaisten entisillä takamailla, ja kirkolliseksi
rajaksi Turun hiippakunnan eli Suomen ja Upsalan arkkihiippa-
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kunnan välillä tuli Kaakamajoki. Sen ohessa laajensi Ruotsi
Pirkkalaisten kautta valtaansa yhä laajemmalle pohjoisessa ole-
vien lappalaisten yli. Myöskin etelässä, Savossa, menivät suoma-
laiset uutisasukkaat rajan yli. Tästä oli seurauksena se, että
valtakunnan raja itse asiassa siirtyi ja — kuten näyttää varsin-
kin eteläisemmissä seuduissa korvasi nautintorajat, minkä kum-
mankin valtakunnan raja-asukkaat hyväksyivät. Huolimatta venä-
läisten alituisista vastalauseista ruvettiin vähitellen Ruotsin puo-
lella vakaasti vaatimaan valtakunnanrajaa, joka kulki koko lailla
toisella tavoin kuin Pähkinäsaaren rauhan raja. Tämän vaati-
muksen perusteeksi esitettiin muun muassa, 1400-luvun lopussa,
n. k. väärä Pähkinäsaaren rauhankirja, jonka mukaan raja Torsa-
järvestä kulki koilliseen ja pohjoiseen päin Puruveden, Oriveden,
Juojärven y. m. pohjoisessa päin olevien järvien yli. Voimak-
kaimmin puolusti ruotsalaisten vaatimuksia Kustaa Vaasa, joka
vaati uutta rajansijoitusta yksinomaan tosi-asiallisten omistus-
olojen perusteella ja Suomessa pani toimeen laajaperäisiä tutki-
muksia koko rajalinjasta Retusaarelta ja Rajajoesta Jäämereen
saakka.

Epävarmuus valtakunnan todellisesta rajasta, joka horju-
vaisuus yllämainittujen seikkojen vuoksi oli vallalla koko keski-
ajan ja 1500-luvun, saatiin poistetuksi vasta Täysinän rauhan
kautta v. 1595. Tämän rauhansopimukseni perusteella tehtyjen
rajakirjojen mukaan suunnattiin raja Torsajärvestä — aluksi
samaan suuntaan kuin yllämainitussa väärennetyssä rauhankirjassa
oli osotettu yli Puruveden, Oriveden, Juojärven j. n. e. Pisa-
mäelle, sieltä ensin pohjoista kohti Maanselkään, sitte pitkin
sitä itäänpäin Rajasuohon ja edelleen jotenkin suorassa linjassa
pohjoiseen päin livaaralle lijoen lähteillä. livaaralta pohjoiseen
päin ei rajaa koskaan käyty, määrättiinhän vain, että se siitä
kulkisi Inarijärven halki mereen Varangin jaNejdenin vuonojen
välillä. Kuitenkin piti Maanselän, Kitkajärven ja Kuolajärven
lappalaiskyläin asukkaiden, jotka joutuivat Ruotsin puolelle
rajaa, siirtyä rajan yli Venäjän puolelle. Seurauksena siitä, että
tämä raja-osa jäi mittaamatta, ilman rajapyykkejä — paitsi että
Kaarle IX v. 1607—1608 antoi toispuolisesti, ilman Venäjän
osanottoa, käydä pohjoisimman osan rajaa Inarijärvestä pitkin
Paatsjokea mereen — oli, että raja-asukkaat itse keskinäisten
välipuheiden ja sopimusten kautta määräsivät rajan suunnan
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huolimatta rajakirjojen määräyksistä. Täällä pohjoisessa kävi
tämän rajan melkein samalla tavoin kuin keskiaikana oli käynyt
Savossa Pähkinäsaaren rauhan rajan. Todellinen valtakunnan-
raja jo aikaisin kulki toisin tavoin kuin virallinen raja, joka vah-
vistettiin kaikissa rauhansopimuksissa aina vuoteen 1809, jakulki
jonkun verran idempää kuin viimemainittu. Tämä uusi rajan-
siirto sai vähitellen ylimuistoisen nautinnon pyhyyden ja sen
tunnustivat kaikessa hiljaisuudessa sekä Ruotsin että Venäjän
hallitukset, kunnes vihdoin keisari Nikolai I sen vahvisti v.
'833-

Stolbovan rauhan kautta liitettiin Suomeen Käkisalmen
lääni. Raja vietiin Rajajoesta itään Laatokkaan ja sen poikki
Variskiven pyykkiin, josta se samas§a suunnassa kuin nykyisin-
kin, kulki pohjoista ja luodetta kohti Möntönvaaraan, lähellä
Rajasuota vanhalla Täysinän rauhan rajalla. Tämä raja on pai-
koittain, varsinkin Laatokasta pohjoiseen päin, hyvin säännötön,
koska sitä käydessä v. 1621 ei otettu huomioon luonnonsuhteita,
vaan johdettiin raja sinne tänne, mihin raja-asukkaiden niityt
ja metsämaat milloinkin pistivät. Rajapyykkejä täytyi senvuoksi
asettaa hyvin tiheään, usein puolen virstan, joskus nuolenkanta-
man päähän toisistaan. Eräässä paikassa kuuluu järven länsi-
ranta Venäjälle, itäranta taasen Suomelle j. n. e. Täten Suomi
kuitenkin sai itärajan, joka sillä vieläkin on.

Sitte seurasivat Ruotsin maanmenetykset Uudenkaupungin,
Turun ja Haminan rauhanteoissa.

Ensinmainitussa rauhassa luovutettiin Venäjälle v. 1721
maan kaakkoinen osa sekä Viipurin, Käkisalmen ja Sortavalan
kaupungit. Raja, joka lännessä alkoi Suomenlahdesta, heti Vehka-
lahden kirkon itäpuolelta, kulki ensin aivan läheltä rantaa, mutta

teki sitte Viipurin ympäri kaaren pohjoista kohti parin, kolmen
peninkulman päässä sanotusta kaupungista, kunnes se yhtyi van-
haan Täysinän rauhan rajaan, myöhemmin Viipurin ja Käki-
salmen läänien rajaan, jota se seurasi Tetrinsuohon saakka.
Siitä olisi se ollut johdettava suoraan itäkoillista kohti Poro-
järven rajapyykkiin Stolbovan rauhan rajalla. Mutta kun rajan
käynti aljettiin yhtaikaa molemmista päistä, sattui niin, että raja-
komisarit, jotka olivat erehtyneet suunnasta, eivät päässeet-
kään yhteen kuten oli aijottu. jonka vuoksi vedetyt rajalinjat
täytyi yhdistää poikkirajalla. Täten tuli Uudenkaupungin rauhan
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rajaan se omituinen polvi, joka vielä nytkin on olemassa Vii-
purin ja Kuopion läänien rajassa.

Turun rauha v. 1743 ryösti Ruotsilta vieläkin kappaleen
Suomea Kymijoen ja Mäntyharjun vesistön itäpuolelta sekä
Haminan ja Lappeenrannan kaupungit ja Savonlinnan ympäris-
töineen. Valtakunnanraja, joka alkoi Kymijoen läntisestä suu-
haarasta, kulki sitte pitkin tätä jokea ja Mäntyharjun vesistön
järviä pohjoiseen Mäntyharjun kirkon tienoille, joka joutui Venä-
jän puolelle. Sieltä kulki raja itäänpäin Saimaan yli jaPuumalan
salmen eteläpuolitse, muodostaen sitte suorissa viivoissa pohjoi-
seen päin ulkonevan säännöttömän kolmikulman — Savonlinnan
alueen — ja yhtyi Uudenkaupungin rauhan rajaan Tetrinsuossa.
Rajankäynnissä tapahtuneiden virheellisyyksien ja riitaisuuksien
vuoksi jäi lähinnä rajaa molemmin puolin Savonlinnaa pienempiä
alueita riitamaiksi, joiden ei katsottu kuuluvan kumpaankaan
valtakuntaan.

Haminan rauhassa v. 1809 luovutti Ruotsi vihdoin Venä-
jälle Suomen läänit sekä Ahvenanmaan jaLänsipohjan Tornion-
ja Muonionjokiin saakka, joten nämä joet sekä Pohjanlahti ja
Ahvenanmeri tulivat Suomen länsirajaksi. Suomen ja Länsi-
pohjan välinen raja, jonka aikaisemmin vain nautinto oli määrän-
nyt ja joka kulki Sodankylän eteläpuolitse, käytiin ja vahvis-
tettiin v. 1795 ja on se nykyinen Pohjanmaan ja Lapin väli-
nen raja.

V. 1812 yhdistettiin Uudenkaupungin ja Turun rauhan-
teoissa luovutetut osat maata, n. k. Vanha Suomi eli Viipurin
kuvernementti, uudelleen muuhun 'Suomeen. Siten tulivat
Pähkinäsaaren ja Stolbovan rauhantekojen rajat entiseen voi-
maansa kaakossa ja idässä (1816). Kuitenkin yhdistettiin pieni
alue Rajajoen suun pohjoispuolella, jossa Rajajoen kivääri-
tehdas on, keisarillisella asetuksella 1864 Venäjään. Koilliselle
rajalle Arkangelin kuvernementtiä vastaan vahvisti taas, kuten
yllä on mainittu, keisari Nikolai I v. 1833 sen nykyisen suunnan.
Koko rajalinja Venäjää vastaan Rajajoen suusta Mutkavaaraan
saakka Paatsjoen pohjoispuolella on 140 peninkulmaa pitkä.

Suomen nykyinen pohjoisraja Norjaa vastaan, jonka hy-
väksi Ruotsi Knärödin rauhassa luopui vaatimuksistaan Jäämeren
rannikkoon, käytiin Strömstadin rajasopimuksen jälkeen v. 1751
Ruotsin ja Tanskan väliseksi rajaksi. Se alkoi Muonionjoen
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lähteiltä, kulki itäänpäin pitkin Jäämeren jaPohjanlahden välistä
vedenjakajaa, kunnes tuli Tenojoen itäisimmälle lähdehaaralle,
mistä kulki pitkin tätä jokea 2 V2 peninkulman lähelle Varangin-
vuonoa, jolloin se kääntyi kaakkoon päin. Itäinen raja Norjaa
vastaan määrättiin vasta sitte kuin n. k. yhteisalue (faelles-
distrikt) Reisvuonon ja Fiskarön välillä, jota sekä Venäjä että
Norja halusi omakseen^ jaettiin mainittujen valtakuntien kesken
v. 1826. Koko rajan pituus Norjaa vastaan on 62 peninkulmaa.

Suomen rajojen yhteenlaskettu pituus on noin 350 penin-
kulmaa, josta 100 peninkulmaa merirajaa.

/ W. Ruuth.

Kirkkohistoriallinen kartta.

Kristinusko on tullut Suomeen kahdelta taholta, aikaisem-
min kenties idästä. Suomalaiset sanat risti japappi ovat molem-
mat lainatut venäjästä, jota vastoin muut kirkollisessa elämässä
tärkeät sanat, esimerkiksi kirkko, ovat vakaantuneet ruotsinkielen
mukaisessa muodossa. Valamon saariryhmässä Laatokassa on
kreikkalais-katolinen luostari, joka sanotaan perustetuksi v. 992,
s. o. neljä vuotta sen jälkeen kuin Wladimir Suuri kääntyi kris-
tinuskoon; v. 1163 vietiin luostarin perustajani Hermanin ja
Sergein luutNovgorodiin. Kristittyä väestöä, kreikkalais-katolista,
olisi siis näinä aikoina ollut Suomen itäisimmissä seuduissa.

Melkein samaan aikaan sai roomalais-katolinenkin oppi
jalansijan maassa, tulipa vielä yksinvallitsevaksi silloisellaRuot-
sin valtakuntaan kuuluvalla alueella, Suomen pääosassa (vertaa
karttalehti 32 a, valtiolliset rajat). Epävarmaa on, jäikö Norjan
kuninkaan Olavi Pyhän v. 1008 Etelä-Suomeen tekemästä ret-
kestä kristinuskon siementäkään maahan, mutta kuten m. m.
Lemböten ikivanhat kirkonrauniot todistavat, on Ahvenanmaalla
ollut kristillisiä kirkkoja jo ikivanhoista ajoista, kenties ennen
Eerikki Pyhän ristiretkeä v. 1157. Tästä vuodesta lasketaan
kristinuskon vallan alkavan Suomessa. Ensimmäinen ristiretki
juurrutti uuden opin maan lounais-osaan, Varsinais-Suomeen ja
Etelä-Satakuntaan; toinen ristiretki, jonka Birger Jaarli teki vv.
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1249—1250, päätti Etelä-Hämeen käännytystyön, jonka piispa
Tuomas oli alkanut; marski Torkel Knuutinpojan retki v. 1293
vaikutti sen, että Länsi-Karjala ja Viipuri omistivat kristinuskon
roomalais-katolisessa muodossa. Mainitun valtiomiehen aikeet
olivat laajaperäisempiäkin, kuten näkyy Käkisalmen valloituk-
sesta v. 1293 tai 1294, Maankruunun (hiukan ylempänä nykyistä
Pietaria) perustamisesta v. 1300 sekä hänen erinäisistä sotaret-
kistään Laatokan puolelle. Näitä hyökkäyksiä torjuivat kuiten-
kin menestyksellä milloin karjalaiset milloin venäläiset.

Kirkkohistoriallinen kartta (lehti 32 a) osottaa maassa val-
litsevan uskonnon aluetta eri aikoina. Tummin punainen väri
esittää niiden 14 roomalais-katolisen seurakunnan likimääräistä
aluetta, jotka todistettavasti olivat olemassa v. 1300; v. 1400
nousi seurakuntien luku 74:ään ja v. 1500 ii9:aan. Vaaleammat
värivivahdukset osottavat tätä kristinuskon levenemistä, joka
tapahtui yhtärintaa uutisasutuksen kanssa.

Uskonpuhdistuksen aikana on maan evankelis-lutherilaisten
seurakuntien luku alituisesti kasvanut, ollen

Kun kaikki muodostettavina olevat seurakunnat ovat pääs-
seet toimintaansa, tulee maassa olemaan 550 evankelis-lutherilaista
kirkkokuntaa, s. o. 427 emäkirkkoseurakuntaa, 59 kappelia ja
64 rukoushuonekuntaa, kaikki jaettuna 45 provastikuntaan.
Maan pienialueisin seurakunta (Kuusluoto) on 15 km 2, ja suurin
(Sodankylä) 19,064 km 2. Tihein asutus on Maariassa (Räntä-
mäellä), nim. 54,1 asukasta km2:llä; harvimmin asuttuja ovat
Utsjoki, Inari ja Enontekiö, joissa on 0,1 asukasta km 2:llä.

Eri hiippakuntien rajat eri aikoina ovat kartalle eri tavoilla
merkityt. Seurakuntien jako eri hiippakuntien välillä käy sel-
ville seuraavasta taulusta:

V.
»

i540
i6oo

125
177

v.
»

lÖOO

1890
429
485

» 1700
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Ad. Neovius.

Maakunnat.

Nimi Suomi (Finland) on vanhimmissa asiakirjoissa mer-
kinnyt ainoastaan maan lounaisinta osaa; koko maalla sitävastoin,
milloin sitä siihen aikaan mainittiin yhteisellä nimellä, oli nimenä
Osterland (Itämaa). Niinpä mainitaan kuningas Maunun ja hänen
poikansa Eerikin välisessä sovintokirjassa v:lta 1357: »omnes
terras Osterlandiarum, videlicet totam dioecesin Aboensem»,
ja kuningas Haakonin kirjeessä v:lta 1362 sanotaan: »nw med-
han Osterland thaet aer eth biscops döme oc eth lagmanzdöme»
j. n e. Tässä merkityksessä ulottui Osterland pohjoisessa Tor-
nion- ja Kemijokien välillä kulkevaan rajaan sekä idässä Nov-
gorodiin eli Venäjän valtakuntaan (vertaa valtiollisten rajain
karttaa).

Jonkun kerran esintyy nimi Osterland vielä uudella ajalla,
esimerkiksi Turun kaupungin erioikeuksissa v. 1525, mutta sitten
juurtuu nimi Suomi (Finland) käytäntöön; nimitykset ovat kui-
tenkin hyvin häilyviä aina vuosisadalle saakka. Suomen
käskynhaltijain arvonimi on vaihteleva: »praefectus» (jo 1280),
»advocatus», »capitaneus»; joskus tavataan nimi herttua (dux):
niinpä jo v. 1284 Maunu Latolukon poikaa Valdemaria kutsu-
taan »Dux Finlandiae et magnificus princeps». Suomen viralli-
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nen arvonimi on uudella ajalla herttuakunta, kunnes nimitys
»Suomen Suuriruhtinas» v. 1581 vakinaisesti otetaan Ruotsin
kuninkaan arvonimien joukkoon. Suomen vaakuna oli nykyisen
näköinen jo v. 1560 kuningas Kustaa Vaasan hautajaisissa.

Österlandiin kuului keskiaikana maakunnat Suomi, Ahve-
nanmaa, Uusimaa ja Häme, (joilla kaikilla jo v. 1326 oli oma
sinettinsä), sekä Satakunta, Pohjanmaa, Savo jaRuotsin Karjala.
V. 1308 oli maa jaettu kolmeen käskynhaltijakuntaan, joiden
hallitusmiehet asuivat Turun, Hämeenlinnan jaViipurin linnoissa.

Suomen eli maan lounaisimman osan, nykyisen Varsinais-
Suomen, (kartalla merkitty EF:llä), ikivanha pääpaikka oli Turun
kaupunki, jonka tuomiokirkkoa aljettiin rakentaa jo v. 1229;
kirkko vihittiin v. 1300. Kalliolla Aurajoen suussa oli Turun
linna (Äbo hus), maan vanhin linna, jossa Suomen eli Öster-
landin päämies asui ja jossa usein kuninkaatkin ovat vierailleet.
Varsinais-Suomi oli jo keskiaikana verraten tiheään asuttu ja
siten maan tärkein osa. Jo v. 1386 mainitaan Pohjois-Suomea
(Norrfinne) ja Etelä-Suomea (Söderfinne) Varsinais-Suomen osina;
niiden välillä oli Aurajoki rajana. Ainakin 1400-luvun alussa
olivat nämä alueet eri tuomiokuntina; v. 1435 jaettiin maakunta
kahteen laamannikuntaan, mainittu joki rajana. Koko muun
Suomen jako kahteen laamannikuntaan noudatti samaa rajaa
(katso oikeudellisten jakojen karttaa).

Ahvenanmaa (kartassa merkitty Ä:lla) oli saariryhmineen
ja saaristoineen keskiajan lopussa usein omana lääninä, jonka
hallitusmies tavallisesti asui Kastelholman linnassa. Viljelys
täällä oli ikivanha; lääni oli erityinen tuomiokunta, jolla oli
oma tuomari ja joskus oma alalaamanni; Suomen jaettua kah-
teen laamannikuntaan kuului Ahvenanmaa Pohjois-Suomen laa-
mannikuntaan.

Uusimaa (kartalla N) käsitti suurimman osan Suomenlah-
den rannikkoa, mutta kuului vanhimpina aikoina Hämeenlinnan
käskynhaltijakuntaan; aika ajoin oli maakunnan itä-osa yhdis-
tettynä Viipurin lääniin. Lähellä nykyistä Tammisaarta oli
Raaseporin linna. Ikivanha kauppapaikka oli Porvoo, mainittu
nimeltään jo v. 1327 ja kaupunkina v. 1387. Uusimaa oli
keskiajalla jaettuna Raaseporin ja Porvoon lääneihin, jotka vas-
tasivat Länsi- ja Itä-Uudenmaan tuomiokuntia; v:n 1435 jälkeen
kuului Uusimaa Etelä-Suomen laamannikuntaan.
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Hämeen (kartalla T) pääpaikka oli Birger Jaarlin perustama
Hämeenlinna eli Kruununlinna, jossa maakunnan käskynhaltija
keskiajalla asui. Maakunnan pohjois-osa oli keskiajalla yhtenä
suurena erämaana, jossa harjoitettiin ainoastaan kalastusta ja
metsästystä. Idästä päin ovat savolaiset useissa paikoin tunkeu-
tuneet Hämeen alueelle. Alkuaan oli maakunnalla ainoastaan
yksi tuomari, mutta sitte jaettiin se Sääksmäen ja Hattulan
kihlakuntiin, joilla kummallakin oli oma tuomari. Maakunta
kuului Etelä-Suomen laamannikuntaan.

Satakunta (kartalla Sk) on aikaisemmin ainakin suurim-
maksi osakseen kuulunut Hämeeseen, ja oli Varsinais-Suomen
ohella se seutu, jossa kristinusko sai ensimmäisen jalansijan
Suomen mantereella. i4:nnen vuosisadan alusta lähtien muo-
dosti Satakunta oman maakunnan, jonka parhaat viljelysseudut
olivat Kokemäenjoen ja sen lisävesien ympärillä. Vanhin kau-
punki oli Ulvila; Kokemäellä oli aikaisemmin linnoitus (hajoi-
tettu v. 1367), jonka mukaan maakunta nimitettin Kokemäen-
kartanon lääniksi. Osa Etelä-Pohjanmaata (Närpiö) luettiin van-
hempina aikoina Satakuntaan. Maakunta oli jaettu Ala- ja Ylä-
Satakuntaan, joilla oli kummallakin eri tuomari, ja kuului Poh-
jois-Suomen laamannikuntaan.

Pohjanmaa (kartalla Ö) oli alkuaan osa n. s. »Norra-
bottn'ia» eli Pohjanlahden pohjoisosan ympärillä olevaa maata,
sekä kutsuttiin joskus »Östernorrland'iksi» (1329) ja joskus
»Osternorrbotten'iksi» (1478). Korsholman linna eli Krytzeborg
Vaasan luona oli näiden seutujen pääpaikka ja käskynhaltijan
asunto; maan asuttuja seutuja olivat rannikot ja osittain myös
kalaisten jokien varret. Oikeudellisessa ja hallinnollisessa suh-
teessa oli Pohjanmaa, joka kuuli Pohjois-Suomen laamannikun-
taan, hyvin erillään muusta Suomesta, vaan oli aika ajoin ruot-

salaisen Länsipohjan yhteydessä, josta Tornionjoen itäpuolella
oleva alue (kartalla V) sittemmin yhdistettiin Pohjanmaahan.
Pohjanmaan pohjoispuolella ja joskus sen yhteydessä oli laaja
Lappi (kartalla L), erämaa, jonka rajasuhteet saatiin selvitetyksi
vasta i9:nnellä vuosisadalla.

Savo ja Karjala (kartalla SL ja K), joita joskus myöskin
kutsuttiin Länsi- ja Itä-Karjalaksi, muodostivat maan viimeksi
valloitetun osan, jonka rajaseikoissa on tapahtunut paljo muu-
toksia (katso valtiollisten rajain karttaa). Kun nimitys »Mo-
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lemmat Karjalat» myöhemmin tuli käytäntöön, ymmärrettiin
sillä Ruotsin Karjalaa ja v. 1617 valtakuntaan liitettyä Käkisal-
men lääniä. Maakunnan pääpaikka oli Viipurin linna, jonka
ohessa Olavinlinna eli Savonlinna alkoi v:n 1475 jälkeen saada
merkitystä. Edellisen linnan turvissa oli kasvanut Viipuri, ikänsä
ja arvonsa puolesta Suomen toinen kaupunki. Viipurin käskyn-
haltijana oli tavallisesti joku maan ylhäisimmistä miehistä, joka
samalla oli tuomarinakin, saattoipa vielä antaa rälssikiriojakin;
lääniin eli sen ala-osaan Kyminkartanon lääniin luettiin ajoittain
Itä-Uusimaa; Savonlinnan ympärillä oleva maakunta muodosti
keskiajan lopulta alkaen tavallisesti oman lääninsä. Itä- ja
Länsi-Karjala kuuluivat Etelä-Suomen laamannikuntaan.

Valtakunnan rajan toisella puolella oli Karjalan venäläinen
puoli, jonka pääpaikkana oli Käkisalmi. Jo 1200-luvulla lienee
täällä ollut karjalaisten rakentama linnoitus, jonka venäläiset v.
1310 korjasivat ja vahvistivat, ja joka on nähnyt monta taistelua,
milloin karjalaisten ja venäläisten, milloin taas näiden molem-
pien ja Suomesta hyökkäävien joukkojen välillä. Laatokan Kar-
jala, jolla jo 1400-luvulla oli oma sinetti, kuului Novgorodin val-
taan ja n. k. Votskaja pjätinaan eli Novgorodin tasavallan vatja-
laiseen viidennekseen.

Ruotsin valtakuntaan kuuluvain Suomen osain hallinto oli
keskiajalla ja vielä uuden ajan alkupuolella uskottu voudeille,
läänitysherroille tai käskynhaltijoille pitemmäksi tai lyhemmäksi
ajaksi kullakin kerralla tehdyn päätöksen mukaan, joten hallin-
nollisten alueiden rajat eivät olleet määrätyt ennenkuin Kristii-
nan holhoojahallituksen aikana, jolloin maan hallitus tarkasti
järjestettiin 1634 vuoden Hallitusmuodon mukaan.

Tämän hallitusmuodon 23:nnen kohdan mukaan tuli siviili-
hallinto, mikäli se koski Suomea, olemaan seuraavien hallitus-
miesten käsissä: Suomen maaherra, Pohjois- ja Etelä-Suomen
sekä Ahvenanmaan ylitse, hallintopaikka Turussa; Karjalan
maaherra, koko Viipurin, Savonlinnan jaKyminkartanon läänien
ylitse, hallintopaikka Viipurissa; Hämeen maaherra, kaiken Hä-
meen ja Uudenmaan ylitse, hallintopaikka Hämeenlinnassa: Poh-
janmaan maaherra, kaiken Pohjanmaan ylitse, hallintopaikka
Oulussa, sekä Käkisalmen läänin maaherra, hallintopaikkaKäkisal-
messa. Sitäpaitsi ja »missä valtakunnan arvoja tarve vaati» voi-
tiin erityisiin tärkeämpiin osiin valtakuntaa, m. m. Suomeen, mää-
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rätä »Ylimaaherroja», joilla silloin oli oleva paikka valtakunnan-
neuvostossa; Pietari Brahe oli vuosina 1637—1640 ja 1648 —

1654 Suomen ylimaaherrana eli kuten häntä tavallisesti kutsut-
tiin kenraalikuvernöörinä. Edellisellä kerralla oli hänen hallus-
saan nykyinen Suomi paitsi Pohjanmaata, jälkimmäisellä ker-
ralla nykyinen Suomi paitsi Käkisalmen lääniä, joka sillä välin
oli tullut Inkerinmaan kanssa hallinnolliseksi kokonaisuudeksi
yhdistetyksi.

Pienempiä poikkeuksia on mainittuihin maaherrakuntiin
nähden tapahtunut; Pietari Brahen ehdotuksesta oli Uudellamaalla
ja Savolla jonkun aikaa omat maaherransa; Turunkin lääni on
aika ajoin ollut jaettu, josta nimitys Turun ja Porin lääni. Myö-
häisemmistä muutoksista läänijaossa tehdään selkoa kartan n:o 1

tekstissä. Se v. 1634 tapahtunut edistys, että siviili- ja sotilas-
hallinto erotettiin toisistaan, jäi pysyväksi; jälkimmäinen joutui
linnoitusten komentajain ja rykmentinpäällikköjen käsiin. Ken-
raalikuvernöörin hoidettavina olivat kuitenkin sekä siviili- että
sota-asiat.

Kenraalikuvernöörin virka on aika ajoin ollut täytettynä,
toisinaan se taas on lakkautettu. Vv. 1665—73 oli se toimi
Herman Fleming'illä sekä vv. 1747—1752 Gustaf Fredrik von
Rosen'illa. Vuodesta 1809 alkaen on virka ollut vakinainen.

Venäjän osassa Suomea eli n. k. Vanhassa Suomessa oli
valloituksen jälkeen Kuvernementinkanslia, joka vv. 1710—1743
oli ylikomentajan ja 1744—1783 Viipurin kuvernöörin alainen.
V. 1743 perustettiin Maakuntakanslia Lappeenrantaan. V. 1783
pantiin käytäntöön v:n 1775 maaherra-asetus, jonka mukaan
Sota- eli Kenraalikuvernöörillä sekä Siviilikuvernöörillä oli käsis-
sään puheena olevan maan osan ylin hallinto, kunnes v. 1796
asetettiin n. k. Suomenmaalainen kuvernementtihallitus, joka oli
voimassa vuoteen 1812, jolloin koko nykyisen Suomen eri osat
hallinnollisesti yhdistettiin.

Ad. Neovius. E. G. Palmen.
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Oikeudellinen jaoitus.

Lainkäyttöä hoitamaan määrättiin jo v. 1332 suomalaisille
laamanni »Legifer finlandensium». V. 1352 oli toimessa »Itä-
maitten alalaamanni» ja v. 1362 hankki Itämaitten laamanni
Niclis Thurenpoika Bjelke Suomen eli »Itämaan laamannille»
saman vallan kuin Ruotsinkin laamanneilla oli kuninkaan valitse-
misessa ja kuninkaaksi tuomitsemisessa. Kirjeellä lokakuun 29
p:ltä 1435 jaettiin Itämaan laamannikunta kahteen laamannikun-
taan : Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen, siten että Etelä-Suomi
käsitti Etelä-Suomen maakunnan saarineen. Uudenmaan, Itä- ja
Länsi-Karjalan sekä Hämeen; Pohjois-Suomen laamannikunta
käsitti samannimisen maakunnan saaristoineen, Satakunnan, Ylä-
ja Ala-Norbottenin (= Pohjanmaan) sekä Ahvenanmaan. Näi-
den laamannikuntien rajaa osottaa kartalla viiva d-q-e-s-f.

Korkeimman tuomioistuimen puutetta koetettiin jo aikaisiin
korvata n. k. Oikaisu- ja etsikkokäräjillä (Rättare- och räfsteting),
mutta nämä kokoontuivat hyvin säännöttömästi. Lyhytikäinen
oli myöskin v. 1407 Turkuun perustettu Maanoikeus, samoin
myös v. 1560 perustettu Kuninkaanlautakunta. Vasta v. 1614
perustettiin Tukholman hovioikeus ja kesäkuun 15 p:nä 1623
Turun Hovioikeus. Maan toinen hovioikeus, Vaasan, perustettiin
Kuninkaallisella kirjeellä kesäkuun 20 p:ltä 1775. Molempien
hovioikeuksien alueita vuosina 1776—1811 merkitsee raja g-r-e-1-h,
vuosina 1811—1831 g-r-e-1-h-i-k, sekä vuosina 1831 —39 g-r-e-1-
-m-n-i-k. Pohjois-Suomen laamannikunnan ja Vaasan hovioi-
keuden raja luoteessa ja pohjoisessa oli vv. 1435—1809 a-b;
vuodesta 1809 eteenpäin on se merkitty c-:llä. Kun maamme
kolmas hovioikeus perustettiin Viipuriin manifestilla kesäkuun
19 p:ltä 1839, ovat rajat tulleet seuraaviksi: Turun hovioikeuden:
g-r-e-1-m-o; Vaasan hovioikeuden: g-1-s-f-b-c ja Viipurin hovi-
oikeuden: o-1-s-f-k-x.

V. 1776 jaettiin Pohjois-Suomen laamannikunta kahteen
osaan: 1) Turun ja Porin ja 2) Pohjanmaan laamannikuntiin,
minkä ohessa Etelä-Suomen laamannikunnasta erotettiin yksi
tuomiokunta, joka yhdessä kahden Karjalan laamannikuntaan kuu-
luvan tuomiokunnan kanssa muodosti uuden 3) Kymin laamanni-
kunnan; muut tuomiokunnat saivat nimekseen 4) Uudenmaan ja
Hämeen laamannikunta. 5) Viipurin laamannikunta tuli lisään
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v. 1812; Pohjanmaan laamannikunta jaettiin v. 1836 6) Vaasan
ja 8) Oulun laamannikuntiin, jota paitsi vuodesta 1721 lähtien
Ruotsin osassa oli jomainittu Karjalan laamannikunta. Ruotsille
kuuluvassa osassa Suomea oli siis viime vuosisadan lopussa 5 laa-
mannikuntaa: Turun ja Porin (d-p-e-r-g), Uudenmaan ja Hämeen
(d-p-q), Kyminkartanon (q-p-e-1-h-n-m-o), Pohjanmaan (g-r-w-s-f)
jaKarjalan laamannikunnat (r-w-s-f-k-h-l-e). — Keisarillisella ase-
tuksella huhtikuun 27 p:ltä 1868 lakkautettiin laamannioikeudet.

Itäisessä, vuosien 1721 ja 1743 jälkeen Venäjän vallan alle
kuuluvassa osassa maata oli n. k. Siviili- jaRikosasiaintuomiois-
tuin Viipurissa ylin tuomiopaikka, jota paitsi siellä oli Kameraali-
hovi Viipurissa, Ylempi lainkäyttö-oikeus Viipurissa, 4 Alempaa
lainkäyttöoikeutta, Ylempi maa-oikeus Viipurissa, 6 Alempaa maa-
oikeutta, Viipurin piirioikeus, Viipurin omantunnonoikeus y. m.
virastoja. Alemmat lainkäyttö-oikeudet (Kreisgerichte) ovat kar-
talla merkityt mustilla rajoilla ja olivat jaetut piirikaupunkien
Haminan, Viipurin, Lappeenrannan (johon myös Savonlinnan
seutu kuului) ja Sortavalan mukaan.

Nykyään kuuluu Turun Hovioikeuden piiriin: 12 kaupungin
raastuvanoikeudet sekä 82 kihlakunnanoikeutta 23 tuomio- ja
82 käräjäkunnassa; Vaasan Hovioikeuden piiriin: 11 kaupungin
raastuvanoikeudet sekä 66 kihlakunnanoikeutta 16 tuomio- ja 66
käräjäkunnassa; sekä Viipurin Hovioikeuden piiriin: 12 kaupungin
raastuvanoikeudet sekä 86 kihlakunnanoikeutta 23 tuomio- ja 86
käräjäkunnassa. Kaikkiaan on siis koko maassa 3 hovioikeutta,
62 tuomiokuntaa ja 234 kihlakunnanoikeutta.

Ad. Neovius.



Vanhoja Suomen karttoja.

Etelä-Euroopan maantieteilijät tunsivat suomalaisten nimen
jo klassillisena muinaisaikana ja vanhempana keski-aikana, mutta
kartografien teoksiin on Suomi päässyt vasta uudella ajalla.
Etupäässä kuuluisan suomalaisen A. E. Nordenskiöldin maan-
tieteellisiin tutkimuksiin perustavaa esitystä tämän kehityksen
pääpiirteistä ei ole tästä kartastosta unohdettava pois.

Keski-ajan kartat ovat Euroopan pohjoismaihin nähden
niin epäluotettavat, että niitä tuskin voi tässä ottaa huomioon.
Tanskalaisen Cladius Clavuksen v. 1427 tahi aikaisemmin teke-
mässä kartassa mainitaan tosin »Findlandi», »Findhlappi», »Vild-
lappelandt» ja »Carelorum infidelium regio maxime septentrio-
nalis», mutta kun tässä piirrelmässä ei nähdä merta suomalaisten
ja ruotsalaisten asuinpaikkain välillä ja kun pakanallisten karja-
laisten asuinpaikkaa täytyy hakea kaukaisimmasta Pohjois-Grön-
lannista, niin huomaa helposti, ettei kartta Suomeen ja suoma-
laisiin nähden ole katsojalle miksikään opastukseksi. Melkein
sama on laita saksalaisen Nicolaus Doniksen eli Nicolaus Ger-
manuksen tekemän jav. 1482 Uimissa painetun kartan, jossa myös-
kin löytyy »Finland», »Finlappelant» ja »Pilappelanth», mutta
jossa näitä nimiä vastaavien maiden ääriviivat ovat kerrassaan
selittämättömät. Näistä kahdesta kantalajista ovat maantieteen
tutkijat aina uudelle ajalle saakka saaneet käsityksessä Skandi-
naviasta ja Suomesta.

Valaisevampi on v. 1532 Strassburgissa painettu »Schon-
dian» kartta, jonka on tehnyt baijerilainen Jacob Ziegler kahden
norjalaisen sekä ruotsalaisten Johannes Magnuksen jaPeder Mau-
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nunpojan kertomusten mukaan. Tässä kartassa on Suomi ku-
vattu Pohjanlahden jaSuomenlahden välillä sekä Ruotsista itään-
päin olevaksi maaksi, jonka keskellä on Suomenlahteen laskeva
Peunihe-färvi, joka muodoltaan jotenkin hyvin vastaa Päijännettä.
Mutta mitä muuhun tulee, niin. on kymmenkunnasta tutusta ni-
mestä huolimatta tässäkin kartassa vaikea tuntea Suomen kuvaa.
Pohjanlahti on kuvattu kulkevaksi ensin pohjoiseen ja sitte suo-
raan itään, jota vastoin Suomenlahden ajatellaan kulkevan mel-
kein pohjoiseen suuntaan; Suomi on siis muodoltaan terävä-

kulmainen säännötön niemi. Paikkojen asemissa on erinäisiä
virheitä; Turku on merkitty Kuusiston etelä- ja Raasepori poh-
joispuolelle; Novum Castrum (Savonlinna) on merkitty Suomen-
lahden rannalle j. n. e.

Näihin edeltäjiin verraten tekee suurenmoisen käänteen
Olaus Magnuksen Carta marina eli Carta gothica, (jonka Suo-
mea käsittävä osa on julaistu kantalehdessä n:o 32 b 1886 vuo-
den pienennetyn facsimilepainoksen mukaan).

Olaus Magnus eli Olaus Gothus, suuren teoksensa »Historia
de omnibus Gothorum Sueonumque Regibus» kautta tunnetun

ruotsalaisen arkkipiispan Johannes Magnuksen nuorempi veli,
syntyi Linköpingissä v. 1488 ja valmistautui laajoilla opinnoilla
hengelliseen säätyyn, jota tarkoitusta varten hän oleskeli Sak-
sassa vv. 1510—1517. Kun hän tuli kotimaahansa, lähetti paa-
vin lähettiläs Arcimboldus hänet jollekin asialle pohjoisimpaan
Ruotsiin, jolloin hän myöskin kävi Norjassa ja Lapissa; Pellon
kylä Ylitornion pitässä, noin 30 km napapiirin pohjoispuolella,
on luultavasti pohjoisin paikka, jossa hän kävi. Ne huomiot,
joita Olaus Magnus tällä matkallaan vv. 1518 ja 1519 teki kau-
kaisissa seuduissa, jotka vielä paljo myöhemminkin olivat maan-
tieteen ja kansatieteen tutkijoille aivan tuntemattomat, olivat
mitä suurimman arvoisia hänen myöhäisemmälle toiminnalleen.
Hän sai vielä laajentaa maantieteellisiä tietojaan laajoilla mat-
koillaan, joita hän Kustaa Vaasan asioissa teki muun muassa
Roomaan ja Alamaihin. Ruotsissa tapahtuneen uskonpuhdis-
tuksen johdosta maanpakolaisiksi joutuneina oleskelivat veljekset
Johannes ja Olaus kauan aikaa Danzigissa, vuosina 1538—1539
Venedigissä ja sitten Roomassa. Kun vanhempi veli kuoli v.
1544, nimitti paavi Olaus Magnuksen Ruotsin arkkipiispaksi, joka
arvo hänellä kuitenkin oli vaan nimeksi. Olaus Magnus kuoli elo-
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kuun i p. 1557 ja sai viimeisen leposijansa veljensä vieressä
Vatikaanin Pietarinkirkossa.

Oleskelu Venedigissä, jossa siihen aikaan suuresti harras-
tettiin maantieteellisiä opintoja, oli paljon merkitsevä Olaus Mag-
nukselle. Patriarkka Hieronymus Qvirinus otti hänet ystävälli-
sesti vastaan ja antoi hänelle sen ohessa aineellistakin kanna-
tusta, tasavallan sihteeri Johannes Baptista Ramusio, joka itse
oli julaissut hauskoja matkakertomuksia, lienee auttanut häntä
neuvoilla, ja niin sai Olaus Magnus valmiiksi suuren karttansa,
joka painettiin Venedigissä v. 1539. Omituista kyllä ovat tutki-
jat jättäneet huomioon ottamatta ja unhottaneet tämän puupiirrok-
sena 9 lehdelle painetun 170x125 cm:n suuruisen kartan, joka
kuitenkin oli lähemmäs kolme miespolvea kaikkien Pohjois-
Euroopasta tehtyjen karttain perusteena; ainoan nykyisin tunne-
tun kappaleen löysi vasta v. 1886 eräs norjalainen tutkija, toh-
tori Oskar' Brenner Miinchener StaatsbibliothekMstä. Tunnetum-
mat ovat sitävastoin pienemmät ja huonommat jäljennökset
Carta marinasta, joita on muutamissa Olaus Magnuksen v. 1554
päättämän suuren teoksen Historia de gentibus septentrionalibus
painoksissa — teoksen, josta on otettu parikymmentä painosta,
(paitsi latinaksi myöskin italian, ranskan, hollannin, saksan ja
englannin kielillä).

Suomeen nähden on Olaus Magnus saanut tietonsa par-
haassa tapauksessa toisesta ja kolmannesta kädestä. Purjehdus-
oppaita ja merikarttoja (esim. IVaghena^rin) on hän mereen ja
rannikkoihin nähden käyttänyt pääasiallisina lähteinään; sisämaan
järvet on hän luultavasti piirtänyt suullisten kertomusten mu-
kaan; kirjailijoista näyttää Saxo Grammaticus olleen hänen tär-
kein tietoaarteensa. Näiden ainesten kokoaminen jakäyttäminen
on vaatinut paljon työtä. Karttansa valaisemiseksi on Olaus
Magnus siihen liittänyt lyhempiä selityksiä (ne eivät kuitenkaan
näy Kartastoon otetussa osassa Carta marinaa); hänen yllämaini-
tussa suuressa teoksessaan on paljon seikkaperäisempiä selityksiä
samoista kysymyksistä.

Leveysasteiden määräämiseen nähden on Olaus Magnuksen
kartta huonompi kuin Zieglerin kartta, sillä jälkimmäinen asetti
pääasiallisesti oikein Suomen 61 ja 70°:n väliin, jota vastoin
Olaus Magnus merkitsi Suomen aseman 67 ja 90 :n välille poh-
joista leveyttä; Suomen Lappi ulottuisi siis pohjoisnapaan saakka.
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Molemmissa kartoissa kuten muissakin samanlaisissa teoksissa
on toinenkin, kompassin silloin vielä tuntemattomasta hairah-
duksesta johtuva vika: Suomenlahti (muuten oikein piirretty,
paitsi että Kruunstatin puolella oleva lahti puuttuu) oletetaan
kulkevan lounaasta koilliseen. Sitäpaitsi on kartan asetelma
vinossa; asteverkko on kallellaan 12 0, jonka johdosta Skandi-
navian niemimaa on melkein täydelleen etelästä pohjoiseen, mutta
vinossa kartan kehyksiä vastaan. Molemmat viat voidaan helposti
selittää kun muistetaan kompassin otaksuttavaa väärinnäytöstä
Olaus Magnuksen aikana. Lopuksi on huomautettava, että Carta
marinan eri lehdet eivät ole hyvin sovitetut toisiinsa, joka puute
selvästi näkyy kartan jäljennöksistäkin, erittäinkin Pohjanlahteen
asetetusta kompassiruususta ja siitä vedetyistä n. k. loxodro-
meista.

Hyvin silmäänpistävät ovat kartan heikkoudet Suomen
hydrografiaan ja itäiseen rajaan nähden. Tunnustettava kuitenkin
on, että kartantekijällä on tästä suhteessa ollut suuret vaikeu-
det voitettavanaan.

Kartalle on merkitty kymmenen Suomen sisäjärvistä, ja
kaksi tai kolme niistä voi tuntea huolimatta siitä että rantaviivat
ovat väärin piirretyt. Lacus Piente merkinnee Päijännettä ja
sijaitsee Hollolan pohjoispuolella, mutta vastaa likipitäin Länsi-
Hämeen vesijaksoa; Hämeenlinna on tämän järven rannalla,
joka laskee mereen Ulvilan luona. Selittäjä kuitenkin joutuu
pulaan, tavatessaan Pienten pohjoispuolella vielä järven Holela
lacus tahi Surpesi, jossa on nähtävä omituisia pelikaanin tapaisia
lintuja (Onöcrotalus avis magna), jotka selityksen mukaan pitä-
vät hirveää rähinää (maximum sonum). Nämä molemmat järvet
mahdollisesti vastaavat Päijännettä. Lacus niger Itä-Suomessa,
jonka pohjoisesta tulevien lisävesien varrella on Savonlinna,
vastaa luultavasti Saimaata huolimatta kahdesta laskuhaarastaan
Suomenlahteen. Sangen luultavaa on sitäpaitsi, että kertomukset
Oulujärvestä ja sen kautta kulkevasta liikenteestä ovat olleet
perusteena muutamien Pohjanlahden pohjoisosaan laskevien jär-
vien piirustamiseen. Yleensä ovat järvet piirustetut vapaalla
kädellä, tehden monilla eri haaroille menevillä laskuillaan Etelä-
Suomen suuren deltamaan näköiseksi.

Suomen ja Venäjän välinen raja, joka useina vuosisatoina
on ollut veristen sotien aiheena, on Olaus Magnuksellekin epä-
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selvä, vaikkakin on neljässä eri paikassa merkitty valtakunnan
vaakunakilvellä. Laatokkaa hän ei tunne ensinkään; Käki-
salmi ja Pähkinälinna ovat aivan vähäpätöisen järven rannalla;
kaksinkertainen rivi kasvavia puita merkitse valtakuntien välillä
olevia erämaita. Tämä metsä ulottuu suureen sisäjärveenLacus
albus, joka lähinnä vastaa Kannanlahtea Vienanmeressä, mutta
on mahdollisesti sekoitettu Imandraan tahi Inariin. Rajan aja-
tellaan kulkevan tämän järven poikki ja menevän Oceanus
Scythicus'een s. o. Jäämereen.

Ajan tavan mukaan on kartta valaistu valtiollisilla, kansa-
tieteellisillä ja luonnonhistoriallisilla kuvilla.

Alinna oikeassa kulmassa näkyy Venäjän hallitsija valta-
istuimellaan; osittain jäätyneellä Suomenlahdella on sotivia jouk-
koja; pakeneva ratsumies kuvaa menetettyä taistelua. Uloinna
lännessä näkyy kaksi hiihtäjää; idässä Viipurin lahdessa näemme
taas laivoja, hylkeitä ja kaloja. Viipurin luona on näkinkengän-
muotoinen kuvio, joka merkitsee kuuluisaa Viipurin pamausta
v. 1495, — Olaus Magnuksen mukaan oli se maanalainen luola,
josta kuului pelottava ääni. Pohjanlahdessa näkyy etelässä
purjehtivia laivoja, keskellä jääkenttiä, joissa on suuria hevosten
ja porojen vetämiä rekiä, sekä pohjoisessa hylkeenpyynti ja lo-
hia. Sisämaassa on monenlaisia kuvia eläinmaailmasta, veneitä,
joita soudetaan sisäjärvien yli tahi vedetään vedenjakajain poikki.
Korsholman alapuolella on kuva, joka mukaan liitetyn selityksen
mukaan osottaa kuinka mies opettaa saukkoa kaloja pyytämään.
Puurivillä merkitty »Silva longissima, Landsrygia dicta» itäpuo-
lella Pohjanlahden pohjoista osaa merkitsee Maanselkää. Ylinnä
pohjoisessa nähdään kuvia lappalaisten ja venäläisten vaihto-
kaupasta, lappalaisten epäjumalanpalveluksesta, hiihtäjistä, jousi-
miehistä, pulkassa ajavista lappalaisista y. m. Erityistä huomiota
vetävät puoleensa skridfinnein (lappalaisten) kuningas Tengillus,
helsingien hallitsija Arngrimus sekä kahdella riimusauvalla ja
suurella miekalla varustettu ruotsalainen taistelija Starkaterus
eli Starkotter, — nämä henkilöt saadut Saxon teoksesta. • Joh.
Ruyschin maailmankartan mukaan on Jäämereen asetettu magneet-
tinen saari, insula magnetum.

Rannikoille merkityt nimet ovat enimmäkseen oikeita tahi
helposti tunnettavia; Lemes, Psore ja Ighia Pohjanlahden ran-
nalla merkitsevät tietysti Lemua, Pietarsaarta (Pedersöre) ja lita
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(Ijo); etelärannikolla olevat Cvstm, Mitä, Hittis, Kinaveb ovat
samat kuin Kuusisto, Kemiö (Kimito), Pyhtää (Pyttis), Kiven-
napa (Kivinebb). Muutamat nimet ovat tulleet väärille paikoille,
kuten Porvoon länsipuolelle Cvmo, joka kai tarkoittaa Kymiä,
sekä Lappavesi Viipurin eteläpuolelle; joskus esiintyvät nimet
kahdesti, Vero (Vöyri), Hollola, Savo. Sisämaassa on kuitenkin
nimiä, joita ei voi helposti selittää, Lergas, Tryla, Vista, Biri,
Pottra, Trofel y. m. Joskus on kartantekijälle tuntematon suo-
menkieli synnyttänyt väärinkäsityksiä; niinpä on esim. Kors-
holmasta koilliseen Paljo kylä (paljon kyliä) paikannimenä. Pai-
menen taistelua käärmeen kanssa esittävän kuvan alla luetaan
Piet mado; jälkimmäinen sana luultavasti merkitsee käärmettä
(matoa).

Carta marinan jäljennöksissä on ainoastaan muutamia ku-
via, erityiskohtia ja nimiä, mutta maan ääriviivat ovat melkein
poikkeuksetta samat — niinpä useissa kiitetyn maantieteilijän
G. Mercatorinkin kartoissa.

Seuraava suurempi edistysaskel oli ruotsalaisen Bureuksen
Orbis arctoi nova et accvrata delineatio, josta Suomea ja siihen
rajoittuvia osia valaiseva osa on pienennetyssä mittakaavassa
julaistuna karttalehdellä n:o 32 b.

Andreas Bureus eli Anders Bure syntyi Säbrässa Änger-
manlannissa v. 1571; hänelle uskottiin v. 1603 Ruotsin valta-
kunnan maanmittauksen johto ja sai hän siinä toimessa käsiinsä
kaikki mittaukset ja piirustukset, joita valtakunnassa toimittivat
samaan aikaan asetetut maanmittarit. Bure itse matkusti ympäri
maata toimittamassa maan kartoittamista varten tarpeellisia tähti-
tieteellisiä ja maantieteellisiä havaintoja, ja julkaisi jo v. 1611
pienikokoisen kartan Ruotsin pohjoisista maakunnista. Stolbovan
rauhanteosta aiheutuneessa rajankäynnissä Venäjää vastaan vv.
1617—1621 oli Bure Ruotsin edustajia ja tuli siten tarkalleen
tuntemaan maantieteellisesti ennen tutkimattomia seutuja. Suuri
kartta, joka on hänen tunnetuin teoksensa, ilmestyi v. 1626 ja
tuotti hänelle »hyvän vuotuisen palkan» paitsi »melkoista kunnia-
lahjaa rahassa»; kaksi vuotta sitä ennen oli hänet aateloitu ni-
mellä Bure. V. 1628 sai hän erityisen toimen valtakunnan »yli-
matemaatikkona»; sittemmin on hän tehnyt useita erityiskarttoja.
Bure kuoli Tokholmassa helmikuun 4 p. 1647.
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Buren Orbis arctoi delineatio, kupariin kaivertanut V. S.
Trauthman ja painettu 6 lehdelle, on laajuudeltaan 160x150
cm. Perustuen laajaperäisiin mittauksiin ja tieteellisesti määrät-
tyihin perusteihin on se ensimmäinen luotettava Ruotsin ja
Suomen kartta. Ainoat jäljet vanhempien aikojen tavasta tehdä
karttoja kuvakirjoiksi ovat purjehtivat laivat, muutama myto-
loginen kuva ja korkeussuhteiden merkitsemistä varten piirretyt
kukkulat. Alkukartan puuttellisuuksista johtuvat ne viat, joita
meidän esittämässämme jäljennyksessä löytyy; eri lehdet eivät
asteverkkoon nähden täydellisesti liity toisiinsa. Monissa Buren
kartan jäljennyksissä, joitavalmistettiin seitsemännellätoista vuosi-
sadalla, ovat nämä viat korjatut; uusia vikoja on kuitenkin tullut
jäljennyksiin, erittäinkin suomalaisiin paikannimiin nähden.

Kahdeksannellatoista vuosisadalla ryhdyttiin maanmittaus-
tirehtööri Jakob Faggofin (synt. 1699, f 1777) johdolla laajoihin
toimenpiteisiin maan mittaamiseksi, erittäinkin paremman tilus-
jaon akaansaamista varten, ja aika ajoin julaistiin erityiskarttoja
pienemmistä alueista Käyttämällä näitä uusia lähteitä sekä
toimittamalla erikoistutkimuksia teetti vuorineuvos, vapaaherra
Samuel Gustaf Hermelin (synt. 1744, f 1820) suuren vv. 1797—

1807 julkaisemansa kartaston, joka oli useita vuosikymmeniä
Ruotsin ja Suomen maantiedettä koskevien tietojen parhaana
lähteenä. Sen osan teosta, joka esittää Suomea, on tehnyt
eräs suomalainen, everstiluutnantti Carl Peter Hällström (synt.
Ilmajoella 1774, f Tukholmassa 1836).

Kun Suomi v. 1809 pääsi nauttimaan omaa valtiollista jär-
jestystä, on kaikkia kansallisia pyrintöjä pääasiallisesti kannatettu
omassa maassa. Hallitus, tieteelliset seurat ja yksityishenkilöt
ovat sittemmin yhteisin voimin ja lisääntyvällä menestyksellä
työskennelleet täydellisemmän tiedon saamiseksi maan luonnosta
ja kansasta. Kartan n:o 1 tekstissä on mainittu tärkeämmät
yhdeksännellätoista vuosisadalla tehdyt työt Suomen maantie-
teellisten olojen valaisemiseksi.

E. G. Palmen.








