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Suomen SumiruhtiNlMtlma.
6,835 (— 3,280 Suomen) neliö-penikulmau; 1,746,000 asukasta,

255 neliö-penikulman alulla.

Nimi, asema ja rajat. Suomenmaan ruotsalainen nimi,
Finland, arlvellaan altuansa merkitsemän samaa luin sen suoma-
lainen nimiki, nimittäin suo-maata. Suomen mannermaa on
59" 48' ja 70" 6' mälillä pohjais leweyttä ja 38" 10' ja 50"
25' »välillä itäis pituutta. Pohjaisimmasta päästä, jossa Sko-
rajoki ja Tenojoki yhtywät toisiinsa, 4 penikulmaa läämerestä,
on eteläisimpään nenään, Hankoniemeen (Hangöudd), 155 (rm
108 Suomen) penikulmaa. Pisin »väli lännestä itäänpäin on
noin 80 (— 57 Suomen) penikulmaa. Pohjainen raja on
Norjaa masten, pitkin Tenojokea ja mähän mattaa Lapintuntu-
reja; lännessä on rajana Ruotsinmaa, pitkin Muonion ja Tor-
nion jokia, sekä Pohjanlahti ja Raumanmeri; lounassa Itämeri
(Satsanmeri) ; etelässä Suomenlahti ja idässä Wenäjänmaa ja
Norja. Wenäjän puolisella rajalla omat maakunnat: Inkerin-
maa, Aunutsenmaa ja Arkantelinmaa.

Maan-laatu. Suomi on »välimaana Standinamian Muori-
maan ja Wenäjän tasamaan mälillä ja maa on enimmiten epä-
tasaista. Kukkuloita ja alankoja »vaihettelee yhä koko maassa,
jonka »vuoksi waan harmakselta isompia tasankoja löytyy. Laa-
jin tasanko on Pohjanmaan rantamaa. lärlvet, suot ja rämeet
ottamat suuren osan maata. Ileensä näyttää maa siltä kuin
olisi.^se muinais aikoina ollut meren pohjana, jonka yli Mesi on
tultHillut ja johon se on jättänyt timiä ja maata. Niin laa-
jassa maassa, tuin Suomessa, on kuitenki arwaten suuri erotus
maanlaadussa. Lapinmaa ja pohjaisen Pohjanmaan sisemmät
osat, jossa toisinaan maanjärähyksiäki on hawaittu, owat tor-
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teimmat osat koto maassa ja itään tuin mähäinen »vuorimaa,
jossa »vuorotellen on muoria ja särkkiä, hietakankaita, soita, rä-
meitä ja särmiä. Eteläisen Pohjanmaan sisemmissä osissa on
matalampia muoria, mutta koko Pohjanmaan rantamaa on al-
haista matala-kuttulaista tasamaata, jonka pohjainen osa on lai-
hanlaista hietamaata, mutta eteläinen wiljawaa salviperäistä
maata. Lounais osa (länsi Satakunta, Warsinais Suomi, Uusi-
maa ja etelä Häme) on kukkulaista, mutta kukkulain »välissä on
aukeita wiljawia laaksoja. Kaakkois osassa (etelä Karjalassa)
owat laaksot ahtaammalla ja maan laatu on paikoin liian hie-
taista ja kimiperäistä, paikoin liejusalvista. Suomen sisemmissä
osissa (pohjainen Karjala, Samomnaa, pohjainen Häme ja koilli-
nen Satakunta) on paljo suurempia ja pienempiä järwiä, soita
ja rämeitä, toisin paikoin kankaita, kimiperäistä maata ja Muo-
ria; mutta ei suinkaan »viljamaakaan maata puutu. Koko Suo-
menmaan pinnasta, 761 Mj. tynnyrin alaa, on 71 milj. järwiä,
72 milj. muoria, 251 milj. soita ja rämeitä setä 32 milj.
ylhäisiä metsä- ja huhtamaita, mutta ainoastaan 1 milj. tynn.
alaa peltoa ja 3 milj. niittua^). Ei siis »viljelysmaata puutu,
»vaikka maan toinen puoli olisi telpaawata.

Sisempi ylämaa on korkeutensa suhteen, merenpinnasta lu-
kein, hymin erilainen. Enontetisten kirkko esim. seisoo 1,475
jalan korkeudella; toiset paikat owat sen siaan maan 200 jalan
korkoisia. Maa matalenee »vähitellen läntiseen rantaan päin,
joka ylehensä on alhaista ja aatvaa, mutta laskeupi jyrkkänä
mereen eteläisellä rannalla, jolla puolen onki paljo maahan tun-

->-) Maan laatn eri lääneissä, arwiolta laskien. Suuruus on laskettu
suomalaisissa tynnyrin-aloissa.

lärwiä. Wuoria. Soita, Ylhäistä Peltoa jaNiittua.
rämeitä, metsämaata.

Oulun lään. 3,342,000 2,970,000 10,010,000 10,148,000 93,000 700,000
Waasan l> 221,000 775,000 2,958,000 3,940,000 93,000 450,000
Turun l. 125,000 937,000 034,000 2,940,000 197,000 580,000
Uudenmaan l. 99,000 406,000 143,000 1,550,000 100,000 250,000
Wiipurin l. 2,040,000 037,000 1,794,000 3,582,000 180,000 450,000
Kuopion l. 382,000 834,000 2,020,000 4,750,000 70,000 255,000
Mikkelin 1. 804,000 380,000 725,000 2,050,000 74,000 175,000
Hämeen l. 244,000 075,000 405,000 2,137,000 107,000 255,000

Summa 7,257,000 7,080,000 25,318,000 32,003,000 920,000 3,115,000
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teuwia merenlahtia, mereen pistälviä niemen-soitaleita ja Muo-
ren-neniä setä laajoja saaristoja. Paikoin läntiselläti rannalla
on saaristoja, niinkuin Pohjanlahden soukimmassa paikassa,
(meren)Kurkllssa. Pitkin toto rantaa hawaitaan alinomainen
maatuminen, jota tekee monenlaisia »vastuksia siellä olemain kau-
puntein satamille. Tämä maan kohoaminen tekee etelä osassa
2 jalkaa 100:ssa »vuodessa, mutta nousee pitkin Pohjanmaan
rantaa 4:jään ja s:teenti jalkaan.

Wuoriselänteet. Wuoria on tosin paljon, mutta ylehensä
omat ne matalia. Korkeimmat kukkulat omat Lapintuntureissa
Lapinmaassa, niinkuin tuo yksinäinen Peldoilvi 52,245 Suomen
jalkaa korkea), Ounastunturi (2,124 jalkaa) ja leristunturi
(2,200 jalkaa). Korkeimmat kukkulat, paitsi Lapin kukkuloita,
omat koillis Pohjanmaalla (Kuusamon ja Hyrysalmen pitäjissä),
joissa niiden korkeus on 1,100:sta 1,600 jalkaan. Wuoriselän-
teet owat korkeimmat maan pohjais ja koillis osissa (päälle
1000 jalkaa), mutta matalenewat tullessansa etelää ja länttä
kohden (3 —400 j.). Ne owat »väliin kaltaisia ja jyrkkiä, »väliin
laajoja hietanummia ja kankaita; muutamin paikoin kaswawat
ne metsää, toisin paikoin on niissä järwiä; »välistä katteawat
peräti ja muuttuwat perätysten juotselviin kukkuloihin. — Pää-
wuorenselkä on Maanselkä. Se lähtee Skandinawian »vuorista
itään päin pitkin Norjan rajaa ja kulkee sitte Suolaselän eli
Saariselän nimellä Lapinmaan läpi Talkunaoiwiin, jossa se tekee
polwen etelää kohden ja juoksee itäisen Lapinmaan ja koillis
Pohjanmaan läpi, sitten enimmiten pitkin Wenäjän rajaa, siksi
kuin se Miinalan Morissa kääntyy kaakkoa kohden Venäjänmaa-
han. Paitsi tätä kulkelvat seuraamat isommat harjanteet Suo-
men läpi: 1) Ounasselänne lähtee Maanselästä etelää päin
Pohjanlahden pohjaisimpaan rantaan. 2) Suomenselkä erkanee
Maanselästä Miinalassa ja kulkee länttä ja lounaa kohden siksi
kun se matalana juoksee Sidebyyn niemeen; tämä selkä erottaa
Pohjanmaan Karjalasta, Sawosta, Hämeestä ja Satakunnasta.
3) Slllpaus-sclänne lähtee ulkopuolelta Suomea Maanselällä
olemasta Lieksan muorisolmusta Karjalaan, jossa se ensin kulkee
etelää ja sitte luodetta kohden Joensuun kaupunkia päin, jossa
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se kääntyy etelään lähellä Laatokan luoteista rantaa, jossa se,
kulteissansa länttä kohden ja sillä matkalla muutamin paikoin
katkaistuna pohjaisesta päin juoksemilta mesiltä, menee etelä Sa-
lvon ja Hämeen setä testisen Satakunnan läpitse Pohjanlahteen
etelä puolella Poria. 4) KainUN-selänne lähtee Maanselästä
lounaa kohden, katkeaa Oulun-joessa ja yhtyy Suomenselkään.
5) Satakunnan-selllnne lähtee Karwian kukkuloilta Suomense-
lästä etelää kohden, lewenee kolkkoihin Pohjankankaasen ja Hä-
meenkankaascn ja menee Kokemäenjokea päin. 6) Hatara-selänne
alkaa Satatunnanselänteestä kaakkoa kohden itä Satakunnan
läpi, Tampereen silvutse Hämeesen, monin paikoin katkenneena
pohjais puolelta juoksemissa mesissä. 7) Hamecn-selänne lähtee
Suomenselästä Soinin muorilta etelää kohden, pitkin Satakun-
nan ja Hämeen rajaa ja sitte Hämeen läpi, pitkin Päijänteen
läntistä rantaa, ja yhtyy Kärkölän muorilla Salpausselänteesen.
8) Salvon-selllllNe eroopi Mkioisten muorilla Suomenselästä,
kulkee länsi Samon läpi ja yhtyy Salpausselänteesen länsi puo-
lella Lappeenrantaa. 9) KarjalllN-selänne lähtee Suomenselästä
etelää ja kaakkoa kohden luoteisen Salvon läpi keskiseen Karja-
laan, jossa se, Joensuun itä puolella, yhtyy Salpausselänteesen.
10) Lohjan-selänne lähtee Salpausselcinteestä etelä Hämeessä
lounaa kohden läntisen Uudenmaan läpi Tammisaareen päin ja
juoksee Hankoniemeen.

Edellä mainitut selänteet jakamat maan luonnollisesti seu-
raamiin »vieruihin: 1) pohjainen ja koillinen mieru, Jäämerta
ja Wienan merta päin, sisältää Maanselän pohjais ja itä puo-
lella olemat osat Lapinmaata ja Pohjanmaata; 2) luoteinen
mieru, Pohjanlahden pohjais osaa päin, sisältää etelä Lapinmaan
ja melkein koko Pohjanmaan; 3) lounainen mieru, Rauman
merta ja Itämerta päin, sisältää länsi Hämeen, Satakuuuan ja
Warsinais Suomen; 4) etelä mieru, Suomenlahtea päin, sisältää
itä Hämeen, Uudenmaan ja etelä Karjalan ; 5) kaakkoinen mieru,
Laatokan ja Äänisen (Onegan) järwiä päin, sisältää Sawon ja
suurimman osan Karjalaa.

Wedet. Niitä on Suomessa paljon. Ylämaan mesissä on
se merkittämää, että iso joukko niitä jaksottain yhtyy suureksi
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wesistöksi, josta »vesi mirtawana juoksee alamaahan, jota ivas-
taan alamaan medet ei yhdy toisiinsa, »vaan juoksemat tutin
jokilaaksoansa.

1) Pohjainen ja koillinen wieru. Maanselästä juoksee
pitkin Norjan rajaa Skeskcmjoki, jota edempänä kutsutaan Ina-
rinjoeksi ja »viimein Tenojoeksi, johon yhtyy Utsjoki ja Pulma-
joki maan pohjaisimmasta Pulmajaur (1)'") nimisestä järmestä,
jonka jälkeen Tenojoki menee Suomen rajan yli ja Norjassa
laskee Tenomuonoon. Suurin järlvi on Inarinjärwi (5), johon
Iwalojoki laskee ja josta Patsjoki juoksee poikki Suomen rajan
Waranginwuonoon.

2) Luoteinen wieru. Kollajaur-järwestä, jossa Suomen,
Ruotsin ja Norjan rajat käywät yhteen, juoksee rajajoki Könkömä,
joka sitten Muonionjoen nimellä yhtyy Ruotsista tulemaan Tor-
nionjokeen, joka 16 penikulman matkalla on rajana Ruotsia
mastaan. — Kemijoki, Suomen suurimpia jokia, lähtee Tal-
kunaoimista ja saatuansa Kittiscnjoen yhteyteensä, juoksee Kemi-
järwen läpi ja saapi sitten wielä Ounasjoen lisäksensä. — Ou-
lunjoki, kauppatienä tärkein maan jo'ista. Se tulee Niskakosken
kautta Olllunjärwestä (31), johon pohjais-Suomen ylängön »vedet
kahdelta päähaaralta laskemat: a) Kianto-laakson haara pohjai-
sesta ja b) Sotkamo-laatson haara idästä, jonka mesi Ämmä-
kosken kautta Kajaanin lähellä laskee Oulunjärween. 10 peni»
kulman matkallansa Niskakoskesta mereen estää Oulunjokea useat
kosket, joista PMkoski Muhoksen pitäjässä on suurin ja mää-
rällisin. — Siikajoki, tewättulwalla ja jäiden lähdössä tunnettu
komin rajumirtaiseksi. — Pyhäjoki PylMrlvestä (150). —

Ähtäwänjoki Liwonlähteestä Suomenselällä, juoksee Alajärwen,
Lappajärwen ja Ewijarwen läpi. — Lapuanjoki Kuortaneen jär-
mistä. — Kyröjoki, suurin etelä Pohjanmaalla (30 penikulmaa):
nimitetään yläpäässänsä Kauhajoeksi, sitten Ilmajoeksi.

3) Lounainen wieru. Karwianjoki. — Kokemäenjoki, rikas
lohista ja siioista, purkaa medet suuresta Kokemäen Vesistöstä,

*) Numero sultuin sisällä järwen nimen perässä on sama numero,
jolla mainittu järmi on merkitty muouna 1861 annetussa Suomen-
maan kartassa Gyldeniltä.
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jonka laweus sisältää Suomen ylämaan länsi osan (länsi Hä-
meen ja itäisen Satakunnan). Ne monet tähän kuuluwaiset
wedet jakauwat kolmeen päähaaraan: läntinen, pohjainen ja itäi-
nen haara. Pääwedet on pohjaisella haaralla, joka alkaa edellä
mainitusta Liwonlähteestä, josta se juoksee etelään päin, lewe-
nee moniksi suurenmoisiksi järwiksi, niinkuin AtsllNNseN (104)
ja Toiwesi (103). Saatuansa lisäwesiä Pihlajllweden ja Keu-
run (105) »vesistä laskee mesi Ruoweteen ja siitä Muroleen-
koskea Näsijärween (100) sekä Tammerkoskea (61 jalan pudok-
keella 1^ mirstan matkalla) PMjärween, Pirkkalassa. Tähän
järween tulee etelästä päin itäinen päähaara, jossa on monta
haaraa: a) LllNgelmä-haara, johon se suuri Längelmäwesi (107)
kuuluu, joka alusta on ollut yhdessä PMneenweden (109)
kanssa, mutta jolla nyt on suorempi juoksu KlliwannvN kanawan
kautta Roinecscn (110), jota laskee Mallasweteen (111), johon
myös Pelkäneenwesi Kostion wirrau kautta juoksee, b) Hauhon-
haara alkaa Padasjoelta LllMMeneen järlvestä (68) ja tullee
Wesijaon (H7) setä Lammin ja Hauhon järwien läpi edellä
mainittuun Mallasweteen, jota sitten WaMakoskea laskee RilU-
tUNsMäll. c) Wanajan-haara alkaa Asikkalassa, lewenee Pää-
järweksi Lammin pitäjässä ja saatuansa Janakkalassa lännestä
päin lisä-wettä Lopenjärwestll (120), kulkee luodetta kohden
Wanajan läpi, Hämeenlinnan siwu, Wanajllweteen (113) ja siitä
edellä mainittuun Nautunselkään. Siitä juoksee wesi Kuokka-
lankvskea, Leinpäälässä, ja Wesilahden järwien läpi Pyhäjär-
meen, etelä puolella Tamperetta. Pohjaisen ja itäisen haaran
tässä yhtyneet medet lastewat Nokiawirtaa Kulowcteen, johon
pohjaisesta päin läntinen haara tahi Kyrön-haara tulee, jossa
Kyrösjärwi (97) laskee metensä 73:n jalan korkuista Kyröskos-
kea. Kulomedestä juoksee wesi Rautaweteen (96) jn sitten
Wammaskoskea Liekowetccn Tyrmään pitäjässä, josta Kokemäen-
joki saapi alkunsa. Saatuansa Loimijoen etclä-puolelta lisäk-
sensä, laskee se Kiettareen kostea alas Satakunnan alamaahan ja
purkaa Mettänsä 5 suulla alapuolella Poria. — Eurajoki, puhdas-
santapohjasesta PylMrlvestä (140) Eurassa. — Aurajoki, Suo-
men historiassa mainittawin joki, juoksee Turun kaupungin läpi.
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4. Etelä wieru. Wanta- eli Helsinginjoki lähellä Hel-
sinkiä. Kymijoki purkaa sen suuren mesistön, joka lewenee Suo-
men ylämaan keski-osassa. Sen pää-haara alkaa Suomense-
lältä ja juoksee pohjaiseen Hämeenmaahan, jossa haara saatu-
ansa »vähitellen lisä-wesiä, lewenee muiktu-rittaaksi Keiteleeksi
(77) Viitasaaressa. Tästä etelää kohden Laukaan pitäjään juok-
sema mesi, joka lännestä päin saapi lisäwettä Saarijärwen-haarasta
(75—72) ja idästäpäin Tarwalan kostea tulemasta Rautalammin-
haarasta (81—86), laskee suurta Kuhankoskea Leppäweteen (70),
ja siitä Haapakoskea Päijänteesen (67), jota on 12 Suomen
penit, pitkä, 3 leweä. Päijänteesen juoksee paljo mesiä: län-
nestä päin wäkewä ja kirkas-mesinen Urrakoski, joka tulee edellä
mainitusta Hämeenselänteellä olemasta Wesijaosta (117), josta
mesi siis juoksee tahtaalle; — eteläpuolesta WääksenM Wesijär-
westä (66): — itäpuolesta Tainiowirta, jota juoksuttaa Sys-
MllN-haaran mettä Kyywedestä (89), Puulawedestä (90) ja
lääsjärwestä. Sitten lähtee mesi Päijänteen kaakkois puo-
lesta KalMsen-tostea Ruotsalaiscnjärwecn (65), josta Kymijoki
alkaa, jota juostessansa taattoa ja etelää kohden pauhaa Iy-
rängönkoskena lähellä Heinolaa ja, saatuansa lisä-Medetsi pohjai-
sestapäin Mäntyharjun-haaran (91, 92), Keltuukoskessa kat-
kaisee Salpausfelänteen, jonka jälkeen se juoksee Uudenmaan
alanton läpi, tekee Anjalan pudokkeen ja jataupi Wedenjaka-
massa kahdeksi haaraksi, jotka sulkemat Pyhtään saaren, ja pur-
kaa »vettänsä Suomenlahteen 5 suuhaaralla, joista itäisin on
mllinittama siinä oleman Korkiakosken pudokkeen »vuoksi. —

Rajajoki, manha raja Wenäjän ja Ruotsin mälillä (m. 1323—
1617), niinkuin nytkin Wenäjän ja Suomen Mälillä.

5. Kaakkoinen wieru. Itä Suomen ylängön (Samon ja
Karjalan) suuren mesistön sydännä on tuo suuri Saima, jota
on monien, salmilla ja kostilla toisihinsa yhtyneitten järwien ja
wesien yhteinen nimi. Pää-haaran eli Pielis-haaran lähteet
owat lähellä Miinalaa Venäjänmaassa, mutta se tulee, juostu-
ansa 12 penikulmaa, Suomenmaahan koilliseen Karjalaan, jossa
se lemiää isoksi Pielisjärweksi (47), josta Pielisjoki, katkaistu-
ansa Karjalanselänteen, juoksee Pyhäselkään, jota, yhdessä Ori'
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weden kanssa, kutsutaan koilliseksi Saimaksi (42). Läntinen eli
Kallawcden-haara alkaa pohjaisessa Sawossa, jossa useampia
pienempiä »vesiä kokoutnu PorowetttN lisalmessa ja juoksemat
siitä etelää kohden Onkilveteen (54) ja siitä Kllllawtteen (53).
Kallawesi, saatuansa koillisesta päin Msiäll-haaran lisäweden
(57—59), joka lännetvirrassa katkaisee Karjalanselänteen, juoksee
Puutossalmea Koirusweteen ja siitä Konnuskoskea Unnukkawe-
teeu ja mihdoin Warkauskoskea Äimiswcteen, jota yhdessä lout-
senwedcn, Haukiweden ja moniain muiden järmien kanssa kutsu-
taan Enonwedeksi eli luoteiseksi Saimaksi. Koillisesta Sai-
masta, johon suuren Höytiäisen (46) kirkas mesi nykyjään
Kanawan kautta suoraan juoksee, lähtee länttä kohden Oriwirta,
joka siis yhdistää Saiman koilliset ja luoteiset »vedet. Tämä
yhdistynyt »vesijoutto juoksee Sawonlinnan siwu Pihlajaweteen,
jota yhdessä itäisemmän Puruweden kanssa kutsutaan keski Sai-
maksi, josta Puumalan salmi tullee saariseen etelä Saimaan.
Sen eteläisimmästä selästä, Lllpwedestä, lähtee Wuoksenjoki (133)
taattoa kohden ja laskee, kappaleen matkaa siitä, alas Salpaus-
selännettä Imatran koskena, jota on jaloin kosti Suomessa
(139 jalan lewyinen, 114 jalan korkoinen 6:den »virstan mat-
kalla). Wuoksenjoki juoksee sitte alamaan läpi 15 penikulman
pituisena, etelään päin selkäwänä kaarena, lelveten sillä matkalla
moniin suuriin selkihin, ja laskee »vetensä Laatokan suureen jär-
ween 2 suuhaaralla lähellä Käkisalmea. — länisjoki eli Leske-
länjoki juoksee länisjärwen (127) läpi Laatokkaan.

Suomenmaan wedet eiwät ole juuri sopimia meneenkululle,
kun niissä on paljo kostia ja pudotteita. Sentähden onki koskein
perkauksilla ja kcmamillati koettu poistaa tätä »vastusta ja niin-
muodoin auttaa kulkua maan sisemmissä osissa. Monille sär-
mille on kaiwettn sopimampi suu, joten mesi niissä on alennut
ja alvaroita, meden mallassa olleita maita saatu lviljeltätviksi.
Merkillisimpiä kanalvia omat: Pohjanmaalla Ämmän kanawa,
joka kulkee Ämmän pudokkeen silvua Kajaanin joessa ja amaa
niintaMoin »veneille kulun Oulunjärwen ja idästäpäin siihen
juoksemain mesien »välillä; Satakunnassa KaiWllNto, jota katkai-
see Kangasalan harjun ja yhdistää Längelmämeden ja Roineen;
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Muroleen ja Kuokkalan tanawat; Sawossa Taipaleen ja Kon-
NUksett eli Wllrkauksen kanawa ja sulkulaitos setä kanawa- ja
sulku-laitokset Kallatveden pohjais puolella, kulun edistämiseksi
maakunnan etelä ja pohjais osain Mälillä; Karjalassa Kanawa
Höytiäisestä Pyhäselkään ja Kilvimemen-tanaMa Vuoksesta Su-
»vanto-järween, joten Wuoksi lyhempää tietä pääsee Laatokkaan.
Etunenään on kuitenki Slliman-kanalva pantawa, joka kulkee
Salpausfelänteen (Saiman rantaselänteen) poikki ja aukaisee
(syyskuun 7:stä päiwästä w. 1856) suoran kulun Saimasta
(Lappeenrannan itäpuolella) Wiipurinlahteen. On myös tuu-
mailtu yhoistää kanawilla Päijänteen mesistö Saiman mesistön
ja Pohjanlahdenki kanssa.

Ilman-alll, tuotteet ja elinkeinot. Samoin kuiu muissaki
maan-nawan läheisissä maissa on Suomessaki talwet pitkät ja
kotvat (toisinaan — 40"), kesät usein hylvin lämpimät (toisinaan
päälle -s- 30"). Soiden kuimaamisella ja Milja-maiden laajenta-
misella on ilmanala tosin paljon lauhtunut; mutta pitkät, kyl-
mät ja kuiwat kemäät, niinkuin ne tawallisesti oivatkin, ja yö-
hallat kesä-aitoinati pilaamat usein tylwöt, warsinki suo-mailla.
Ylehensä taidettanee sanoa että 5 wuonna 1 wuosi antaa hy-
wän sadon, 3 testitertaisen ja 1 on katotvuosi. — Maan suu-
ren awaruuden muoksi on armaten suuri erotus ilman-alassa
eri paikoilla. Etelä puolessa on pisin päimä ja pisin yö, kum-
pikin 18H tunnin pituinen, mutta Enontekiäisissä 1:n kuukauden
ja Utsjoella 2:n kuukauden pituinen. Etelä puolessa luetaan
talmi kestämän 5—6 kuukautta, mutta pohjais puolessa B—9
kuukautta. Wuoden keski-lämmin on etelä puolessa (Turussa)
-j-4i" paikoilla, mutta pohjaisessa (Enontekisissä) — 2z" pai-
koilla. Erotus ilman-alassa on myös suuri saman letveys-as-
teen eri paikoilla, jos ne omat rantamaita, jossa itse maa on
alhaisempaa ja enemmin »viljeltyä, taikka jos ne omat ylhäisem-
pici, järmisiä ja soisia sisämaita. Ilma on ylehensä puhdas ja
raitis. Suuremmat yhteiset kulkutaudit owat tawallisesti olleet
katomuotten ja siitä seuraaman sopiman ja termeellisen ruuan
puutteen maikuttamat.

Pää-elinkeino on maanwiljelys, jota harjotetaan pohjaiseen-
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päin Inarinjärwen etelä rannalle asti. Maanmiljelylsellä on kuitenki
monet esteet ja »vastukset: maanlaatu, kansakunnalliset seikat,
kansan kiinteä pysyminen »vanhoissa lamoissansa, taidon ja ra-
han puute. Taidon puutetta on koetettu auttaa maanmiljelys-
seuroilln ja kokouksilla, sekä rahan puutetta hypoteeki-yhdistyk-
sellä. Maanmiljelyksen edistymistä estää myös se seikka että
mero on melkein yksinään maanmiljelyksen niskoilla ja eltä se
on epätasaisesti jaettu eri maatilutsille. Sopimin maanmilje-
lytseen on kuitenki lounais osa: Varsinais Suomi ja Uusimaa
ja monet niiden edustalla olemat saaret, Hämeenmaan, Satakun-
nan ja Pohjanmaan etelä osat. Suomen pohjaiset ja itäiset
osat owat täynnä soita ja newoja tahi kimiperäistä maata ja
hietakankaita, joissa maan harivassa kaswaa mäntyjä ja kaner-
wia. Suuria suo-maita on »viimeisinä aikoina kydöttämällä tehty
wiljawiksi pelloiksi ja niituilsi. Suon-lviljeleminen, jota erino-
mattain Pohjanmaalla on toimitettu, on ylehensä Suomessa ene-
nemään päin. Itäpuolisten osain kiwiperäinen maa tekee että
Suomalaisten manhin tapa höystää maata, nimittäin tuo metsiä
häwittäwä ja maata uuttawa tahi laihduttalva kaskenpolttaminen
mieläti on tamallinen. Enimmin kylmetään ruista (rutiin-tylmö
loppuu Sodankylässä ja Muonionnistassa, 67" ylempänä);
pohjaisessa osassa kylmetään enimmin ohraa, japaikottain ei muuta
kuin ohraa; etelä osassa menestyy nisu; kauraa ja tattaria mil-
jellään enimmin kaakkois osassa. Vaikka maan parempi tahi huo-
nompi laatu tekee suuren erotuksen ja maikka Harmassa järjelli-
sellä lamalla maata miljellään, taidettanee laskea keskimäärin, koko
maassa tynnyrin-alalta peltoa saatawan 5 tynnyriä jymiä ja 6 tyn-
nyriä perunoita. Vuotinen Miljan tulo luetaan tekemän noin 2 milj.
tynn. rukiita, 1 milj. t. ohria, 900,000 t. kauroja, 18,000 t. ni-
suja, 50,000 t. herneitä ja, ilman sitä, seka-miljaa ja tattaria ").

5) Tässä seuraa keski-lasku wuotten 1845—1855 jymäntulosta kussaki läänissä:
Tynnyriä Ohria. Kauroja. Nisuja. Tattareja Hernei-
rukiita. jaseka-wiljaa. tä.

Oulun lään. 112,000 190,000 7,000
Waasan l. 375,000 255,000 59,000
Turun l. 390,000 122,000 109,000 10,000 23,000
Undenmaan l. 233,000 20,000 84,000 5,000 3.000 7,000
Wiipurin l. 244,000 75,000 321,000 500 12,000
Kuovion l. 325,000 222,000 70,000 ?

Mikkelin l. 217,000 91,000 127,000 ?

Hämeen l. 199,000 59,000 04,000 1,500 18,000

Summa 1,995,000 1,040,000 «01,000
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Jos tästä siemenjylvät, noin 750,000 t:riä otetaan pois,
jääpi noin 3,300,000 t:riä jälelle. Suoinenmaan mäestön muosi-
tarpeen saattaa laskea 4,500,000 tynnyrin paikoille, paitsi mitä
menee eläimille ja wäkewäin juotawien malmistamiseen. Tämän
jymänpuutteen siaan »viljellään kuitenki muita ruoka-aineita. On
sellaisiaki paikkakuntia, jossa kansa ei syö puhdasta leipää, maitta
ei tatolvuosikaan ole, maan setottaa jauhoihin petäjän kuorta,
jauhettuja eli surlvottuja olkia jamuita aineita. Perunat omat jy-
mänpuutteen suurin täyte. Niitä »viljellään ylehensä, enimmin lou-
nais osassa. Niiden tulo on tietämätön (kukaties 3 milj. t:riä), ja 3
tynnyriä perunoita arlvellaan »vastaaman 1 tynn. jylviä. Viljellään
muitaki ruokakasmeja, niinkuin herneitä (mutt'ei Oulun läänissä),
papuja ja nauriita (enimmin itä osassa). — Niituista ollaan huo-
limattomat ja jätetään ylehensä hoidotta; senpä mukaan onki
heinäntulo. Viimeisinä wuosina owat kuitenki talonpojatti, war-
sinki lounais osassa, »vähän rulvenneet niittuja »viljelemään. —

Pellawa, parasta kesti Hämeessä, tulee jo testi Pohjanmaalla
karkeaa; hamppu kaswaa pohjaisempanati; humalaa kaswatetaan
enimmin Uudellamaalla; siellä täällä kastvattaa talonpoikainen kan-
sa tupakkia, tawallisesti Maan omaksi tarpeeksi. Ilman-ala tosin on
suurena »vastuksena puutarhan-hoidossa; saattaisi se kuitenki olla
paremmalla kannalla kun se on; sillä tuskin muuta kaswatetaan
kun kyöki-kastvia, paitsi moniain paikoin etelä osassa. Wiina-
ja tarwa-marjat kypsyivät Oulun läänissäki; omenat ja kirsikat
eiwät kypsy usein keski Pohjanmaallakaan; kriikunat, puuperu-
nat ja luumut eiwät juuri menesty Uuttamaata pohjaisempana.
Hedelmäpuiden puutteen täyttämät monet marjalajit, enimmiten
pohjais puolessa, niinkuin muuramet (lakat, hillat) pohjaisimpa-
na, ja sitten järjestään kaswaa puoloja, mustikoita, mesimarjoja
(maamuuramia) , lvaaramia, mansikoita ja m. — Metsät owat
suuresta arwvsta. Plankkuin ja lautain »valmistaminen on mo-
nin paikoin talonpoikain tärkeimpiä siwu-elatuskeinoja. Sahoja
on myös paljon rakennettu, suurimmat maan itä puolella.
Moniain paikoin (sisemmällä Pohjanmaalla) on terwanpoltto

Nämnt tulot, »verrattuina tuloihin 20 muotta tätä ennen, osotta-
mat jymäntulon lisäyneeksi kolmannen osan.
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pää-elatuskeino. Arwoisimmat puu-lajit owat koimu, kuusi ja
petäjä, joita kaswaa koto Suomessa. Samoten kasmaa myös ka-
taja, leppä, paju, haapa, tuomi, pihlaja jahalawa; harMemmassa
niinipuu, waahtera, jalawa eli kynneppää (kesti Pohjanmaallaki),
pähkinäpuu, orapihlaja, saarni, tammi (enimmin etelä rannalla),
lehtikuusi (kaakkois osassa). Oikeata metsänhoitoa ei ole wielä
ollut Suomessa, mutta sen tarpeellisuus rupeaa yhä enemmän
tuntumaan; sillä rantamailla on jo metsän puute 10—20 pe-
nikulman lewyiseltä, ja sisemmissä maan osissa hämitetään yhtä
taidottomasti metsiä, jotka omat suuresta armosta ei maan tuo-
tettensa wuoksi, mutta myös sen wuoksi että suojelewat maan
joutumasta kaswamattomaksi. Metsistänsä woipi tosin talon-
poika »valmistaa kaikenlaista kalua, jolla saapi hymän rahatulon,
mutta kun maan sisemmistä osista matkat omat pitkät ranta-
maan kaupunkeihin, hinta ei juuri nouse päälle Meto-palkan.
— Karjaa pidetään sekä sen annin että maan hoidon tähden
ja on sangen arwoisa elatuskeino. Vaikka karjaa yleensä hoi-
detaan huolettomasti ja Harmassa on paremman-laatuisia eläimiä,
on karjan-antia kuitenki ei maan tarpeeksi asti mutta paljo kau-
paksikin. ArMoisin on sarmikarjan hoito. Hewoiset omat pie-
niä, mutta kestämiä; parhaimmat owat itä-osassa, jossa niitä
parahiten hoidetaanki. Lampaat owat enemmiten wanhaa huo-
noa laatuansa ja karhea-willaisia. Lisäksi mainittakoon wuohia,
sikoja ja koiria. Lapinmaan auvoisin eläin on poro, joita
myös on metsissä omassa mallassansa, kesuttomina (peuroja)

*) (W. 1855) Nauta.
Hewoisia. eläimiä. Lampaita. Sikoja. Wuohia, Poroja.

Oulun lään. 19,000 97.000 88,000 4,000 50 20,000
Waasan l. 53,000 176,000 190,000 28,000 2,000
Turun l. 39,000 157,000 180,000 26,000 6,000
Uudenmaan l. 24,000 81,000 74,000 20,000 1,600
Wiipurin l. 37,000 121,000 80,000 39,000 200
Kuopion l. 37,000 119,000 61,000 33,000 1,000
Mikkelin l. 25,000 115,000 55,000 34,000 1,300
Hämeen l. 29,000 99,000 163,000 20,000 6,000

Summa 263,000 965,000 891,000 205,000 18,000 20,000
Näistä laskuista, werrattuina laskuihin 30 muotta fitä ennen,

hawmtsee hewosten ja eluktam enenneen Z osaa (67—68 pros.), mutta
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Sen erinomaisin ruoka on peuranjäkälä, josta, samotenkun kan-
gasjäkälästäkin, on wiime wuosina ruwettu »valmistamaan ter-
»veellistä katomuoden leipää. Aljo-lintuja on yleiseen: kanoja, kyyh-
kyistä ja hanhia. Mesiäishoito on Maan eteläisimmässä osassa
tawllllistll, jossa myös silkkiäisiä (silkki-matoja) on saatu menes-
tymään (ilman silkkiäis-puutta). — Kalastaininen on suuresta
armosta meren, järtvein ja jokein rannoilla asumille, ja paikoin
se on saaristolaisten ainoa elatuskeino. Meriwesissä on silakan
ja pohjaisissa jo'issa lohen pyyntö erinomaisin. Muita tawalli-
sia kaloja on ahwen, lahna, hauki, kuha, made, muikku, nahki-
ainen, kouri, siika, ankerias (airokas) j. m. Krapuja ei ole
Pohjanmaan eteläisimpiä wesiä pohjaisempana. — Metsästämi-
nen ei ole hyödytöntä maan pohjaisissa ja sisemmissä osissa.
Metsän eläwiä, 'moniaat arlvoisia nahkansa tähden, mainittakoon
majawa (Harmassa), karhu, oratva, hirmi (yhä harwemmassa),
jänes, kärppä, ahma, naali, ilmes, kettu (repo; mustia ou Har-
massa), susi. Nämät tekemät usein suuria »vahingoita karjalle.

Kesuttomia lintuja mainittakoon kotka, haulta, kurki, teeri, metso,
joutsen, haahka (pohjaisessa) j. m. mesi- ja metsälintuja. Saa-
ristolaiset pyytämät hylkeitä, joka on maimaloista ja määrällistä,
mutta toisinaan hywin hyötyisää. — Vuorityöhön on wiime

lammasten maan z osan (36 pros.). Wuotten 1850 ja 1855 Malilla
hawaitaan poroin luku wahenneen 10,000; nyt luetaan niitä oleman
27,700. — Woin-saalis lehmältä ei ole yhtä suuri kaikin paikoin.
Pohjaisessa puolessa Suomea on se noin 5 leiwiskäa, mutta leslilu-
wun jälkeen kolo Suomessa armattanee se Maan 3:meen leimiskään
lehmältä Ruotsissa luetaan saatawan lehmästä 2 leiwiskäa Moita ja
2 leiwiskäa juustoa, mutta etelä Tanskassa 5—7 leiwiskäa moita ja
6—9 leiwiskäa juustoa.

Mensa luetaan Europassa 1 hewoinen 12 ihmistä kohden ja 1
nauta-eläin 3 ihmistä kohden. Kun siis Suomessa sanotaan oleman
1 hewoneu 6—7 ihmistä kohden ja 1 nauta-eläin 2 ihmistä kohden,
niin ei eläinten lutu ole mähäinen tahi riittämätön, kun maan tulo
ei olisi niin huono, johon on syynä eläinten huono hoito ja siitä seu-
raama huonompi laatu. — Suomessa on 53 lammasta 100 ihmistä
kohden. Ruotsissa 47, Tanskassa 91, Ranskassa 110, Englannissa 177,
Mecklenburgissa 277, ja ilman sitä on willansaanti jola lampaasta
paljon suurempi luu Suomessa.
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»vuosina ryhdytty suuremmalla toimella Kiwikunta on yleensä
köyhää ; enimmin löytyy rautaa, jota saadaan sekä wuori-kaiwan-
uoista (joita on 25—30, useimmat läntisellä Uudellamaalla ja
Varsinais Suomen itäisessä osassa) että järtvistä ja soista (mel-
kein ylehensä). Vuosittain tuodaan kuitenki »vielä paljo rauta-
malmia Ruotsista. Vaskea (kuparia) laimetaan läntisellä Uudel-
lamaalla ja Karjalassa. Runsaasti on sitä Pitkärannan seuduilla,
Laatokan koillis rannalla, jossa myös löytyy tinaa. Kalliita
metalleja on myös tamattu hiukan; mutta niitä ei ole otettu
malmistaatsensa, kun se ei ole näyttänyt maksaman maimaansa.
Kilvenlaatuja on graniiti niminen (harmaa kiwi) tawallisinta
(monenkarlvaista). Marmoria, wajanssi-sawea ja fältspattia la-
mataan enimmiten kaakkois Karjalassa; liuska-, tahko- ja myl-
lyntiwiä, sawenwalajan samea, punamultaa löytyy monin pai-

*) Se antoi 15 Muotta tätä ennen työtä 4,000:lle hengelle, jotka
oliwat wuoriherran käskyläisiä, ja sen liikkeelle panema rahasumma
laskettiin 3» milj. markkaan. Wuonna 1862 teki metallitehdasten tuote-
arwo 6z milj. markkaa.

Wuonna 1638 oli Suomessa 2 masuunia ja 2 rautapruukia
(Mustio ja Antskog) 4:llii kankirauta- ja 2 kimppurauta-masaralla;
mutta wuonna 1748 luettiin 10 hyttyä ja masuunia, 15 rautapruukia
18:lla kankirauta- , ?:llä kimppurauta- ja 1 pelliwasaralla. Wuonna
1809 oli 10 masuunia, 25 kankirauta- ja 14 kimppurautawasaraa; ei
yhtään rautalaiwantoa silloin Mielä ollut Suomessa; järwimalmia käy-
tettiin ainoastaan luwan (Nilsiässä) ja Östermyyran pruuleissa.
Wuonna 1840 oli etuoikeutettuna 18 masuunia (keskimäärin useam-
pana wuonna tuottiwat ne 18,000 kippuntaa harkkorautaa ja Maletuita
kaluja), 23 rautapruukia 26:11a kankirauta-masaralla, etuoikeutetut
malmistamaan 15,000 kippuntaa kankirautaa, sekä 25:11a naula- ja
kimppurauta-masaralla. Wuonna 1860 oli työssä 16 masuunia (nii-
den joukossa 8 ainoastaan »vuorimalmia Marten), jotka tuottiwat
90,000 kippuntaa harkkorautaa ja Maletuita kaluja, 2? kankirauta-ma-
saraa ja 16 sulatuslaitosta, jotka walmistiwat 56,000 kippuntaa kanki-
rautaa, seka 2? kimppurauta- ja 41 naula-wasaraa; 20 rautamalmi-
suonta oli työn alla. — Pruuleissa käytetystä malmista on noin 12
prosenttia suomalmia, 69 pr. järwimalmia, 12 pr. Suomen muori-
malmia ja 8pr. Ruotsin »vuorimalmia. — Waslea walmistetaan Fiska-
ritzsa noin 200 ja Pitkärannassa 1000 kippuntaa. — Tinaa walmistet-
tiin 55 kippuntaa wuonna 1860, mutta 193 kippuntaa wuonna 1862.
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koin, samoin myös kalkkia (erinomattain pitkin eteläisen ranta-
maan läntistä osaa).

Talonpoikainen kansa on monin paikoin ahkera koti-teolli-
suudessaan. He »valmistamat »vaatteita, kaikenlaisia talontar-
peita, pelto-aseita j. n. e., ei maan omaksi tarpeekseen, mutta
myös kaupaksi, niinkuin kudottuja ja neulottuja kankaita, puu-
astioita j. n. e. Turun ja Porin tienoilla kudotaan paljo pum-
puli-kankaita. Käsi-alat owat kuitenki huonommanpuolista, ja
siihen on suurena syynä se että käydään käsin monenlaisiin as-
karoitsemisiin. Suomalaiset, kuin omat yleensä käsistään tekemää
kansaa, pystyisiwät kyllä setä uusia käsitöitä toimittamaan, joita
siis pitäisi kansalle hanttia, että siewemmästi ja taidollisemmasti
»valmistamaan tatvallisia käsialojansa. Käsi-töiden paneminen
paremmalle kannalle on tuiki suuresta armosta, kun Suomen
talonpojat, talwi-ajan 6:na, 7:nci kuukautena, eiwät woi ryhtyä
maanwiljelytseen. Käsi-cnnmatteja tosin on monenlaisia, mutta
niiden teokset eiwät kaupungeissakaan osota suurta taidollisuuta.
Suurempaa wapautta elatuskeinoissa ja liikkeessä ammattikuntain
ja muiden samallaisten estetten siaan olisi toiwottawa. Tässä

kohden on wiimeis wuosina muutamia parannuksia tehty, mutta
paljon on wielä tehtäwänä. — Tehdasliite on edistymistä päin,
mutta Mielä alhaisella kannalla; sillä ei ole ollut halua sumiin
hankkeisiin eikä suurin yhdyskunnittain toimittamaan mitä mähillä
rahoilla ei saada toimitetuksi. Päälliseksi raata-aineetki owat ul-
komaalta tuotalvat. Useimmat tehtaat owat mähämäisiä ja kun
owat suositut korkeilla tullitaksoilla, taitamat ne korottaa teostensa
hintaa, eikä ole siis pakotetut parantamaan niitä *). Suurin

*) Tehdatzliikteen oleman enenemässä halvaitsee siitä että
Wuonna 1805 oli 53 tehdasta:

" 1843 "90 " niissä 1,700 työmiestä; teosten arwo
" 1845 "103 "

1847 "118 " "

" 1849 "128 " "

1851 "148 "

" 1855 "171 " "

" 1857 "200 " "

2,200,000 m.
2,058 " 2,700,000 "

2,234 " 3,100,000 "

2,588 " 3,900,000 "

3,364 " 5,200,000 "

3,419 " 4,700,000 "

4,996 " 7,500,000 "
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tehdas-laitos on pumpulitehdas Tampreella ja sitä lähin on
mainittama 4 muuta pumpulitehdasta (Turun ja Vaasan sekä
Forssan ja Vilsbergin Hämeen läänissä), 2 sokeritehdasta (Töh-
lön lähellä Helsinkiä ja Auran Turussa), 2 »verkatehdasta (Li-
toisissa liki Turkua ja Jokioisissa Hämeen läänissä), 9 tupakki-
tehdasta (2 Helsingissä, 4 Turussa, 1 Uudessakaupungissa, 1

Kokkolassa ja 1 Pietarsaarella), 2 paperitehdasta (Tampereella
ja Termakoskella Hämeen läänissä), 1 lasitehdas (Nuutajärmi
Hämeen läänissä), 1 saipua- ja kynttilätehdas (Viipurissa), 1
majllnssitehdas (Suotniemi Viipurin läänissä) sekä mielä 1 kruu-
titehdas (Östermyyrassa Ilmajoen pitäjässä Vaasan lääniä) ja
metallein Malmistus-laitokset. — Kauppa ja liike maan sisem-
missä osissa on mähäinen, mutta monet höyry-laimat kulkemat
kuitenki pitkin koko Suomen rantaa ja höyry-laiwan kulku on
toimeen pantu Saiman mesissä, Päijänteessä ja järmillä Tam-
pereen seuduilla. Rautatie kulkee Helsingistä Hämeenlinnaan se-
kä Riihimäen pysäyspaikalta Pietariin. — Ulkomaan kauppa on
melkoinen ja laaja sekä näyttää »vuosittain enentymän Erin-
omaisimmat mienti-talvarat omat metsäntuotteita, niinkuin plant-
kuja ja lautoja (Porista ja Viipurista), potaskaa, pikeä, terwaa
(Pohjanmaalta), puu-astioita (Uudesta- jaRauman kaupungeista)

joista tässä mainittakoon: (185?)
Pumftulitehtllita 1,900,000 markkaa.
Karwarintehtaita 270,000 "

Wlljansst-, kaakeli- ja m. t. 60,000
Lasitehtaita 352,000
Verkatehtaita 328,000
Korttitehtaita 44,000 "

Kynttilä-, saipua-, soopa- 324,000
Kone-pajllstoja 268,000
Öljy-myllyjä 48,000 "

Paperitehtaita 428,000
Sokeritehtaita 440,000
Tupakki-, uuusku-teht. 1,312,000
Ajokalu-teht. 96,000

*) 1841 wuoden wienti teki 9,900,000 m., tuonti 20,000,000 m.
1852 " " 10,100,000 " " 26,800,000 "

1862 " " 35,100,000 " " 57,300,000 "
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ja halkoja eteläisiltä rantamailta); karjan-antimia, niinkuin elä-
mää karjaa, moita, lihaa, Muotia ja talia; kalaa, hylkeenraswaa,
turkki-nahkoja, jymia j. n. e. Ulkomailta tuodaan jymiä, kryy-
nejä, suoloja, metallia ja metalli-teoksia, kalaa, mauksia ja he-
delmiä, kahmia, teetä, sokeria, miinejä, paineita, apteekin-aineita,
nahkaa, silkki-, pumpuli- ja Milla-kankaita j. m. Kauppa-tawa-
ran kuljettamisella (rahdilla) saadaan kanssa hywät Moitot. Wien-
titamaran armo on wiimeisinä muosina keskimäärin laskettu 27
milj. markkaan sekä tuontitawaran armo, ynnä rahtimoiton ja
tuontitullin kanssa, 52 milj. markkaan. Suomen kauppalaimas-
to on joltisen suuri, nimittäin 500 isompaa alusta 80,000 läs-
tilumulla ja 1,100 Mähempää alusta 50,000 lastilla; 78 höy-
ryalusta, jotka enimmiten kulkemat oman maan Mesiä, mutta
muutamat myös menewät ulkomaan salamoihin^). Sähkölennätin

*) Katsaus tawarain maihetulseen muiden maiden kanssa osottaa
oman maan tarmetten laadun ja sen elinkeino-ahkeruuden tilan. Wuo<
sina 1860—1862 oli erinomaisimpain wientitawarain leski-arwo sen«
raawa: puu-tawara ja puu-kalut tekiwät 9^ milj. markkaa, terwa 3^
milj., woi 3 milj., metallit 2z milj., halwot 1Z milj., kankaat iz
milj., kalat iz milj., jywät 914 tuhatta, elukat 64? t., liha 240 t.,
j. n. e. Mitä erittäin tulee metsäntuotteisiin , oli palkkeja enimmin
wiety Oulusta 3,295 kappaletta, Porista 1,701, Viipurista 3,990;
parruja Porista 22,329 kappaletta, Raumalta 22,290, Turusta 10.842,
Ahwenamaalta 49,131, Viipurista 1,937; terroaa Torniosta 3,600
tynnyriä, Oulusta 65,000, Raahesta 4,000, Koktolasta 22,500, Pie-
tarsaaresta 16,500, Uudesta Kaarlepyysta 11,000, Vaasasta 18,000,
Kaskisista 1,000, Ristiinasta 36,000, Porista 3,200, Raumalta 977;
pikeä Oulusta 1,468 t:riä, Uudesta Kaarlepyystä 732; potaskaa Raa-
hesta 6,330 leiwiskäa, Kokkolasta 2,650, Vaasasta 3,850, Ristiinasta
2,320, Turusta 996; plankkuja, lautoja ja soiroja Oulusta 17,500
tonttia, Pietarsaaresta 6,400, Uudesta Kaarlepyystä 4,000, Vaasasta
6,200, Ristiinasta 19,100, Porista 65,000, Raumalta 102,000tonttia,
Uudestakaupungista 452,000, Turusta 22.400, Helsingistä 12,300,
Porwoosta 10,600, Lowiisasta 11,800, Haminasta 32,600, Viipurista
198,000, Joensuusta 2,400; lehtereita Raumalta 40,000 tonttia.
Uudestakaupungista 16,000, Ristiinasta 1,800; halkoja Turun läänistä
19,000 syltäa, Viipurin läänistä 39.000. — Tuontitamaroista teli
kangasten arwo 6z milj. markkaa, tuhmin 5z milj., sokerin 5 milj.,
metallien ja metalliteosten 4milj.; pumpulin IZ milj.,»vakewäin juomain
i; milj.; suolan iz milj., tupakin iz milj., wiinein 865 tnhatta, nahan

Suomen Maatiede. 2
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on laitettu pitkin Suomen etelä- ja länsi-rantaa ja on sekä
kaakkois että luoteis rajalla yhdistyksessä muun Europan sähkö-
linjain kanssa. — Yksityispankki on myös toimeen pantu.

Asukkaat. Suurin osa asukkaita on Suomalaisia, jotka ja-
kautuivat kahteen eri pääsukukuntaan : Hämäläisiin ja Karjalai-
siin. Hämäläiset asumat lounaisessa ja Karjalaiset koillisessa
osassa, ja niiden rajan saattaa laskea Uudenmaan kaakkois kul-
masta Vaasan läänin luoteis kulmaan. Niitä Hämäläisiä, jotka
llsuwat lounais rantamaalla, kutsuttiin muinan Sumeiksi (»var-
sinaisia Suomalaisia) ja niitä Karjalaisia, jotka siirtyiwät poh-
jaiselle Pohjanmaalle Kainulaisiksi (Kwener). Suomalaisille liki-
sukuisia ja ennen niitä Suomeen asettuneita owat Lappalaiset,
jotka sittemmin ahdistettiin pois maan pohjaisimpiin osiin.
Oikeita peri-juurisia Lappalaisia on nyt enään tuiki wähän (5 eli
600). Ruotsalaisia asuu Ahwenamaalla, Uudenmaan ja etelä
Pohjanmaan (Vaasan läänin) rantamailla ja sen edustalla ole-
milla saarilla ja paikoin muuallaki (225,000 henkeä). Ruotsin-
kieltä puhuu moni Suomalainenki. Wenäläisiä on enin Viipurin
läänissä ja paikoin muuallaki, enimmiten kauppamiehinä kaupun-
geissa (7,000 henkeä). Mustalaiset kuljeskelemat enimmiten maan
sisemmissä osissa (kukaties 1000 henkeä). Muutoin on Sllksll-
laisiaki (enin Viipurin läänissä, kukaties 400 henkeä), moni-
ahta Juutalainen, Ranskalainen j. n.'e. Väkiluku taitaan las-
kea 1,750,000 henkeen. Useimmat (1,700,000) tunnustamat
elvankelis-lutherilaista oppia, joka on maltio-uskonto. Greeka-
lais-kristinopin tunnustajia on enimmiten itäisimmissä osissa
(45,000 henkeä). Paitsi näitä on mähä katolilaisia, reformeera-
tuita ja juutalaisia. — Paitsi niitä oikeus- ja lvapaus-etuja,
jotka tulemat yleiseen tullekki Suomen asukkaalle ja jotka kieltä-
wät ketään, laillisetta tutkinnotta ja tuomiotta, »vahingoittamasta
hengen, kunnian, ruumiin, tatvaran ja oman »vapautensa suhteen,
756 t., wäri-llinetten 743 t.; liwihiilien 662 t., talain 598 t., talin 595
t., kynttiläin 576 t., hedelmäin ja mausten 575 t., köysien 514 t., pum-
pulilankain 360 t. j. n. e. Tumallisina wnosina tuodaan maahan Miljaa
ja kryynejä 5 miljunan arwostu, johon myös on luettu wenäjän sota-
wäen ruokatarpeet; mutta tapahtuneen katowuoden perästä enentyy
tietysti sisääntuonti , joka wuonna 1862 laskettiin 26 milj. markkaan.
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VN myös muita erinäisiä etuoikeuksia ja niiden mukaan jakautu-
mat Suomen asukkaat 4:ään säätyyn: aatelis-, pappis-, por-
WNi- ja talonpVM-sllätM. Viimeksi mainittuun säätyyn kuu-
lutvat kaikki kruunun-werotaloin omistajat^). Kukin sääty saapi
lähettää edusmiehiä waltiopäiwille, joita pidetään »vähintäänkin
joka wiides »vuosi.

*) Maa on osittain kruunun, osittain kaupunkein, osittain yksi-
tyisten oma. Talot jaetaan, etuinsa ju welwollisuuttensa suhteen, kol-
meen luokkaan: rälssi-, kruunun- ja wero-taloihin. Rälssitilat (säteri-
kartanot, raja- ja pyyti-talot, rälssitalot) owat wapaat monista, maata
yleiseen seuraamista rasituksista ja welwollisuuksista. Kruununtulon
oitia omistaja on kruunu, maikka se on antanut ne yksityisille hoidet-
taMllkst tahi arennille määrätyiksi »vuosiksi, tahi perintö-oiteudella.hoi-
tajan perillisille, kun Maan maa hoidetaan ja määrätyt Merot makse-
taan. Verotaloihin on omistajalla ja hänen perillisillänsä täysi omisto-
oikeus, kun muun suoritetaan siitä maksettawat werot. Erilaatuisia
kruunun- ja rälssitaloja saapi ostaa perinnöksi, joten ne muuttumat
merotllloikst. Viimeisinä aikoina on noin 600 taloa muosittain ostettu
perinnöksi. Talon suuruuden ja armon ja siitä seuraawain wero-
maksoin suhteen on niille määrätty oma mantaalinsa. Paitsi tätä on
Viipurin ju Kuopion lääneissä omia muntaali-nimitytsiä : atm (— 1
mllntuali) , sawu eli orawll (— z mänt.) ja arwio-rnpla (niitä ei
käy tarkoin määrääminen mantaalin suhteen).

Taloja ja mantaaleja eri lääneissä oli m. 1850 seuraamalla tumalla:

Taloja. Mantaalta, nimitt. Kruun. Werot. ja Rälssit.
Oulun l. 7,240 1,799 573 1,224 2
Waasan l. 5,912 2,622 435 2,180 7
Turun l. 9,871 5,280 751 3,892 637
Uudenmaan l. 4,716 2,288 323 1,532 433
Wiipurin l. 7,440 1,559 845 63 651
Kuopion l. 6,718 724 437 281 6
Mikkelin l. 3,857 1,210 584 610 16
Hämeen l. 4,453 2,178 518 1,458 202

Summa 50,20? 17,660 4,466 11,240 1,954
johon tulee:
Wiipur. l. arwio-rupl. 2,172 1,565 26 581.
Kuopioni. " 2,466 1,818 516 132

Summa 4,638 3,383 542 713
Wuositellen rakennetaan Suomessa paljo uudistaloja (nyypykejä),

jotka aitaa moittain muuttumat merotllloikst.
Aatelistoon kuuluu noin 3,000 henkeä, pappissäätyyn 8,000, ftor-

warisäätyyn 20,000, talonpojan-fäätyyn 1,590,000, herras-wäkeä on
15,000 ja muuta kansaa 155,000 henkeä.
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Hallitusmuoto ja waltiohoito. Suomenmaa on erottama-
ton osa Venäjänmaata, jonka Keisari on Suomenmaan Suuri-
ruhtinas. Muuten on Suomenmaalla omat lakinsa ja Venäjän
hallituksesta aitvan erillään olewa hallitus. Suomen peruslait
owat Ruotsin hallitus-muoto, annettu elok. A p. N). 1772, Yh-
distys- ja Vakuutuskirja, annettu helmit. 31 p. ja huhtik. 3
p. lv. 1789, sekä Waltiopäiwa-järjestys, annettu huhtik. 15 p.
lv. 1869, jotta asetukset Venäjän Keisari on »voimallisiksi ja wai-
kuttatviksi ottanut ja wahwistanut. Ne myönnyttätvät hallitsialle
ylimmän laki-sääntö-»vallan. Mutta semmoiset asiat, jotka kos-
kelvat peruslakien eli säätyin etu-oikeutten muuttamiseen, uuden
lakikirjan säätämiseen, uutten »veroin määräämiseen ja sotawäen
ottoon, kaikki ne owat säätyin mietittämät; ja säätyin päätök-
sellä, johon maaditaan mähintään 3:n (moniaissa asioissa 4:n)
säädyn suostumus, on lain Moima, kun hallitsi» sen mahlvistaa.
Sellaiset asiat ja seikat, jotka owat hallitsian itsensä päätettämät,
malmistelee Pietarin kaupunkiin asetettu, 5 jäseninen, Suomen
asiain komitea, ja siellä asuwa Minister-waltasihteeri esittelee
asiat Keisarille.

Hallituksen etunenässä Suomessa on Kenraal-kulvernööri,
jonka Keisari määrää siniseksensä. Hän on Keisarillisen Senaatin
esimies ja kaiken maassa löytywän sotatväestönpäällikkö. Kaikki ne
asiat, jotka tosin olisiwat hallitsian päätettälvät, mutta joita hän ei
ole »vaatinut omaksi päättämiseksensä, tutkitaan japäätetään, hänen
nimeensä, keisarillisessa senaatissa. Se on jaettu kahteen Osas-
toon: Oikeus- jll Talous-osastoon, joiden jäsenet Keisari joka
kerran määrää 3:ksi »vuodeksi. Paitsi niitä asioita, jotka pääte-
tään yhteisesti molemmissa osastoissa (täysikokouksissa) on oikeus-
osastolla oikeuden waarinpitäminen erittäin welwollisuutena, ta-
lous-osastolla sitä Mastaan sisemmän hallinnon hoitaminen, joka
sen tähden jakautuu useampiin Toimistoihin, jotka omat Si-
lvili-toimisto (yhteistä rauhaa, järjestystä ja makuutta Marten),
Waltiowarain-toimisto (jolla on maltion omaisuuden, raha-asiain,
kaupan ja keinollisuuden hoito), Kamari-toimisto (joka kantaa
Maltion saatatvat ja tntkii tilinteot), Sotll-llsillin toimisto (sota-
wäen asioita warten), Kirkko-asiain toimisto (kirkon ja alkeis-
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opetuslaitosten asioita »varten) sekä Maanwiljelytsen toimisto.
Kussakin näissä toimistoissa on erinäinen »vaarinpito jollakulla
talous-osaston jäsenellä. Lähellä yhdistettynä senaatiin on Pro-
kuraatvri, joka pitää waaria ettei lakeja rikota eikä kenenkään
oikeuksia sorreta. — Hallinnon erinäisten haarain tähden on
useampia pää-lvirkakuntia, jotka laitti kuuluwat senaatin alle.

Maakuntain hallinto ja yhteisen järjestyksen pitäminen
maan eri osissa on annettu 8 klllverndörille. Heidän »vaikutus-
alansa suhteen on maa jaettu B:aan lääniin: Oulun ja Kajaa-
nin, Waasan, Turun ja Porin, Uudenmaan, Wiipurin, Kuo-
pion, Mikkelin ja Hämeen lääneihin. Kukin lääni on sitten
jaettu kihlakuntiin, joissa kussakin on yksi lruununwouti, ja kih«
lakunnat nimismiehen-piirikuntiin, jotka usein owat samat kun
pitäjät. Kaupungeissa on ensimäisenä järjestyksen pitäjänä Mais-
traati, jossa kaupungin pormestari ja neuwosmiehet owat jäse-
ninä^). Sekä kaupunkein että maanpaikkain omat hallitusneu-
wot owat waan awuksi Kruunun palwelioille, mutta sopimatto-
mat herättämään ja »voimassa pitämään jotain yhteis-mieltä ja
tailvuttamaan kansaa itse-hallitukseen Kihlakuntia on nyt
50, nimismiehen-piirikuntia 250 ja kaupunkia 34^^). —

VäeZtönluku maan kaikissa kaupungeissa on noin 116,000 hen-
keä. Tämä kaupunkiwäestön mähäinen luku, »verrattuna etelä
ja länsi Europan oloihin, osottaa kuinka mähän kaupunki-elinkei-
not meidän maassamme omat »vaurastuneet.

Lakia käyttämässä ja oikeutta hoitamassa on Suomessa 3

Howioikeutta: Turussa, Vaasassa ja Viipurissa. Turun hotvi-

*) Sortawalassa ja Maariahaminassa ei ole pormestaria eitä
maistraatin, Maan ainoastaan järjestysmies ja järjestysoiteus.

**) On kuitenkin jo melkein kaikin paikoin lummllis-hallituksia
toimeen pantu.

**') Kussakin tihlakunnllssll on Mäkeä, kestiluwun jälkeen, 34,000
henkeä, mutta tässä on niin suuri epätasaisuus, että Mäki-rikkaimmassa
kihlakunnassa (Ilmajoen kihlakunnassa Waasan lääniä) on noin 60,000
henkeä, mutta Mäestä köyhimmässä kihlakunnassa, paitsi Lapinmaata,
on Maan noin 15,000 henkeä. Suuri erotus on myös nimismiesten
piirikunnissa, wcikiluwun suhteen: 1,600 ja 13,000 hengen »välillä.
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oikeuden piiriin kuuluu Turun, Uudenmaan ja Hämeen läänit;
Vaasan hotvioikeuden piiriin Vaasan ja Oulun läänit, ja Vii-
purin hoivioikeuden piiriin Mikkelin, Kuopion ja Viipurin lää-
nit. Hotvioikeuden esimiestä kutsutaan presidentiksi, jäseniä ho-
ivioikeuden neulvoksiksi ja asessoreiksi. Holvioikeutten alle kuuluu
kaikki ala-oikeudet setä maalla että kaupungeissa. Alaoikeuksia
maalla owat kihlllkunnan-oikcudet, joita kihlakunnan tuomari pi-
tää 12:den lautamiehen kanssa, jotka »valitaan tunki oikeuspii-
rin talonpojista. Kaupungeissa käyttäwät lakia ja oikeutta Ralls-
tutvan-oikeudet, joissa pormestari ja neuwokset owat jäseninä.
Ne kaupungit joissa ei ole pormestaria, kuulumat kihlakunnan-
oikeuden alle. 3:ssa kaupungissa on Polisikamari, jossa Polisi-
mestari on päämieheni^). Erinäisten asiain tähden on Sota-
oikeuksia ja Maanjako-oikeuksia.

Kirkollinen hallinto, uskonoppi ja seurakunnan hoito on
Turun arkkipispan sekä PorMoon ja Kuopion pispain hallussa,
kullaki tuomio-kapituli apuna. Sen mukaan jakautuu maa kol-
meen Hiippakuntaan. Turun arkki-hiippakuntaan kuuluu Turun
lääni, Vaasan lääni paitsi Hämeen osaa, Hämeen läänin länti-
set osat ja Uudenmaan lääniä Hämeenselänteesen ja lähelle
Helsinkiä. Porwoon hiippakuntaan kuuluu Viipurin ja Mikke-
lin läänit sekä itäiset osat Hämeen ja Uudenmaanläänejä. Kuo-
pion hiippakuntaan kuuluu Oulun ja Kuopion läänit. Kukin
hiippakunta on sitten jaettu Prowllstikuntiin, joissa kussakin lää-
nin-prowasti on päämiehenä. Kuhunki prowastikuntaan kuuluu
enempi eli wähempi pitäjiä kirkkoherroinensa, joista joku Mali-

ni niiden niiden
Kihlak. Keräjäk. wcikiluku. Kaupunk. mäkttuku.

Turun homioik. kuuluu 19 81 584,000 12 74,000
Waasan " " 15 52 462,000 12 24,000
Wiipurin " " 23 77 638,000 10 20,000

Summa 57 210 1,684,000 34 118,000
Kullakin kihlakunnan tuomarilla on, keskilumun jälkeen, neljä

leräjäkuntaa hoidettamana, jonka tähden kerajia (paitsi Mäli-keräjiä) pi«
detään maan 2 kertaa muodessa kussakin keräjätunnassa, maitta niissä
kussakin keskimäärin on 8,300 henkeä mutta yhdessä päälle 25,000 henkeä.

Helsingissa, Turussa ja Nupurissa on erittäin oikeus- ja erittäin wal-
linto pormestari kutzsaki. — Samoissa kaupungeissa on myös polisikamari.
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taan läänin-prowastiksi. Pitäjä on tahi waan yksi seurakunta
taikka usiampia. Jos pitäjässä on useampia seurakuntia, sano-
taan yhtä emäkirkon seurakunnaksi jatoisia kappeli-seurakunniksi
— Greekan uskolaiset kuulumat Pietarin Metropolitan alle.

Muut wllltio-laitokset ja niistä seuraamat jaot (esim. 50
läänin-lääkärikuntua, 3 tullipiirikuntaa j. n. e.) omat tvähem-
mäu armoista ja jätetään tässä luettelematta.

Opetuslaitokset. Kansan oppi, joka on ollut pappein hoi-
dettawa, on enimmiten sellainen että osataan lukea kirjaa, jäsen
melkein kaikki osaamat. Kansakouluja on paikoin, mutta kansa
kun asuu hajullansa, on se suurena esteenä tässä asiassa. Kan-
sakouluin hankkeissa on tosin oltu ja ollaan, mutta Suomalai-
set eiwät wielä ymmärrä niiden hyötyä, ja sentähden taitaa
wielä pitkät ajat kulua, ennenkun ne saadaan oikein toimeen,
Marsinki kun niiden asettaminen oikealle kannalle on maikea
asia. Opetuslaitos eli seminaari kansatoulun-opettajia Marten
on kuitenki pantu toimeen Iymäskylässä. Paremmalla kannalla
on oppineitten simistäminen. Sen edistämiseksi on Aleksanderin
yli-opisto Helsingissä, 1 mallikoulu, 5 gymnaasia (lukiota) **)

ja 1 lyceumi (yksityinen oppilaitos), 3 alkeisopistoa ja 13 yli-
alkeiskoulua. Mopistolla on oma hallituksensa, jonka korkeinta
päämiestä kutsutaan Kansleeritsi (jona Perintöruhtinas nyt on).

*) Papistoa Suomessa on 1 arktipispa, 2 pispaa, 226 kirkko-
herraa, 483 kappalaista, pitäjän-aftulaista, saarnaajaa, j. n. e. ja nousee
heidän lukunsa apupappien kanssa 800 henkeen.

Prowastik. Pitäjiä. Seurakuntia.
luku» »väestö luku- Wäestö Wäestön Kuutiu

määrä, keskiluw. määrä, keskiluw. summa. papin
jälkeen. jälkeen. osalle.

Turun hiippak. 18 103 7,630 244 2,990 730,000 1,780
Porwon h. 14 75 8,310 117 5,320 623,000 2,770
Kuopion h. 9 43 9,210 101 3,921 396,000 2,555

Summa 41 226 7,740 462 3,780 1,749,000 2,190
Ruotsissa on 1 pappi 975 henkeä ja Norjassa 2,350 henkeä kohden.

— Kun Suomessa on 1 pappi noin 2,000 henkeä kohden, ei sopisi
sen suhteen juuri moittia kristillisyyden opetusta, jos ei tässä olisi
wakiluwun suhteen, niin suuri epätasaisuus ja jos ei papeilta menisi
niin paljo aitaa mnihin toimituksiin, jotta oikeastaan eiwät kuulu pap-
piswirkaan ja jos ei paljo pappeja olisi waan toistensa apulaisina.

**) Gymnaasit owat jo määrätyt häwitettäwilsi.
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Gymnaasit, alkeisopistot ja ylä-alkeiskoulut olvat kouluhallituksen
waarinpidon alla, samoten myös maan 33 ala-alkeiskoulua, yh-
teistä kansallis siwistystä warten, ja 8 naiskoulua. Samoten on
yhteistä kansallis siwistystä warten 26:ssa kaupungissa sunnun-
taikouluja. — Erinäisiä ammatti-touluja on: 5 merikoulua, joissa
merenkulkuun opetetaan, 2 kauppakoulua, joissa kauppamiehiksi
opetetaan, 3 reali-koulua, joissa opetetaan täydellisempiä tietoja
käsi-ammattilaisiksi ja wapriiki-miehiksi aikowille, 1 sotakoulu,
jossa taitawiksi sota-päälliköiksi neuwotaan, 1 metsäopisto, jossa
metsän hoitoa opetetaan, 1 maanlviljelysopisto, jossa maanmil-
jelykseen ja kunnolliseen karjanhoitoon neuwotaan. Käytännölli-
siä maantviljelyskouluja on nyt 10. Kuuromykkiä Marten on 4
ja sokeita Marten 2 oppilaitosta. Tiedetten, Suomen muinais-tie-
toin ja Suomalaisen kirjallisuuden, samoten myös ihanne-taitoin
edistämiseksi on seuroja toimessa, joista ihanne-taitoin seura pi-
tää toimessa kaksi piirustuskoulua^).

Sotawäki. Oman maan sotamäkeä on henkiwartia-tarkk'-
ampuja-pataljonll Helsingissä ja merisotawäen kantawäestö.

Naha-warat. Suomenmaan raha on Markka, jaettuna
100 penniin. Vuotiset maltio-tulot nousemat noin 16 milj.

markkaan, jotka likimmiten riittämät tarpeellisiin menoihin"). Suo-
') Gymnaasit omat kahdenlaisia: yleista oppimista ja siwili-wir»

tamiesten oppimista Marten. Ensin mainittua lajia on Turussa, Waa-
slltzsa, Porwoossa ja Kuopiossa, miimeksi mainittua lajia Hämeenlin-
nassa; mallikoulu ja lyceumi Helsingissä; alleisopistoja Iymäsly-
lässä, Viipurissa ja Oulussa; ylä-alteiskouluja 2 Turussa ja 1 Po-
rissa, Tampereella, Hämeenlinnassa, Waasassa, Kokkolassa, Kuopiossa,
Joensuussa, Sawonlinnassa, Heinolassa, Lowiisassa ja Porwoossa.
Ala-alkeiskouluja on jota kaupungissa ja 1 Ahwenamaalla. Iliopis-
toon kuuluu noin 600 ylioppilaista, gymnaaseissa ja ylemmissä alkeis-
oppilaitotsissa on 1,800 oppilaista ja ala-alteistouluissa 1,900.

") Waltio-tulot owat jaetut seuraawiin paa-luokliin ja laskettiin
wuonna 1868 (täysissä tuhatluwuissa) nain: 1) maa-werot 2,276,000
markkaa; 2) werot walmistuslciitotsista 100,000; 3) henkiwerot
1,368,000; 4) epäkohtaiset werot 7,418,000; 5) satunnaiset tulot
1,406,000; 6) suostuntawero 600,000; 7) miinanpolto-wero 330,000;
8) työhuonerahasto 425,000; 9) sotilaisrahasto 2,647,000; 10) soti-
laishuonerahasto 135,000. — Menot: 1) keisarin kiiytösrahat 124,000
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men pantin paperi-rahaa on maassa liitteellä noin 35 milj. markkaa.
Waltio-welka tekee noin 26 milj. markkaa, siihen luettuna myös
ajanmukaisia tulkuneuwoja warten otetut lainat.

Suomen Suuriruhtinanmaan makuna on punaisella poh-
jalla pystyssä-seisotva jalopeura, solmu-ruusuja ympärillä; oike-
assa etukäpäleessä on miekka, kärki ylöspäin, ja »vasemmassa sa,
peli, jonka kärki on alaspäin ja jonka hamara-puolella se taka-
jalwoin seisoo. Eri maakunnilla, lääneillä, kaupungeilla, kihla»
kunnilla j. n. e. on omat »vaakunansa ja sinettimerkkinsä.

Maan monista jakautumisista on jalo liiänehin tärkein. Tässä
seuraa luulin

läänin kolo maatiet, n. penik. wäestö ja wäestön tiheys.
Oulun 3,098 172,000 56
Waasan 73? 298,000 405
Turun 464 321,000 690
Uudenmaan 210 163,000 775210 163,000 775
Wiipurin 791 265,000 335
Kuopion 787 213,000 270
Mikkelin 420 151,000 360
Hämeen 328 163,000 395328 163,000 395

Summa 6,835 1,746,000 255

1. Oulun ja Kajaanin lääni.
Lapinmaa on awara (noin 1,250 n. pen.), mutta wähä-

wäkinen (4 —5 henkeä n. pen. alalla). Sen läpi juoksee paljo
muoria ja maanselkiä, joiden Malissa on laaksoja, kankaita, ne-
moja ja korkeita soita. Ilman-ala on kylmää; kuitenkin on
lyhyen kesän aikana usein hytvinki lämmin, kun aurinko pitkiin
aikoihin ei lasken näkymättömiin. Iytviä ja muita maan he-
delmiä siellä ei käy miljeleminen, ja milu ne usein panee. Pe-
runoita ja nauriita käypi kyltväminen Utsjokeen asti. Ohraa
kylmetään Iwalojoenki suulla ja joutuu mähässä ajassa. Ru-
kiin miljeleminen alkaa Sodankylässä ja Muonioniskassa. Ru«
ja hllllitutzkuntll 1,164,000; 2) oikeuslunta 488,000; 3) sotilaislunta
236,000; 4) simililunta 3,448,000; 5) opetuslaitokset 1,725,000;
6) armeliaat laitokset y. m. 1,269,000; 7) satunnaiset menot 1,868,000;
8) maanwiljelys, kauppa ja elinkeinot 1,614,000; 9) yleiset apuwarat
822,000; 10) matsot suostuntarcchoista 458,000; 11) malsot wiinan-
poltowerosta 700,000; 12) mähennytsiii 110,000.
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kiintulo arwataan 500:teen ja ohran 3,ooo:meen tynnyriin wuo-
sittain. Metsästämisellä, kalastamisella ja karjanhoidolla hankkii
kansa enimmiten elatuksensa, ja peuran-jäkälistä saamat peurat

ruokansa. Kultaa on rumettu taiwamaan Imolojoesta. Mai-
nioita owat Lapin lukemattomat sääsket ja mäkärät, ihmisten ja
karjan kiusaajat. Marjoja kaswaa ololta. Vailvaiskoimuja ja
katajapensaita kaswaa siellä-täällä wuorten päiwäpuolella; laak-
soissa tapaa mäntyjä, leppiä, haapoja ja tuomia, järwein ja jo-
kien rannoilla Pajuja ja etelämpänä kuusia ja pihlajia. Joltisia
metsiä tawataan wielä 68H" leweydellä. Näiden erämaiden »var-
sinaiset asukkaat owat lyhy-kaswuista Lappalaiskansaa. ' Monin
paikoin on uudis-asuktaitsi asettunut peltoa wiljelcwiä Suoma-
laisia. Lappalaisia on paikoin sekaantunut näiden joukkoon, jo-
ten owat ryhtyneet maanmiljelykseen ja karjanhoitoon (enimmiten
lampaita, joku lehmäki). Muut Lappalaiset jakautumat kalastaja-
ja paimen- taikka tuNturi-Lappalaisiin. Edelliset omat asettuneet
kalaisten järwein ja jokien rannoille. He eläwät kalastamisella
ja wiljelewät nauriita, mutta on heillä porojaki. He asumat pie-
nissä siiwottomissa tuwissa ja owat ikäänkuin paimentolaisten ja
pellonwiljeliäin »väliportaalla. Paimen-lappalaisilla ei ole mi-
tään muuta huolena kun porot. Tatvallinen lappalaisperhe tar-

lvitsee elatukseksensa noin 300 poroa; moniailla perheillä on 6
ja 8-ki tuhatta poroa. He eläwät poroin maidolla, juustolla ja
lihalla, pukeutuivat poroin taljoihin (nahkoihin) j. n. e. ja pita-
wät heitä myös kuorma- ja weto-juhtana. Paimen-lappalaiset
kuljeskelemat toisesta paikasta toiseen ja muuttamat kesäksi Nor-
jan tuntureille, lämmintä pakoon, mutta palaamat taimeksi ko-
tiinsa. Heillä ei ole huoneita muuta kun kodat, s. o. moniaita
riukuja pistetään pystöön maahan taikka lumeen nojallensa toisi-
aan masten ja seiniksi lemitetään niiden ympäri poron taljoja
tahi sarkaa. Monet haitalliset asianhaarat näyttämät aikaa moit-
tain peräti hätvittämän sekä paimenlappalaiset että porot.

Wuoriselänteet täällä omat osia Maauseliistii (Suolaselästii),
joka lähtee Norjan wuoriselästä Kllfewaarassa, ja sen haaroja : Lin-
tuseliinne Roggiwanrasta itään päin Venäjälle ja Ounasseliinne
SoiwerswallMsta etelään päin. Kukkuloita näillä selänteillä taikka
erillänsä mainittakoon wielä Slllwaswaddo (1,760 jalkaa), Pelto-
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waddu, Sompiotunturi, Tallunaoiwi, Ounastuuturi, leristnnturi
setä Mutlawllam, jossa Suomenmaa, Wänajanmaa ja Norja kohtaa-
mat toisiinsa, Peldoiwi Suomen korkein kukkula, Luostatuntnri, So-
dankylän kirkon eteläpuolella. — Wesiii: Rajajoki Sleslemjoli, Ina-
rinjoli ja Tenojoki, johon Utsjoki ja Pulnmjoti juoksemat; - Ina-
rinjärwi, johon juoksee Iwalojoti ja loenjoli Paddajiirwestii, jola
saa lisäksensä Waslojoen lounasta ja Nllllmasjoen, Muddasjärweu
läpi, pohjastapäin. — Wedet Inarinlapin itäisessä osassa ja Kuola-
järmenlapin, Maanselän päii-harjun itäpuolella olemassa, osassa juok-
semat Wenäjälle Jäämereen ja Kantalahteen. — Könkömii, joka yh-
dyttyänsä, Enontetisten kirkolla, Lettasenoon, nimitetään Muonion-
joeksi, johon lerisjiirwi juoksee; yläpuoli Kemijokea, johonLuirojolt
juoksee, ja yläpuoli Ounasjokea, jota lähellä lahdettänsii juoksee läpi
Pyörisjiirwen, joka on 1,200 jalkaa korkealla meren pinnasta.

Lapinmaa jakautuu 7:äan Lappiin: 1) eteläpuolella Lapiutuntu-
reita: Enontelisten eli Tornion, Muonionistan, molemmat Muo-
nionjoen rannalla, Kittilän, Ounasjoen rannalla, Sodankyliin ja
Kuollljiirwen (idässä), 2) pohjoispuolella Lapintuntureita Inarin ja
Utsjoen (pohjoisimpana) Lapit. Utsjokea, Inaria, Kittilää, Sodan-
kylää ja Kuollljärmeä kutsutaan yhteisellä nimellä Kemin Lapiksi

Pohjanmaa ynnä Suomen osa Länsipohjanmaata (se on
Tornionjoen Malilla lännessä sekä Kallinkankaan ja Kakamajoen
(joka laskee mereen länsi puolella Kemijokea) mälillä idässä
olema maa), on Maanselästä Pohjanlahtea kohden alenema maa-
kunta. Vuoria mainittakoon Uawasaksa (747 jalk.) Tornion-
joen rannalla, lähellä napapiiriä, jossa Juhannuksen aikana
käydään katsomassa aurinkoa, kun se ei lasten näkymättömiin.
Sisemmissä osissa kulkemat Maanselän haarat hietakangasten,
louhikkoin ja niin monien järwein ja suo-maiden »välissä, että
koko maakuntaa on werrattu laajaan suohon. Matalaa ja ta-

saista rantamaata kohden kulkee monta selännettä, pitkiä laak-
son-soikaleita »välissä, joissa joet juoksetvat, pohjaisimmat etelään,
koskimaiset länteen ja eteläisemmät luoteesenpäin. Maa on ylei-
seen laihaa hieta- ja kangasmaata. s—lo penikulman lelvyi-
seltä on rantamaa hywästi »viljelty ja kansaista, mutta maaem-
panll mähenee miljeleminen ja kansa hartvenee. Halla panee
usein kylmöt, eiwätkä katowuodet ole outoja. Niitut kaswawat
wllhwasti heinää, lvarsinki niillä paikoilla, joiden yli tulwawesi
kemäisin kulkee. Sisemmissä osissa (Kajaanin läänissä, Kainun-
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maassa) on wielä wahwat metsät; siellä poltetaan huhtaa (enim-
min Hyrynsalmessa ja Sotkamossa) ja paljon tertvaa. Metsästä-
minen (warsinki linnustaminen) on hyötyisää, ja metsästäjät hiih-
tälvät suksilla. lärwet owat kalaisia; jo'issa, warsinki pohjaisissa,
saadaan paljo lohia ja taimenia. Helmisimpukoita tapaa pai-
koin, mutta ne owat wähän arwoisia. luwllkaisenmlla Kolarin
kylässä Yli-Tornion pitäjässä on kukaties Suomen suurin rau-
tamalmi-maa, mutta siitä ei nykyään »valmisteta rautaa, kun
malmissa on liiaksi rikkikiisua. lärtvi- ja suomalmia on kyllin
ja »viimeisinä wuosina on rakennettu useampia sulatuslaitoksia.
M- ja Ala-Torniossa on laaja kalkki-kerros. Suomalainen
wäestö on Kainulaisia ja Karjalaisia, sitkeää ja rohkeaa kansaa,
jotka hätäilemättä lasketvat alas »vaarallisia kostia, tuljettais-
sansa pitkin jokia sisämaan kalua rantamaan kaupunkeihin.

Itä osa eli Kajaanin lääni on itäinen, Suomenselän pohjais puo-
lella olema osa Suomen ylänkömaata, jonka rajana alankomaata kohden
on Kainunselänne, jota lähtee Sarwitaipaleestll Maanselältä Saares-
Mllleen Suomenselällä. Sen läpi kulkee Wuolli,joka lähtee Maanselästä,
lyttää luoteesen luMlllissärläN ja yhtyy Wuollltti-nimisenä Suomen-
selkään. Kajaanin alue jakauu siis kolmeen osaan: Kianto pohjaisessa,
Sotkamo idässä jaKajaani lännessä. Tähän kuuluu myös etelä osa Ou-
nasseliinnettii, jota yhtyy KaMnlantaafen Pohjanlahden rannalla. Läpi
alankomaan kulkee Kimalonseliiune, joka lähtee Pohjanpiiiistii Maanselän
länsi haaralla meren rantaa päin, jossaKiwlllonpeuilat cli Simowuorct
(531 jalk.) kohoamat. Kuusamon pitäjä, itäpuolella Maanselkää, on jyl-
hawuorinen. Korkeimmat kukkulat siellä owat Nuorunen (1,640 jalk.),
Monwaara (1,486) ja liwaara (1,430 jalk.), jossa aurinko näh-
dään sydän-yöllä Juhannuksen aikaan ja lumi »varjopaikoissa Maliin
pysyy toto kesän sulamatta. Hyrynsalmessa mainittakoon Teiriharju
(1,095 jalk.) ja Sotkamossa Wuolatinpöllö (840 jalk.) Kärnälän
kosken eteläpuolella. — Wesiä: Tornionjoki, johon Tengeliöjoli,
Aamasatslln pohjaispuolella, juoksee; Tornionjoen läntinen ja pienempi
snuhaara, Närän, on rajana Ruotsia masten. — Kalamajoli. —

Kemijoli tnlee Sodankylästä ja juoksee lounaista suuntaa, Kemijar-
wen (pitäjän ja lärwen), Rowaniemen jjonla kirkon mieressä Ou-
nasjoki Yhtyy Kemijokeen) ja Kemin pitäjäin läpi. — Simojoki,
Simojiirwestii, Kemin pitäjän läpi. lijoki, lijiirwestii Kuusamossa,
Pudasjnrwen ja lin pitäjäin läpi. Kiannon alangossa (580 jalk.)
un Kiantojiirwi ja Wuoltijiirwt, joka laloloslen kautta juoksee Ka-
jännin alankoon, jossa Hyrynjärwi ja Nistijärwi purkamat »vettänsä
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Oulunjiirween (390 jalkaa lurleallll); Sotkamon alangossa (550j111k.)
Änettijärwi, Lentiira, Lentua, Ontojärwi ja sitte Kärnälän kostea
alas Nullsjiirween Kajaanin alangossa ja tvihdoin Klljaaninjotea ja
Ämmän tanawaa alas Oulujärween, josta Ouluujoli juoksee Mu-
hoksen ja Oulun pitäjäin läpi. — Siikajoki, Isulamujärwestii. —

PyNjolt. — Kallljoti, alkaa lahdesta, Isojoen pohjaisesta ja Wiill-
riijoen etel. hallratzta. — Kuusamon pitäjän järwet juoksuttamat we-
tensä Wenäjälle Wienan mereen, nimittäin pohjaisemmat: Posiojiirwi
ja Kitlajärwi Kitlajotea myöten ja Pacmajiirwen läpi, eteläisemmät :

Kuusamujiirwi ja Muojiirwi Pistojolea pitlin.

Kaupunkia: Länsipohjanmaalla:
Tornio, Suursaarella, lähellä Tornionjoen suuta; »vähäi-

nen kauppa, enimmiten lohilla ja Lapin tawaroilla; turktinahta-
ja säämistä-tehdas ; 750 asuk.

Kaupungin oikeudet annetut w. 1621.
Pohjanmaalla: Kemi, nykyisin (1869) perustettu kaupunki

Kemijoen suulla.
Oulu, Kempelenlahden ja Oulunjoen wälissä olemalla nie-

mellä, jossa Oulunjoki Merikoskea laskee Oulunlahteen ; Suomen
suurempia kauppakaupunkeja. Läänihallituksen istuin. Siinä
on Maihetus-konttoori, alkeisoftisto ja muita kouluja, Majanssi-
ja tuftatti-tehdas setä muita mähempiä tehtaita; 6,700 asuk.

Perustettu m. 1605. — Lähellä kaupunkia, Linnansaarella, oli
muinainen Oulunlinnll, perustettu 1570. — Hailuoto (Karlö), jolti-
nenti saari meressä. — HiMllslosli eli Timonen, rautapruuti Pudas-
järwellä. - Nyby, lasitehdas lissä. — Koiwillo, maanmiljelysluulu.
— Kurimustosli, masuuni. — Myllyranta, rautapruuti Muhoksella.
— Siilajoli, Newolahti ja Pulllila, pitkin Siikajokea, mainioita
1808 muoden sodasta.

Raahe, Salosten pitäjässä, meren rannalla; hywä satama
ja kauppa; mähäinen tupaktitehdas; 2,660 asuk.

Kreiwi P. Braahen perustama M. 1649. — Ollijoli, kylä Sa-
loisissa, mainittawa sen sowinnon tähden, jota Marraskuun 19 p. lo-
petti 1808 Muoden sodan. — Westlosli, rautapruuti Kärsamäellä. —

Jokisaari, maanwiljelyskoulu Pidisjiirmellä.
Kajaani, mähäinen kaupunki Paltamon pitäjässä, Kajaanin-

joen (Koiwukosken) etelä rannalla; mähäinen liike; 700 asuk.
Kreiwi Braahen perustama m. 1650. — Kajaanin linna, saa-
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rella koskessa, perustettu m. 1607, hämitetty 1717. — Manamansalo,
saari Oulujärwetzsä, joka sen kautta jalauu Ärjttnsellään, idässä ja
Niskaseltaan luoteessa. — Ämmä eli Kianto, Hyrynsalmessa, —

Petiijiilosti, Sotkamossa, — SiiresNliili ja Kiwes Paltamossa, rau-
tapruukeja.

2. Vaasan lääni.
Pohjanmaa on alankomaata, Suomen awarin tasamaa,

jossa Maan on moniaita mataloita mäkimaita ja joku yksinäinen
Muori. Jokia on paljo ja niiden juoksun pää-suunta on luo-
detta kohden. Ranta-medet owat mataloita, joissa on atvara
saaristo, jonka seuduilla saadaan runsaasti silakoita ja hylkeitä.
Eteläinen osa on sawiperäistä, wiljawaa ja hywästi »viljeltyä
maata, warsinki rantamaat Vaasan eteläpuolella ja Kyröjoen
rannoilla. (Näillä seuduin kaswaa Vaasan mainiot, suuri-jy-
wäiset siemen-rukiit.) Sananlaskussaki mainitaan Kyrön atva-
roita »vainioita, samoten kun Limingan niittuja Oulun etelä-
puolella. Pohjaisen osan hietaperäinen maa on tosin »vähem-
män wiljawaa, mutta saadaan sielläki jywiä tarpeeksensa, toisi-
naan päällenki. Suowiljelykset, joita suurella innolla on toi-
mitettu ja toimitetaan, teketvät awaroista suomaista »Viljamia
peltoja ja niittuja. Muutamin paikoin talonpojat owat rumen-
neet hankkimaan itsellensä parempia maanmiljelys-aseita ja lait-
telemaan kylmö-niittuja. Monin paikoin ollaan kuitenkin mielä
metsä-työn puuhassa (termaa, hartsia ja tärpättiä walmistaissa)
enemmän kun metsät, huonossa tilassaan, sietäisimätkään. Mo-
nissa paikoin »valmistetaan salpietaria. Rautaa murretaan Wit-
tingissä Isossakyrössä, kalkkia Spankarikankaastll Lappajärmellä
sekä Kurikan kappelissa Ilmajoen pitäjää, myllynkimiä Lauka-
lvuorestll Isollajoella. Rantamaan asukkaat omat ruotsalaista
sukuperää. Suomalaiset asukkaat owat Hämäläisiä, jotka kuitenki,
tultuansa yksiin ruotsalaisten kanssa, owat muuttaneet esi-isäinsä
luonnon: he owat rohkeita, äkkinäisiä ja hillitsemättömiä. Lää-
nin asukkaista puhuu noin 100,000 henkeä ruotsin kieltä. A-
suktaat, warsinki pohjaisemmissa pitäjissä (Pietarsaaren ja Kruu-
nukylän) owat maan paraita kirwesmiehiä ja lailvan rakentajia,
joiksi heitä mieluisesti otetaan. Pohjanmaan asukkaat owat ylei-
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seen, enemmän kuin muut, käsistään teketvää (puu- ja »vaski-
kaluja, juuriwatkoja, mattoja ja muita kankaita) ja älyäwää

kansaa.
Nuoria: Simsiö (?50 jalk.) Lapualla. — Pyhiiwuori Karijoella

Lapmäärtin pitäjässä. Santawuori, Ilmajoella, tuttu Nuija-sodasta.
— Lllukllwuori, se osa Suomenselkää, josta Kyröjoki juoksee pohjaan
päin ja Uronjoli länttä päin. — Wesiä: Rllumajoti, Lestijiirwestä,
juoksee Lohtajan läpi. — Wetelinjolt Kokkolan pitäjän läpi. — Ätsii-
wänjoli, Liwon lähteestä, Lappajärwen pitäjän (Alajiirwcn, Lappa-
järwen, Gwijärwen) ja Pietarsaaren pitäjän läpi. — Lapuanjoki,
Kuortaneen, Lapuan ja Uudenkaarlepyyn läpi. -^ Kyröjoli, Ilmajoen
(Kauhajoki, Ilmajoki ja sen siwujoet Jalasjoki, Seinäjoki), Isonky-
rön, Wähantyrön, Mustasaaren ja Koiwulahden läpi. — Wähempiä
jokia on Laihian, Maalahden, Närpiön, Teuwan ja Uronjoet.

Vaasan lääniin kuulumaiset SatakllNNllN ja Hämeen osat,
jotka Suomenselkä erottaa Pohjanmaasta ja Hämeenselänteen
pohjainen osa toisistansa, omat epätasaista, milunarkaa ja maan-
»viljelykseen sopimatonta maata, kun siinä on paljo selänteitä,
kankaita, järtviä ja soita. Paikoin on huhtaweljelysta. Jor-
missa ja soissa on rauta-malmia. Sen amaroissa metsissä
asustelee karhuja ja hirmiä. Näistä kaukaisista metsistä saamat
rantamaan kaupungit laimanrakennus-aineensa.

Nuorista mainittakoon Ronninmäli (78? jalk.) ja Laajawuori
(760 jalk.), molemmat lähellä Iywaslyläa, korkeimmat tässä läänissä.
— Wesiä: Satakunnan osan läpi juoksee lounaisen mesistön pohjainen
haara, joka tulee äsken mainitusta Liwonlähteestä eteläänpäin Ätsii-
riuselcm (512 jalkaa korkealla) ja Tuiweden (Wirtaan kirkolla) läpi ja
sitten itäänpäin Wisuwtden (Turun läänin rajalla) ja Tarjanteen
läpi, johon Pihlajllwesi juoksee. Sitte kääntyy mesi etelää kohden
ja saa lisäksensä Keurunseliin (105), josta wesi juoksee Mäntän, 21
jalkaa korkeaa, koskea alas (Hämeen läänin rajalla). — Hämeen osassa
juoksemat Päijänteen mesistön pohjaiset lisäwedet, jotka Viitasaaren
pitäjässä Kolimajiirweu, Kiwijärwen ja Wuosjiirwcn kautta kokoon-
tumat läänin suurimpaan järween, tuohon 326 jalkaa korkeaan, 6
penikulmaa pitkään Keiteleesen (??). Tästä Kuhnamoun (71) juok-
sema »vesi saapi lisämesia Nllllrakllslen kautta, joka juoksuttaa Saari-
järwen wesiä ja laskee Kuusankoskea Saraweteen, Lautaan kirkolla.
Siihen tulee, Tarwalauloslea, slniri lisämesi Kuopion läänistä ja sit-
ten juotsewat yhtyneet wedet KulMlloslen, Leppiiweden (70) ja
Haapakosken kautta 262 jalkaa korkeaan Päijiinteesen , jonka pohjaisin
osa kuulun tähän lääniin.
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Pohjanmaalla :

Kokkola, merenlahden rannalla, melkoinen kauppa, ylä-al«
teiskoulu, tupakkitehdas; 1,900 asuk.

Perustettu m. 1610. — Korpisaari, Kruunukyliissii , m. 1631
rakennettu, mutta nyt häwitetty mieliwikaisten sairashuone.

Pietarsaari, lähellä merta, Pietarsaaren pitäjässä, melkoi-
nen kauppa, luujauho- ja tupakkitehdas, kuuromykkäin koulu,
1,900 asuk.

Kreiwin leski Ebba de la Gardie, omaa sukua Braahe, perusti
tämän kaupungin w. 1653, entisen. Pinnonäs nimisen, kuninkaankar-
tanon tiluksille.

Uusi-Kaarlepyy eli Joensuun kaupunki, Lapuanjoen suulla,
mähäinen kauppa; 1,000 asuk.

Perustettu M. 1617. Oli »vähemmän aikaa (muodesta 1648)
Pohjanmaan maaherran asuntopaikka. — Uusilartllno, tupakkitehdas,
— Keppo, öljymylly, — Sandnäs, lasitehdas, — Juutas, sotatanner
syyskuun 13 p. 1808, Undentaarlepyyn pitäjässä. — Kimo, rautapruuti
Wöyrin pitäjässä. Orawllinen, kylä Möyrin pitäjässä ; tässä oli 1808
syyskuun 14 p. koma tappelu. Masuuni- (raudansulatus-)laitos.

Waasa, Mustasaaren pitäjässä, palaisen matkaa merenlah-
desta. Siinä on howioikeus ja kuwernööri, waihetuslonttoori,
gymnaasi, ylä-alkeiskoulu ja monta muuta koulua, pumpulitehdas
ja muita tehtaita; melkoinen kauppa; 4,100 asuk.

Perustettu 1606. Paloi kolonaan elokuun 3 p. 1852 ja siirret-
tiin Nitolaintaupungin nimellä Klemettisaaren niemelle, 7 wirstaa en-
tisesta paitastaan ja lähimmäksi Briindöll laiwa-satamaa. — Kors-
holma, Waasan wieressä, entinen kuninkaan karjakartano linnanensa,
Pohjanmaan maaherran asuntopaikka (w. 1674—1773), maanwiljelys»
koulu. — Kollli, wähäinen werla-tehdas Wähassätyrössä. — Grön-
Wil, lasitehdas, Mustasaaressa. — Verga, lasitehdas Pirttilässä. —

Orismala, rautapruuti Isossakyrössä. — Napuentylä, samassa pitäjässä,
sotatappelu w. 1714. — Östermyyra, Seinäjoen rannalla Ilmajoella,
truuti- ja rautapruuti. — Lapuan Isokylä (Lapualla), Muonan silta,
Salmi, Alawus (Kuortaneella) owat mainioita 1808 Muoden sodasta.

Kaskinen, meren saarella, Närpiön pitäjässä; oimallinen
satama, paras Pohjanmaalla; »vähäinen kauppa; silakaupyyntö
on pää-elatuskeino ; 700 asuk.

Perustettu w. 1785 ja aiwottu yhteiseksi merisatamaksi eteläiselle
Pohjanmaalle. — Venwil, lähellä kaupunkia, wajantzst-tehdas, —

Granfors, paperi- ja wajanssi-tehdas, Närpiön pitäjässä.
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Ristiinan kaupunki, meren niemellä Lapmäärtin pitäjässä;
sopima satama; etewimpiä kauppakaupunkeja Suomessa; pumpuli-
tehdas; 2,300 asuk.

Kreiwi Braahen perustama w. 1649. — Mariefors, nahka tehdas
Lapwäärtin pitäjässä. — Myllykoski, Isollajoella, kaalelitehdas.

Hämeessä:
Iywäskylä, Laukaan pitäjässä Päijänteen pohjaisella ran-

nalla; alkeisopisto, kansakoulun-seminaari, öljymylly; 1,200 asuk.
Sai kaupungin-oiteudet m. 1837. — Tarwaala, maanmiljelys-

koulu, KiMinli, rautapruuti SaarijärMellä. — Karstula ja Lintu-
lahti, Saarijärmellä, joissa kiimatta fotatappeluita pidettiin 1808 muo-
den sodassa. — Sllstnilosli, rautapruuti Wiitasaarella. — Koslen»
saari ja Pengenloslt, rautaftruuleja KuiMllsmäellä.

Satakunnassa: Inha, rautapruuti RuoMeden pitäjässä (Ätsärissä).
3. Turun ja Porin lääni Ahlvenamaan kanssa

koskee Itämereen ja Pohjanlahteen (Rauman mereen).

Warsinais-Suomi on Suomenmaan lounainen osa, josta
Rihtniemi (Värknäs) pistää luodetta kohden ulos mereen. Sen
läpi kulkee monta, lounaan päin loiwenemaa selännettä. Si-
semmät osat owat tasaisempia kun rantamaa, joka samoten kuin
pohjainenki osa, on wuorista ja kallioista. Rantamaa ja sen
kallioperäinen saaristo owat Suomen wiljawimpia, parahin »vil-
jeltyjä ja kansatkaimpia osia, maikka wiljelys-alat owat pieniä ja
maa enemmän kowanlaatuista. Lempiä ilman-ala jouduttaa ni-
sun ja kaswattaa tammeja ja muita, maassa harwatselta kaswa-
wia puulajeja. Uudenkartanon rusthollissa Itäneen kappelissa Pöy-
tyän pitäjää on maamme suurin, yksinäisen miehen tekemä puutarha-
laitos (Hutvitus). Lähellä Turkua elätetään mesiäisiä eli kimalaisia
ja silkkimatoin hoitoa on menestyksellä koetettu. Alvaran saaris-
ton ympäristöillä owat hywät kalawedet. Turun seuduilla on
harmaa (graniiti-)kitvi tiitviä ja saadaan silittämällä eli laahaa-
malla kauniisti kiiltämään. Pitkin eteläistä rantaa, Turusta Uu-
teenmaahan päin, on paljo kalkkimaata; Parasten (Ulöll saarella)
ja Kemiön pitäjissä poltetaan paljo kalkkia. Rauta-kitveä löytyy
monin paikoin (esim. Charlottebergissä, Baggbölessa ja Wihi-
niemessä Perniön pitäjässä, Runholmassa Parasten pitäjässä,
HwäshWsä Korpon pitäjässä, Hamnholmassa ja Strömman rust°

Suomen Maatiede. 3
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hollin tiluksilla Kemiön saarella, joka on suurin saaristossa).
Turun seuduilla on kotiteollisuus hylvällä kannalla (liina- ja
pumpuli-lvaatteen kutominen). Näillä tienoin rupesi Kristin-
usko ja sitvistys ensin juurtumaan Suomessa sw. 1157). Sen
puoliset Suomalaiset, Suumit, owat, oltuansa pitkät ajat Ruot-
salaisten parissa, wilppaampi- ja mirkumpi-luontoisia, toimelli-
sempia ja kätelvämpiä kun ylimaan Hämäläiset.

Pohjaisen osan läpi, paikoin pitkin Satakunnan rajaa, kulkee pa-
lanen Salpausselännettä ja siitä, Orihpään kirkon kohdalla, eriäroä
haara, jota enimmiten on rapakiwea. — Wesiä: Hinnerjoli. — Uu-
denlirtonjoli, laskee mereen Uudenkaupungin pohjaispuolella. — My-
näjoti eli Alasjoli Mynämäen pitäjän läpi Saaren lahteen. — Aura-
joki Orihpään lappelista, Pöytyän, Liedon ja Nummen pitäjäin setä
Turun kaupungin läpi Linnan-aukkoon. — Paimionjoki Someron
pitäjästä Hämeessä, Marttilan ja Paimion pitäjäin läpi Paimionlah-
teen. — Salonjoki Someron pitäjästä, Kiikalan ja Uskelan läpi Ha-
likon sywään ja kaltaiseen lahteen. — Perniönjoli, Kiskosta, osittain
rajana Uuttamaata masten.

Satakunnan osa on enimmiten aamaa maata. Läntisen
osan läpi juoksee monta rantamaan jokea ja itäisessä osassa
(Satakunnanselänteen itäpuolella) lewenewät Kokemäen mesikun-
nan läntiseen osaan kuulumat Medet, kulkien luonnon ihanim-
pain seutuin läpi. Läntiset ja eteläiset osat owat miljawampia
ja kansakkaampia kun pohjaiset ja itäiset, joissa on paljo jär-
miÄ, soita ja kankaita (Hämeenkangas). Laidunmaat omat hy-
miä. Punkalaitumen juustot owat kuuluisat. Metsää on wielä
kyllin, paitsi tasamaalla Kokemäenjoen ympärillä. Laaja liuska-
kiwi-suoni käy poikki maantunnan. Säkylässä on runsaasti myl-
lynkiwi-wuorta. Huittisten ja Ikaalisten pitäjissä on punamultaa;
Räftsöössä (Kokemäenjoen suulla) mustaa marmoria. Hawerissll,
Hämeenkyrössä, on uudestaan rumettu rautaa kiskomaan. Vuonna
1855 löyttiin laaja rauta-suoni SllUdenmäessä Vampulassa
(Huittisten pitäjässä). Porin tienoilla kudotaan paljo pumpuli-
kankaita. Etelä osassa sekä »varsinais-Suomen pohjaisessa osassa
tehdään paljon pnu-astioita.

Wuoria: Pohjasta etelään Suomenselän ja Salpausselänteen
Malilla kulkee Satakuunan-selänne. Sen pohjainen osa Kankaanpään
ja Ikaalisten pitäjissä lewenee kuuluisaksi Pohjankankaaksi ja Hämeen-
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lanlaalsi. Siitä itäänpäin lahtewä Hataraseliinne ylenee ja kapenee
Hämeenkyrössä ja kulkee eri nimillä (Watulanharju, jonka Kyröskoski
lätkäisee, Harjunharju j. n. e.) Tamperetta kohden. — Vedenjakajana
Ikaalisten ja Ruoweden Mesien Malilla on 500 jalkaa korkea kangas-
maa, luhdinmiili. — Wesiä: Karwianjoli, Siillijiirwestii Kauhajoen
lappelista Waasan läänistä, läpi Kankaanpään ja MerikarwiaN, jossa
se laajenee Isojiirwetsi. — Normarlun joli eli Ahlaisten-joli, mai-
niosta Kuninkaanlähteestä Satatunnanselänteellä , Mouhijärwen ja
UlMilan pitäjäin läpi. — Lammilljoli yhdistää Karmian- ja Normar-
kun-joet. — Kokemäen »vesistöön kuulumia mesiä on tässä läänissä
pitkin koillis ja itä rajaa Waasan ja Hämeen lääniä »vastaan monta
järweä: Wisnwesi, Tarjannes, Sottansellii, Nuowesi, Muroleenlosli
Ruoweden pitäjässä, Wlllllowesi, Ruoweden ja Messukylän Malilla,
Nllfijiirwi Pirkkalan ja Messukylän Malilla, ja Tampereen losli sekä
Pyhiijiirwi Pirkkalassa, Sorwansellll ja muita Wesilahdcn järmia.
Kaikkein näiden järwein, Pyhäjärwessa yhtyneet, Medet juoksemat
Nolillnwirtaa Pirkkalassa, Kulowcteen, Kartun pitäjässä, josta ne,
saatuansa, Siuroloslen tantta, pohjaisia lisämesia Kyrön 280 jalkaa
korkeasta, 9 penikulmaa pitkästä, Ikaalisten ja Hämeenkyrön pitäjäin
läpi juoksemasta mesijalsosta , juoksemat Nautaweteen, Tyrmään pitä-
jässä, ja siitä Wllmmastoslea Lieloweteen, josta Kolemiieujoli saapi
alkunsa, luostessansa kaarenmoisena Huittisten , Kokemäen ja Ulmi-
lan pitäjäin läpi saapi Kokemäenjoki eteläpuolelta lisäksensä 12 penik.
pitkin Loimijoen, joka tulee Tammelan pitäjästä Hämeen läänissä ja
juoksee Loimaan ja Huittisten pitäjäin läpi. Siihen yhtyy Punlalai-
tUMenjoli, lähellä Huittisten kirkkoa. Alangossa etelä puolella Salpa-
ntzselännettii juoksee Eurajoki puhdassantapohjaisesta Pyhiijiirwestii
Euran ja Eurajoen pitäjäin läpi; siihen juoksee pohjais puolelta haara
Köyliönjiirwestii Köyliön pitäjässä.

Ahwenamaahan kuuluu yksi suuri saari, AlMnamaan man-
tere, ja paljon (noin 80) saaria ja kareja. Sen eteläpuolella
on Itämeri, länsip. (s:den Suomen penik. lempinen) Ahtvena-
meri, pohjaisp. Pohjanlahti (Raumanmeri) ja itäp. "Stiftet"
niminen, 2:den penit, lempinen aukko, joka erottaa Ahmenamaan
saariston (Vrändön) Suomen saaristosta (Varissalosta). Maa
on epätasaista; kitvilajia on tummanpunainen, isosyinen har-
maa-kimi (graniiti) tawallisin. Ilmat omat lauhat; Ahmena-
meri ei jäädy kaikkina talwina. Iywiä ei saada tarpeeksensa.
Niitut owat heinäwiä, ja Ahwenamaan (Föglön pitäjän) juus-
tot owat kuuluisat. Kalkki- ja rautamalmi-suonia löytyy; rau-
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dan kiskominen Sodön saarella, FöglVssä, on kuitenki nyt laan-
nut. Paraita elatuskeinoja on kalastaminen ja metsästäminen
(wesilintuin ja hylkeitten pyytäminen). Kauppa ja laiwain kul-
keminen wuorolla on parahin rahantulo. Asukkaat, jotta owat
ruotsalaista sukua, omat siistejä, ahkeroita ja rohkeita (15,000).

Mainittamimmat ja leweimmiit aukot Ahmenamaan saaristossa
owat: Lappwesi (2z penik.), Brändön ja Kumlingin mälillä, Telet
(2z penik.), Kumlingin ja Wargatan mälillä Wordöössä, VumarsUN-
din aukko (1 penik.), Wordöön ja Ahmenamaan mantereen Malilla, ja
Signilfliirin aukko (iz penil.), Ahwenamaan mantereen ja uloimpien,
Signilssiir nimisten karein Mälillä, mäylällä Ruotsiin (Grislehamn).
Ahmenamaan mantereen itäiselle rannalle tunkeupi Lumparen niminen
merenlahti. — Muoria on Ordallsllint kortein ja muuten mainitta-
wia omat Kenlierg, Sundin pitäjässä, Gethaberg, Finströmin ja
Saltwilsborg, Saltwitin pitäjässä. Suku kumpuja (ättehögar) on
monin paikoin, suurimmat Godbyyssä, Finströmin pitäjässä.

Satakunnassa :

Pori, Kokemäenjoen etelä rannalla, 3 penik. sen suusta,
Ulmilan pitäjässä, Suomen suurempia kauppakaupunkeja. Täällä
on ylä-alkeiskoulu, maihetuskonttoori, suurempi tulitikkutehdas,
konepaja ja muutamia muita tehtaita; 6,300 asuk. Kaupungin
satama on Räpsöössä.

Jo m. 1365 sai Mwilantylii kaupungin oikeudet; kaupunki muu-
tettiin M. 1558 nykyiselle paikalleen, Barnesten kuninkaan kartanon
tiluksille. — Kuwastauglls ja Kangas, lasitehtaita Merikarmialla. —

Lanllosli, paperi-, wajanssi- ja sawipiippu-tehdas, alapuolella Meri-
karmianjoen alkua Isojärwestä. — Sola (Fredriksöerg), — Normarllu,
— Leineperi (Fredriksfors), rautapruukeja, — Wiaswesi, karttatehdaS,
— Tnorsniemi, lasitehdas, — Sahalosti, öljymylly, Ulmilassa. —

Kokemäen pitäjässä, 4 penik. ylöspäin Porista, on manha ulkohuone,
jossa kristinuskon ensimäinen julistaja Suomessa, pitzpa Henrik, sano-
taan saarnanneen. Sen säilyttämiseksi hämiämästä on sen ympärille
rakennettu limestä kehä (m. 1857). — Kyröslosli, pumpulitehdas
Hämeenkyrössä. — Ikaalisten kauppala (M. 1858).

Rauma, manha kaupunki meren rannalla : melkoinen kauppa,
enimmiten lehtereillä ja puu-astioilla; kuuluisa pitsin kutomises-
tansa; 2,800 asuk.

Sai kaupungin oikeudet M. 1441 ja alkunsa siellä olemasta luos-
tarista. Keski-aitalauden lopulla oli siellä mainio koulu (^«lleFium
liaumonsL). — Kanttua, rautapruuti, lähellä Eurajoen alkua Pyhä-
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jarwetztä, — Panelta, tarttatehdas, Eurassa. — Lähellä olemalla Köy-
liönjiirwellii sanotaan Lalli niminen talonpoika murhanneen edellä
mainitun Henrik nimisen pispan.

Varsinais-Suomessa :

Uusikaupunki, meren rannalla; hylvä satama, melkoinen
kauppa lehtereillä ja puu-astioilla; nahka- ja tupakkitehdas;
3,100 asuk.

Perustettu m. 1617. Rauhanteko w. 1721.

Naantali, manha, nykyjään Mähäinen kaupunki meren ran-
nalla. Täällä »valmistetaan paljon pellatva-, pumpuli- ja »villa-
kankaita sekä jalkineita; Mähäinen kaupanliike; ruoppakylpylaitos;
50'0 asut.

Täällä olleesta Vrigittalaisesta luostarista on kaupunki saanut
alkunsa (kaupungin oikeudet m. 1443). — Pirilä, maanmiljelyskoulu
Raisiossa.

Turku, Suomen Manhin ja merkillisin kaupunki, sen sitvis-
tyksen emä, entinen pääkaupunki, mieläki kauppansa ja keinolli-
suutensa suhteen suuri-armoifin. Täällä on homioikeus. Suo-
men arkki-pispan ja läänin kulvernöörin asunto, maihetuskont-
toori, gymnaasi, monet koulut, kuuromykkäin oppilaitos, pääpip-
liaseura, ewanteliumiseura, talousseura, 2 ojennuslaitosta, mo-
net tehtaat (pumpulin kehräyslaitos, sokeritehdas, usioita tupak-
kitehtaita, 2 konepajaa, »verkatehtaita y. m.); 22,000 asuk.
Kaupungin läpi juoksee Aurajoki, jonka suulla on Turun linna,
manhin linna Suomessa.

Kaupungin altu luetaan Mahaa jälempää kun Ruotsalaiset ja
kristinusko asettuiwllt Suomeen (w. 1157). Jälkeen suuren palon,
joka syyskuun 4:nä ja s:nä p. M. 1827 hämitti melkeen koko kaupun-
gin, on se rakettu sopiwammalla tawalla. Rauhanteko w. 1743. —

Kupittaalla, lähellä kaupunkia, on pyh. Henrikin jo »vanhaan aikaan
kuuluisa terweyden-lähde, jonka medellä ensimäistä Suomen kristityltä
sanotaan kastetun. Nyt siinä on kylmän meden paranne-laitos ja en-
tisen suomalaisen puutarhantasmatusseuran puutarha. Ruissalo, ihana,
tammia ja pählinä-puita laswawa saari, muinan kuninkaan kartano,
nyt kuuluma kaupunkiin; siellä on paljo kaupunkilaisten humiasuntoja
ja puistoja. — Lemun-Niemi, kaakossa Turusta, sotatappelu m. 1808.
— Qwidjll, Purasilla, muinan tuon mainion Fleming-sutvuu kartano.
— Kantanen Maskussa, muinan Horni urosten kartano. — Louhi-
saari (Willniis) ja Saari, Lemun pitäjässä, myöski »vanhoja herran-
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kartanoita. — Litosten suuri »verkatehdas, Liedon pitäjässä. — Hälis-
ten maali- ja tliitu mylly Nummen pitäjässä. — Tourula, lasitehdas
Mäneen kappelissa. — Kärsämäki, porteritehdas Maarian pitäjässä. —

Latokartano (Kuusto, Näsegärd), rautapruuki, — Teijo, masuuni,
— Kosti, masuuni ja »vasken sulatuspaja, Perniössä. — Salon
kauppala (oikeudet w. 1860), — Mllthildedal ja Kirjallllla, rautapruu-
leja, — luwanlosli, paperitehdas, — Inleri ja Iloniemi, lasiteh-
taita, Uskelassa. — Vjörlbodll ja Sunnana, rautapruuleja, — Dahli,
masuuni ja rautapruuti, — Westanliirri, tunnettu 1808 muoden so-
tahistoriasta , Kemiön saarella, jonka lähellä löytyy 1808 muoden sota-
historiassa mainitut Sandöström ja Jungfrusund. — Kuusluodossa,
Piikkiön pitäjässä , on wielä jäännöksiä Suomen paawilaisten pisftain
linnasta, jonka Gustaa I:nen hawitytti (w. 1528). — Seili (Skjälö),
saari Nawon pitäjässä, heikkomielisten hospitaali tahi parannuslaitos
(asetettu w. 1619), jossa tähän aikaan waan parantumattomiksi ha-
matuita heikkomielisiä holhotaan. — Fortuna, wähäinen wajansst-
ja sawipiipftn-tehdas Kettingin säterissä Nawon pitäjässä. — Tert-
tilii, paperitehdas Somerolla. — lohannislUNd, lasitehdas Kiikalassa.

Ahwenamaalla:
Maariahamina, Slviby-lahden etelä rannalla, Jomalan pi-

täjässä, 200 asuk.
Perustettu m. 1859; sai kaupungin oikeudet helmik. 20 p. 1861.

— Skarpans, M. 1854 hawitetty linna-ratennus Bomarsundissa ,

Sundin pitäjässä. — Kastelholma, kuninkaan kartano, jossa ennen
on ollut linua ja wieläki on sen jäännöksiä, Sundin pitäjässä. —

Degerby, Föglön pitäjässä, tullikamari. — Ellerö, Hammarlandin
pitäjässä, tullikamari ja raja-postitonttoori. — Godby, Finströmin
pitäjässä, lasaretti ja koululaitoksia.

4. Uudenmaan lääni
on 25:den penik. pituinen ja 4—B penik. lelvyinen rantamaa,
Salpausselänteen alapuolella, pitkin Suomenlahden rantaa Ky-
mijokeen ja sen läntiseen suu-haaraan asti, lähellä Ahwenkoskea.
Tässä läänissä on jotensaki kukkuloita ja harjuja, joiden »vä-
lissä on »vähäisempiä tasamaita. Rantamaasta pistää mereen,
lahtien »välissä, paljo niemiä ja lvuorenneniä^ (esim. Hankonie-
mi, Porkkala) ja sen edustalla on kareja ja kauniita saaria.
Waikta länsipuolessa on moniaita hietakankaita ja itäpuolessa
paljo suuria irtanaisia kiwi-möhtäleitä, on maanlaatu enemmi-
ten »viljamaa saawimaata. Maata miljellään taidollisemmasti
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luin useimmissa muissa Suomen maakunnissa, johon monet suu-
remmat herras-tartanot owat olleet esimerkkinä. Ilman-ala on
lauhaa; nisu menestyy, mutta sitä miljellään mähän. Tammia
tapaa paikoin, mutta ne näyttämät ylenhensä Suomessa oleman
hämiämään päin. Vahteria, niinipuita, saarnia ja muita parem-
man laatuisia puita kaswaa itsestänsä metsissä. Hedelmäpuut,
joita kaswatetaan ylehensä, menestyivät hytvästi kosteassa meri-
ilmassa. Ingon pitäjä on kuuluisa humalan »viljelemisestänsä.
Kalastaminen on hyötyisää; Tammisaaren kilohailit (waspuutit)
owat kuuluisia; Kymijoesta saadaan lohia. Kaltkitvuori-suoni
kulkee pitkin rantamaata Varsinais-Suomesta melteen Helsinkiin
asti; Karjan pitäjässä poltetaan paljon kalkkia. Länsipuolessa
on runsaasti rautakitveä (malmia) ; hytvin rautainen rautatilven-
suoni kulkee Perniöstä, Turun läänissä, Tenholan läpi Pohjan
pitäjään päin. Raudan kiskomisesta erinomaisempia paikkoja
mainittakoon: Ojamo, Lohjan pitäjässä, Suomen »vanhin malmi-
kaitvanto, jonka aikanansa mahtawa, kuuluisa talonpoikain kiu-
saaja, Erik Fleming, pani m. 1542 toimeen; Rautniemi, samo-
ten Lohjan pitäjässä; lussaari Pohjan pitäjässä; Tuorila eli
Kuolonsuomäki, Vihdin pitäjässä; Mankans, Espossa; Sillböle,
Tawastby, Munksnäs ja Stanslvik Helsingin pitäjässä. Vaskea
lamataan ja otetaan parissa paikkaa, Orijärlvellä Kiskossa ja
Paalvolllssa Lohjalla. Ingon pitäjässä on löytty pihkakilveä
(bernsten). Täällä ja Varsinais-Suomessa on enin pruutilai-
totsia. Asukkaat, Ruotsalaisia (90,000) ja Hämäläisiä (80,000),
omat kunnollisia maanmiljeliöitä ja merimiehiä, mutta typerän-
laisia käsistänsä.

Muoria: Hämeestä tulee LohjllNfelänne , josta pian (lähellä
Hyminkää Nurmijärmellä) haara lähtee eteläänpäin Tuusulan ja Hel-
singin pitäjäin läpi, mutta joka itse kulkee Wihdin, Lohjan, Karjan
(Karjan kenttä) ja Pohjan pitäjäin läpi, Tammisaaren simu, Hankonie-
meen. Koillis kulman (litin pitäjän) läpi kulkee Salpausselänteen osia.
Korkein kukkula tässä läänissä on KetUNMäli (386 jalk.) koilliseen
päin Elimäen kirkolta. — Wesiä: Karjanjoli, Wihdin ja Lohjan jär-
mista, juoksee Karjan ja Pohjan pitäjäin läpi Pohjan pitäjän pitkään
ja taitaiseen lahteen. — Siuntionjoli, Pitkälän lahteen. Wantajoti,
Lopen pitäjästä, Nurmijärmen ja Helsingin pitäjäin läpi, laskee puoli
penit. Helsingin kaupungista Sörnääsin lahteen. — Siponjoli, Miint-
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siiliin, Tuusulan ja Sipon pitäjäin läpi. — Miilltfiiliinjoli; sen suu
on Pormoon pitäjässä. — Pernajanjoli eli Koslenlyliinjoli (Forsby-ä)
Lllfttreskin ja Pernajan pitäjäin läpi Pernajanlahteen. — Kymijoki
tulee Mikkelin läänistä, katkaisee pohjaisen falpafeliinteen ja juoksee,
eteläänpäin seltämän kaaren muotoisena, litin pitäjän läpi, mutta
saatuansa lisawetta Wuohijiirwestii (92), joka myös on katkaissut
pohjaisen selänteen, kääntyy se etelää kohden, alas Salpautzselännettä
(Keltun loslea), ja juoksee sitten Pitkin Wiipurin läänin rajaa mereen
(Anjala, Ahwenlosli).

Uudellamaalla:
Tammisaari, manhempia kaupunkeja, meren niemellä, Poh»

jan pitäjässä; kauppa melkoinen; Tammisaaren nahka-sormitkaat
omat kuuluisat; Millan kehiuu-laitos; 1,300 asuk.

Mainitaan kaupunkina m. 1515. — Gnstafswiirn, »vahainen
linna Hankoniemellä Tenholassa, perustettu M. 1789, hawitetty w.
1854. Merisotatappelu 1714. - Slogby, Kosli ja Trollshöfdll,
masuuneja Tenholassa. — Fislari, Pohjan pitäjässä, maski- ja rau-
tapruuti, konepaja ja pienempäin teriiskaluin tehdas. — Antssog, mas-
ken huuhtolaitos, Merka- ja karttuuni-tehdas, — Pinjllsten (Billnäs)
rautapruuti, Karjanjoen rannalla, Pohjan pitäjässä. — Kiirtelii, mas-
ten sulatuspajll Karjalohjalla. — Mustio (Smarta), Karjanjoen ran-
nalla. Suomen Manhin rautapruuti, Karjan pitäjässä. — Rasepori,
Karjan pitäjässä, muinan kuninkaan kartano, jossa on linnan jään-
nöksiä, jonka se mainion rikas Bo Jonsson Grip sanotaan rakennutta-
neen (m. 1372). — Waaleri (Fagermil), rautapruuki ja masuuni In-
gon pitäjässä. — Ojallala, lasitehdas. — Karllila (Högfors), mas-
uuni ja konepaja, Wihdin pitäjässä.

Helsinki, meren niemellä, Suomen pääkaupunki. Täällä
on Kenraalkuwernööri, Keisarillinen Senaati (»vuodesta 1819)
ja kaikki Suomen hallituksen tähden asetetut pää-wirkakunnat,
Aleksanderin yliopisto (»vuodesta 1828) ja kaikki sen yhteyteen
kuuluwaiset laitokset, moniaita seuroja tiedetten ja taidetten
edistämiseksi (tiede-, lääkäri-, Suomalaisen kirjallisuuden-, Suo-
men eläin- ja kaswitieteen-seura ja Suomen taide-yhteys)
ja lääninhallitus. On myös mallikoulu ja naiskoulu sekä
monta muuta koululaitosta, moniaita tehtaita. Kauppaliike
on, muotisen rahaliikkeen puolesta, suurin Suomessa (päälle 6
milj. markkaa, mutta tästä tulee wientitawarain osalle waan
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osa). 2 oiwallista satamaa; Suomen sotalaiwain vlopaitka.
Komeita rakennuksia; 32,000 asuk.

Perustettu w. 1550 Wantajoen suulle (Wanha kaupunki); siir-
retty w. 1642 nykyiselle paikallensa Cstnääsin niemelle. Taalla (Kam-
pilla) päätettiin 1741—1743 muotten sota. — Lappwiili, heikkomie-
listen parannutzlllitos, lähellä kaupunkia, niinkuin Ulriilapori, jossa
on yli-opiston tähti-torni, kuuluisa ja hywiisti rakennettu terweytzwe-
den juontipaiklll ja kylpylaitos, ja monta lumena kaupunkilaisten humi-
kartanoa. — Thölö, sokeritehdas, Hagniis, konepaja, lähellä kaupunkia.
— Wanhalaupunli, warimylly ja sukkatehdas, — Wanta, masuuni
Helsingin pitäjässä. — Swedjll, Siuntiolla, Fleming-sumun perintö-
kartano ; Smedjan Klaus on tunnettu nuijasodan historiasta. — Kello-
koski (Mariefors), rautapruuki Tuusulan pitäjässä. — Söderkulla,
Sipossa, maanwiljelysloulu.

Wiapori, luja linna, puoli penikulmaa Helsingistä, raken-
nettu 7:lle saarelle, jotka owat: Wargö, päälinna, Iso ja Pikku
Itä-Swartö, Länsi-Swartö, Gustafsswärd, Longörn ja Löwen.
Täällä oleskelee osa Venäjän sotalaiwastoa; 1,000 asuk.

Täta ruwettiin rakentamaan m. 1749, kreiwi A. Ehrnswiirdin
johdatuksella, jonka hauta on linnanhallia» talon kartanolla, Wargössä.

Porlvoo, wanha kaupunki, lähellä Porwoonjoen laskua me-
renlahteen. Pispan asunto, gymnaasi, ylä-alkeiskoulu, kuuro-
mykkäin koulu, moniaita wähempiä tehtaita, kauppa melkoinen;
3,400 asut.

Mainitaan kaupunkina jo w. 1424. Täällä pidettiin Suomen
säätyin kokous (waltioplliwät) M. 1809, jolloin Suomen nykyinen
hallitusmuoto perustettiin. — Tjusterby, maanmiljelyslaluin tehdas,
Porwoon pitäjässä. Mainitussa pitäjässä on syntynyt monta Suomen
mainiota sotaherraa , niinkuin tuo 30-muotisesta sodasta tuttu Torsten
Stälhandste Hummelsundissa ja 1808 muoden sodassa mainio K. I.
Adlercreutz Kiulussa. — Sellinge, lasitehdas Mäntsälässä.

Lowiisa, merenlahden rannalla; melkoinen kauppaliike;
ylä-alkeiskoulu; 2,400 asuk.

Kaupunki perustettiin M. 1745 ja nimitettiin Degerby; sai M.
1752 Lomiisan nimen senaikuisen kuningattaren Lowiisa Ulrikan nimestä.
Oli jonkun aikaa (w. 1743—1778) Kymin läänin maaherran asuntona.
Lähellä kaupunkia , meren puolella , on Swartholman hawitetty linna.
— ThorsbyN kylässä, Pernajan pitäjässä syntyi (w. 1512?) kalasta-
jan poika, sittemmin pispa Mitael Agrilola. — Lähellä Koskenkyliin
(Forsby) pysähtynyttä rautapruukia Pernajan pitäjässä laimettiin jon-
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kun aikaa hopeata 16:tzsa kaiwos-kuopassa. — Strömfors, rautapruuki
Kymijoen rannalla. — Wiirrölii, kylä Elimäellä, rauhanteko w. 1790.
— Anjala, sllteritartllno Elimäellä; kuningas Kaarle IX:s lahjotti sen
Liiwiläiselle Henrit Wredelle; nyt on se ruhtinas Menschilowin. An-
jalan liitto m. 1788.

Hämeessä: Perheniemi, litin pitäjässä. Täällä olemasta lallli-
wuoresta sanotaan Birger Jaarli tuottaneen kalkkia rakennuttaitzsansa
Hämeenlinnan linnaa.

5. Viipurin lääni.
Tähän lääniin kuuluu enin osa manhaa Suomea^). Ete-

läpuolella on Suomenlahti ja kaakkoispuolella Laatokka. Maa
on ylehensä epätasaista ja tasamaita on Harmassa ja ne owat
pieniä. Laaksoissa, joista wesi ei pääse juoksemaan pois, on rä-
meitä, kelpaamattomia soita ja hyllyjä. Maanlaatu Suomenlah-
den, Laatokan ja Vuoksenjoen rannoilla ei ole juuri huonoa
sawimaata, multa muuten on maa, metsättömäin »vuorien ja ki-
wilouhikkoin »välissä, enimmiten someroista, josta on »vaikea
saada Miljaa. Kun täällä on paljo kaskea poltettu ja lasket sit-
ten owat monet »vuodet paljaina, on maa monin paikoin syn-
kän ja kolkon näköistä. On kuitenki paikoin ihaniaki seutuja,
niinkuin Laatokan rantamaa, josta jyrkkiä ja terätviä »vuoren-
neniä pistää ulos weteen. Maanwiljelys ja käsityöt owat huo-
nolla kannalla ja kun asukkaat owat hidasluontoisia ja teketvät
alakuloisina ja »vastahakoisina päilvätöitänsä siellä olewissa mo-
nissa lahjotus-tartanoissa, täytyy Venäjältä tuoda suuria wil-
jawaroja ja kaikenlaisia käsiteoksia. Tattaria »viljellään siellä e-
nemmän kun muualla Suomessa, waan ei kuitenkaan erittäin
paljon; ja waikla sitä kylmetään tuiki laihaan maahan, saadaan
siitä toisinaan 30:s jymä tuloa. Asukasten paras rahantulo on
palktatuormain kuljettaminen, joita medättämät kaukaisilleki seu-
duille; tämä rahantulo on miime »vuosina mähennyt, mutta
maanwiljelys sen siaan parannut. Tämän maakunnan ollessa
kauwan rajamaana, oli siellä »vihollinen muinais-aikoina yhä

") Wanhaksi Suomeksi mainitaan sitä osaa maata, joka on Kymi-
joen itäpuolella ja Sawonlinnan eteläpuolella, s. o. Wiipurin lääni ja
etelä osa Mikkelin lääniä ; se osa maata, joka ennen »vuotta 1809 kuu-
lui WeniiWe.
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fteljättäwänä, ja se lienee osaksi syynä että siellä mieläkin yle-
hensä eletään huomisesta paljon huolimatta. Lohen saalis Ky-
mijoessa ja lohen ja siian saalis Vuoksenjoessa on runsas;
Saima ja Laatokka owat myös kalaisia. Näissä wesissä on
mustia hylkeitä. Itäisissä pitäjissä on suuri sahanliike. Kimi-
kunta on runsas: järwistä ja soista saadaan hölmää; löytyy
myös marmoria ja kalkkia (monin paikoin, erinomattain Rustea-
lassa, Laatokan pohjaispuolella), fältspatia (Impilahdessa, josta
»vuosittain »vedätetään posliinitehtaasen Pietarissa isot joukot),
Maskea (runsaasti Pitkärannan kylässä Impilahdessa Koirinojan
warrella), tinaa (samoten Pitkärannan kylässä), wajanssi-sawea
(Parikkalan pitäjässä), lyijyskiweä ja porfyria (Suurisaarella).
Suurin osa näitä kaluja »viedään Venäjälle, johon myös mie-
luisesti ostetaan sekä rauta- ja lasitehdasten walmistamaa kalua
että graniiti-wuoresta lohkaistuja kiwiä (joita erinomattain saa-
daan Pyterlahdesta Virolahden pitäjässä, josta Pietarissa ole-
ma Aleksanderin, 98 jalan korkuinen ja 22 jalan paksuinen
muistopatsaskin on otettu). Mainittatva on pajun kuorten myy-
minen Pietariin. Maantiet owat hywiä, tuin siellä on ololta
rapakilveä, joka maan sisässä pysyy koossa mutta ilmassa mure-
nee someroksi. Enin kansa on Suomalaisia, Karjalaisten sukua,
mutta owat, oltuansa kauwan Venäläisten parissa, luonnostu-
neet heidän mutaansa. Enin osa tunnustaa Lutherin oppia;
mutta Suojärlven, Salmen ja Suistamon pitäjäläiset ja Kitelän
kappelilaiset Impilahdessa owat greekan uskolaisia, joita myös
on siellätäällä ympäri koko lääniä (32,000). Pyhäristin ja
Kiwennawan pitäjiin on enin Venäläisiä asettunut.

Muoria: Piiä-seliinne on Salpausseliinne, joka koillisessa Karja-
lassa tulee Kuopion läänistä ja menee Suojiirwen pitäjän läpi etelää
kohden Tolwlljiirwen wuorille, jossa se kääntyy luoteesen ja kappaleen
matkan päästä, Korpiselän kappelin kirkolla, palaa takasin Kuopion
lääniin, josta se taas lännempää tulee eteläistä suuntaa, Uukuniemen
pitäjän läpi Laatokan luoteista rantaa kohti, josta se kulkee lounaista
ja läntistä suuntaa Wuoksenjokeen (Imatraan) päin ja Saiman etelä-
puolta Kymijokea (Kelttua) kohden. Samaa suuntaa, kun se, mutta
pohjaisempanll juoksee Saiman eteläisen selän katkaisema salpaselänne.
Tähän kuuluu wielä: a) Aunulsenseliinteen pohjainen osa, joka lähtee
Tollvajiirweu muorilta Wenäjälle ja laajenee hietakankaaksi itäpuolella
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Laatokkaa; b) enin osa Hyriipiiiinfeliinnettii, Pitkin Wuotseu länsi
rantaa Inkerinmaalle; c) Salpausfelänteen siwu-haara, etelää kohden,
Uudenmaan (Vehkalahden) ja Karjalan (Virolahden) Malissa, Suo-
menlahteen, jossa se loppuu MilNtylllhden Muoren-solaan (mainio
muotten 1741—43 sodasta), ja d) Saiman länsipuolella, Sawonsc-
lanteen eteläisin osa, Mikkelin läänistä. — Wesiä: Kymijoti miisin
suineeu: Ahwenlosti (Abborfors), Pyhtää, Suttila, Kymi ja Kor-
lealosli. — Laaksossa Salpausfelänteen ja sen samasuuntuisen pohjai-
femman selänteen Malissa juoksemat Wllllwlan Medet Kymijokeen. —

luustilllnjoli, Lappmeden pitäjästä, kolmin suin Suomenwedenpoh-
jaan (Viipurinlahden pohjaisin perä). — Rajajoki on rajana kaak-
koa kohden (Nuudun ja Kiwennuwun pitäjät). — Suwanto, järwi
Sukkulassa lähellä Laatokkaa. — Wuolsenjoli, Saimasta, juoksee Sai-
man rantaharjun läpi Imatran pudotettu Ruokolahden pitäjässä ja
sitten kaarenmoisenu, leweten puikoin järmikst, Jääsken, Antreintirton,
Pyhuristin, Wullijurmen, Räisälän ja Käkisalmen pitäjäin läpi. Ku-
nawlln taimettua (wuonna 1857) poikki Kiwiniemen, 375 kyynärää le-
meän kannaksen, Wuotsen ju Suwunnon Malissa, joka lähellä Tai-
paletta juoksee Laatokkaan, pääsee Wuoksen West suorempaa tietä Luulol-
laan. — Leslelanjoli eli liinisjoli juoksee länisjärwen läpi Luutul-
taan. — Tulimajoli, Loimalanjiirwen läpi, Laatokkaan. — Suojärwi
y. m. itäiset wedet juoksemat Oneguan. — Tolwajiirwi Melasellaan
Kuopion läänissä. — Wiinajoli, Aunutsenmaan rajuna, Laatokkaan,
jonka luoteinen puoli kuuluu Suomenmaahan. — Tähän lääniin luu-
luu myös sen saarisen Saiman eteläinen osu, josta Saiman lanaum,
joka alkua Lauritsalasta, 5 wirstaa itäpuolella Lappeenrantaa, kulkee Sai-
man rantaharjun, Nuijamaajurmen, Soskuenjoen, luustilunjoen, luus-
tilllnjarwen ja Lawolansalmen (28.sas ja miimeinen sulku) läpi ja luSlee,
juostuansa 5 penik., Wiipurinlahteen, kaupungin ja linnan Millissä.

Uudellamaalla:
Hamina, merenniemellä Vehkalahden pitäjässä, linnotettu;

sotakoulu, naiskoulu; melkoinen kauppa; 3,100 asuk., paitsi so-
takoulun seurakuntaa (350 henkeä).

Mainitaan m. 1656 Vehkalahden nimisenä; saanut nykyisen ruot-
salaisen nimensä Fredrikshamn w. 1723 kuningas Fredrilistä, joka,
Muotta ennen, rupesi sitä linnottamaan. Rauhanteko w. 1809. Siina
on kolme esikaupunkia: Wiipurin esilaup., Hietaniemi (Sandby) ja
SawinitMi. — Kymi, pikkuinen linna Kymijoen itäisen haaran suulla.
Ruotsinsalmi (Swensisund), Kymijoen itäisellä suulla, aiwottu linno-
tetuksi satamaksi sotaluiwoille, jonka tähden lähellä olewalle Kotlan
saarelle rakennettiin tarpeellisia huoneita. Merisota-tappelu w. 1789
ja 1790. Suurisaari (Högland), Suomenlahdeösa. (Siinä on Mali--
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päällys niminen, 433 jalk. lorkea muoren kukkula.) Merisota tappelu
1788. On, niinkuin muutkin ulkosaaret siellä, kallioinen, hietainen ja
hedelmätön; elatuskeinona on kalastaminen, hylkeen pyytäminen ja a-
lusten luotsaaminen.

Karjalassa :

Wiipuri, wanha, muinan linnotettu kaupunki, Viipurin
lahden rannalla. Täällä on howioikeus ja läänin kulvernööri,
waihetuskonttoori, ylä-alkeiskoulu, 2 naistoulua, suomalaisen
kirjallisuuden seura, oijennuslaitos ja siihen yhdistetty turmat-
tomain lasten hoitolaitos (Nygärdin maalla Viipurin pitä-
jässä), 6 kirkkoa, moniaita tehtaita. Viipurista »viedään enem-
män kun mistään muusta Suomen kaupungista ulkomaalle kaup-
pakatua, joka on Kuopion läänin sahoista tuotuja plankkuja ja
lautoja. Mutta kauppaliike on enimmiten ollut ulkomaalaisten
käsissä. Viipurin trintilät owat kuuluisat. 12,000 asut.

Wuonna 1293 perusti Torkel Knuutinpoika Wiipnrin linnan,
kaupunkia lähellä olewalle saarelle. Se sai kaupungin oikeudet w. 1403
ja »varustettiin, Erik Atselinpoita Tottin toimella, muureilla (147? w.
paikoilla). Wiipnrin pamaus w. 1495 ja Wiipnrin kutulyöpy (meri-
sotu-tuppelu) w. 1790. Esituupunlein nimet omat: PllNtsarlahti,
Pietarin esitaup. ja Wiipurin esitaup. (Neitsyniemi). Wanha
Wiipuri (Monrepos, jossa kaupungin armellaan muinan olleen), lä-
hellä kaupunkia, komea puutarha, jossa on Väinämöisen murtalo-ku-
wati. — Harjus, nahkatehdas, Virolahdella. — Ytspllll, nuhkutehdus.
— Kirjoin, kynttilä- ju suipuutehdus, — Terwajoli, saipuatehdus, —

Nollala, peilitehdus, — Herttuala, köysi ju situri-tehdus, — Kin-
teri, öljymylly, — Korpelan-Antio, muunwiljelystoulu, laitti Vii-
purin pitäjässä. — Peippolu, ruutuklllutehdas, — Talisalo, paperi-
tehdas, — Leistilii, lasitehdas, Uudellakirkolla. — Kyyrölä, hajumeden
tehdas, Pyhuristin pitäjässä. — Sumpula, masuuni Raudun pitä-
jässä. — Systerblllli, Wenäjän liwääritehdus ju siihen kuuluma Nai-
wolllN masuuni Kiwennuwun pitäjässä.

Käkisalmi, Vuoksen suu-haarain »välissä oletvalla saarella,
linnotettu, käypi Pietarissa kauppaa Karjalan kaluilla, jotka owat
enimmiten lautoja, pajun kuoria, woita, kalaa, metsänotutsia ja
turttinahkoja. Tätä kauppaa kulkelvat Venäjän höyrylaiwatki;
1,000 asuk.

Lähellä kaupunkia oli »vanhuudesta linna, jonka Sigge Lule wah-
wisti (m. 1295). Wuonna 1310 rakettiin linna uudestaan nykyiselle
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paikalleen. Siina lähellä olewa kaupunki sai kaupungin oikeudet w.
1617. Erinomaisin kaupunki entisessä Käkisalmen läänissä. Konolt-
saari (Konewittz), saari Laatokassa, Pyhujurwen pitäjässä; siinä on
greetalainen luostari, perustettu w. 1393. — Kurkijoki (Sloboden),
Kurkijoen pitäjän kirkonkylä, Mähänen lauppulu Kurenojun suulla Laa-
tokan rannalla, Pietariin menemiiin lauppakaluin warastopailla. —

Suotniemi, mujansfitehdaS Naisillassa.
Sortlllvalll, Laatokan pohjaisella rannalla; karttatehdas ;

täypi kauppaa Pietarissa; 700 asuk.
Kaupunki on perustettu luultamasti Mahaa jälkeen w. 1617, ja sai

kaupungin oikeudet m. 1629. — Walamo, saari Laatokassa, Sorturoa-
lan pitäjässä; siinä on greelulainen luostari ensi luolasta, perustettu
w. 992. — Pitkäranta, maski- ju tinatehdas Pitkärannan kylässä
Impilahden pitäjässä. — Suojiirwi (S:t Anne), rautapruuki ja mas-
uuni, Suojärwellä.

Sllwossa:
Lappeenranta, Lappweden etelä rannalla, Lappeen pitäjässä;

bljymylly; 1,300 asuk. Lähellä olewalla Saiman niemellä on
entinen linna, nykyjään kasarmi ja »vaimonpuolien oijennus-lai-
tos (235 henkeä).

Mainitaan kaupunkina w. 1656; saanut kaupungin oikeudet M.
1727 ja 1816. Kaupunki oli ennen lähempänä linnaa. Sotatappelu
m. 1741. -- Lawola, majanssitehdas. Lappeen pitäjässä. —Taawetti,
(Duwidsstud) Luumäen pitäjässä, aiwottu rajalinnuksi M. 1793,mutta
jäänyt sillensa. — Kiirniilllsti, muorensola Samituipuleellu ; sotatap-
pelu m. 1788. — Lauritsala, lastauspaikka Saiman lanaman pohjais
päässä.

Hämeessä : Waltealll, tuttu siitä lomasta fotatappelusta, jota huh-
tikuun 29 p. w. 1790 pidettiin lähellä pitäjän kirkkoa.

6. Kuopion lääni.
Maa on ylehensä epätasaista (kaltaisia laaksoja jyrkkäin,

metsättömäin ja teräwä-tulmaisten selännetten wälissä) ja poh-
joispuolinen osa »vuorisempaa kun eteläinen. Karjalan »vuoret
owat korkeampia, mutta loilvempia, tuin Sawon, ja niissä on
enempi penkereitä. Monet niistä owat ylehensä peitetyt mullalla
ja metsäiset, sekä Paikoin »viljeltyjä ja asuttuja. Täällä on paljo
ja suuria wesiä, jotka kuuluivat osittain Saiman osittain Päi-
jänteen »esikuntiin, samoten rämeitä, soita ja newoja, jotka mo-
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niaat owat niin metelöitä, ettei niitä pääse kulkemaan, muuten
kun portaita myöten; usein taimellakin pääsee niitä ainoastaan
suksilla kulkemaan. Maan luonto on ylehensä kimistä, hietaista
ja liejusamista, joka maatii Paljon työtä. Paikoin on Milja-
mampaaki musta-multaista maata, mutta sekin on usein liian
kimistä. Kasken ja soiden »viljelemisellä saadaan suurimmat
jywä-warat, jotka tawallisina muosina täyttämät tarpeen; mutta
syödään silloiuki paikottain surmoleipää. Perunoita ei »viljellä
niin paljon kuin muissa osissa maata. Karjanhoito on sangen
hyödyttämää ja täältä miedään paljo moita Viipurin lääniin
ja Venäjälle, johon nyt on likempi ja sopilvampi itäisestä
Suomesta kuljettaa kauppakatua, kun ennen oli länsi-rannan
kaupunkeihin. Helvoset hoidetaan hywästi ja owatki hymiä. E-
nin osa heiniä saadaan »viljellyistä soista ja sara-niituista.
Kaskena ollehilla palo-mailla on laidun vimallinen; mutta niitä
ei käy niittäminen kun owat kiwisiä. Metsänwiljaa on jotensati.
Tatvataan joskus hirwiäki, toisinaan eksyneitä peurojaki. Met-
sänwiljaa ja metsän-eläinten nahkoja ulottuu kaupaksi. Suu-
rimmasta arwosta nyky-aikoina owat ijän-ituiset metsät, joista
sahat walmistawat paljon planttuja ja lautoja, joita, koskein
perattua ja sulku-laitosten rakennettua, käypi wesiä myöten kul-
jettaa Viipuriin. Kitvikunnan aineista löytyy waskea Ilomant-
sissa (Mäntywaarassll arwellaan löytywän runsaasti) ja Pielis-
järwellä, rautaa (pitkässä Rahostnmätssä Nilsiässä, usioissa kai-
luotsissa Ilolnantsissa setä järwissä ja soissa), talkkia, tvuolu-ki-
lveä (josta patojaki tehdään), tahto- ja mylly-kilviä. Suoma-
laiset asukkaat owat Karjalais-sukukuntaa, joka, taipuwampi kun
Hämäläis-sukukunta wieraisiin tapoihin, on mukautunut itäisten
naapuriensa mutaan. Ustonoppinsa suhteen on enin osa Lutheri-
laisia; greetan uskonopin tunnustajia (7,000) on enimmiten tähän
kuulutvassa osassa Suojärtveä, sekä Ilomantsissa ja Liperissä.

Wuori-jonoja: 1) osa Suomenselkää, pitkin Pohjanmaan rajaa;
2) Sllwonselänteen pohjainen osa, länsi Samon lapitse; 3) Karjalan-
selänteen pohjainen osa, koillis Sumon ja testi Karjulan liiftitse; 4)
osu Salpausseliinnettll, jota juoksee Wiipurin läänistä Ilomantsin
läpi, ju yhdyttyänsä Karjlllunseliiuteesen Selkitsessii etelää kohden Toh-
majurmen ju Kiteen läpi takasin Wiipurin lääniin; 5) Koli, Pitkin
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Pielisjärwen luoteis rantaa. Msinäisiä muoria mainittakoon: Pöllö-
Mäli, lisalmessa (839 jal. kork.), Kulwenmäli (765 j. l.) ja Slllli-
senmiili (749 j. k.); Wesamttli (725 j. k.) Rautalammilla, ja Ohi-
Miili (713 j. l.); Honlamiili (797 j. l.) Kuopion pitäjässä ja Pujo-
Mllli, lähellä Kuopion kaupunkia; Nilsiässä, Samon ja Karjulan ra-
julla, Pisllwuori (600 j. k), jossa on mainio luola ja muori-lris-
talleja, muinan rajamerkki Wenäjän ja Ruotsin mälillä ; Liperissä Pyy-
tinwaara, korkein niillä tienoin Karjalaa, Martowaara ju Timo-
waara, jotka näkymät 2:n 3:n penikulman pauhun; ju monta kukkulaa
pitkin Pielisjärwen pohjaista ja läntistä rantaa. — Wesiä: a) Päi-
jänteen mesikuntaun kuulumat, ylsihin juoksewaiset, Pielawesi, Nilal-
lawesi (82), liswesi, Konnewest (86) ja Kynsiwesi, joista mesi juok-
see Wausun läänin jiirlviin. — b) Saiman Mesitunnun läntiset lisä-
Medet alkamat monista lähteistä juoksemista mesistä, jotka, pohjaisesta
Koljonwirran ja lisalmen lautta, idästä Paloisten loslen ja län-
nestä Kihlosalmen kautta, kotouwut Poroweteen lisalmen pitäjässä,
josta mesi Peltosalmen ja Nerllosalmen kuutta juoksee Onliweteen
(54), ja siitä Wwnnonloslea (sultu-laitos) Maaninlaweteen ja M
Ruolowirtaa (nykyjään walmistettua lunamaa) 275 julun lorkoiseen
Kallllweteen. Tämä suuri järmi, jonka molemmat selät yhtymät toi-
siinsa Kelloniemen ja Toiwalan Mälillä olemassa salmessa, saapi liill-
newirran kautta lisä-Mettii Sotkamon rajalla olemista mesistä, jotka
juoksemat lisalmen ja Nilsiän läpitse ja owat: Sywiiri (57), Wuot-
järwi, lullaslosti, Muuruewesi ja luuruswesi (59). Kalluwedesta
juoksee wesi etelää kohden Lepftäwirran pitäjään Puutossalmen kautta
Koirusweteen ja siitä Konnustoslea Unnutlaweteen ja siitä Warla-
Ulsen luuttu Äimisw eteen (42), Mikkelin läänissä. Kallameden lisä-
mesiä, paitsi äsken nimitettyjä, mainittakoon WehMllssalMi Suwas-
wedcstä (60), josta wesi juoksee laakkouti kohden Kaawiweteen ja
luojiirween (61) ju siitä Palolinloslea, lounaukohden, Heinäweteen
Mikkelin läänissä. — c) Saiman mesilunnan itäinen puuhaara juoksee
Venäjänmaasta Nuunajiirween, siitä Panlajiirweeu, johon lonlerin-
jiirwi, Karjalan koillis kulmasta, laskee metensä, ja sitten Lielsanjolea
suureen Pielisjiirween. Siitä juoksee Pielisjoki, johon Koitajoli
juoksuttaa mettä Koitereesta (49), Melaseliistä, Nuorajärwestä, ja
muista Ilomantsin sydänmaan mesistä, ja sitten laskee Pielisjoki Py-
häselkään Liperissä, josta mesi Riiiikkyliinniemen ympäri juoksee Ori-
weteen Mikkelin läänin rajalla. Viimeksi mainittuun laskee pohjai-
sesta Komperonjoli Wiinijiirwestii Liperissä, joka ennen mastaanotti
Höytiäisen Meden, joka nyt tuimettuu lunumaa suoraan juoksee Pyhä-
selkään, ja luukostu Pnhoistenwirta PyhMrwestä Kesulahdessa Wii-
purin läänin rajulla. — MelrijllMi, läänin itäisimmässä nurkassa,
kuuluu Oneglln Westin.
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Sawossa:
Kuopio, kauniilla paikalla, Kallameden molempain selkäin

mälissä olemalla niemellä, läänin- ja hiippakunnan-hallituksen
istuin. Siinä on lvaihetuskonttoori, gymnaasi, ylä-alkeis- ja
naiskoulu sekä kuuromykkäkoulu, nahkatehdas; 5,000 asut.

Perustettu w. 1776; saanut meri-taupungin oikeudet w. 1858.
— Lewäsen maanmiljelystoulu liti kaupunkia. — lullasten eli Iu-
VllN (Strömsdal) rautapruuki, — Palonurmi, rautapruuki, — Uri-
Mlllahti, Suomenmaan Manhin jo latautettu rautapruuti Nilsiän pi-
täjässä. — lisalmi, kauppala (1860) Haukiniemellii. — Jyrkkäkoski,
rautapruuki ja masuuni, — Salahmi, rautapruuki ynnä Nissilän ja
Ostoloslen masuunit, lisalmessa. — Warlaus, rautapruuki ju mä-
häinen konepaja, — Patala, karwaus-luitos, Leppiimirroillu. — Kor-
leatosli, rautapruuki Pielawedella. — Toiwllla, Kuopion kohdalla, ja
Wirtll-siltll lisalmessa, mainiot 1808 muoden sodasta.

Karjalassa :

Joensuu, Pielisjoen suulla, Liperin pitäjässä; ylä-alkeis-
koulu; 900 asuk.

Perustettu m. 1848; fui merikaupungin oikeudet 1860. — Pan-
lalosli, rautapruuki, Pielisjärmellä. — Herajoki, kalautettu Musli-
pruuki Ilomantsissa, Pielisjärwen rannalla. — Kiienlosli, rautapruuki,
— Möhlö, masuuni, Ilomantsissa. — Wiirtsilii, masuuni ja rauta-
pruuki, — Kattilankoslt, rautapruuki, Tohmajärmellä. — Anttola,
merkatehdlls Liperissä. — lulajoli, rautapruuki Kontiolahdella.

7. Mikkelin lääni
on niin täynnä järmiä, ettei sellaista ole monta paikkaa mail-
massa. Kun siinä yhä on, toinen toisensa »vieressä, järmen
selliä, lahtia, salmia, niemiä, saaria, kukkuloita ja metsäisiä ran-
toja, on se maakunta monin paikoin, niinkuin monet muutti
seudut kesti Suomessa, ihanimpia ja kauniimpia maan päällä.
Järwien wälissä, jotka kuuluivat toiset Päijänteen, toiset Sai-
man wesikuntaan, on muorottain soita, rämeitä ja kimistä hieta-
maata, joka monin paikoin ylenee etelää ja kaakkoa kohden juok-
sewiksi harjuiksi. Laaksot owat täällä (ala-Sawossa) leweämmät
ja awonaisemmat kun pohjaisessa Sawossa. Kun maanlaatu on
laihaa ja niittuja on wähän, täytyy täälläki suon ja kasken
»viljelemisellä hankkia eloa. Moniaan wuoden »viljeltyä jätetään

Suomen Maatiede. 4
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kaskimaa (halme) taswamaan ruohoa, joka ensi Muosina kas-
waaki hywästi ja wäkewää, mutta näin tawoin laihtunut maa
seisoo sitten monet »vuodet paljasna ja hyödytönnä, ennenkun
se taaski rupeaa metsää taswamaan. Pohjais-, itä- ja keski-
osissa »viljellään tattaria. Hamppuja »viljellään joksiki. Kar-
janhoito on suuresta arlvosta. Karjalan, Satvon ja Hämeen
hewoiset owat mieluisia ei waan omassa maassa, mutta Venä-
jälläki; ne hoidetaan hywin hywästi ja jääwät harwoin elosta
osattolniksi, waitta sitä wähätin olisi. lärwet owat kalaisia (e-
-nimluin saadaan muikkuja ja kuhia) ; Saimassa asuskelee lohiaki
ja hylkeitä. Sahat owat suuresta arwosta. Kiwitunta näyttää
olewan köyhää; järlvi- ja suomalmia löytyy kuitenki, kuin myös
kalkkia. Viime wuotten kosken-pertautsista on ollut suuri hyöty
ja aitaa woittain on Saiman kanawa hanktiwa uusia keinoja
»varallisuuteen itä Suomelle, jonka asukkailla ei ole ollut juuri
suurta kehotusta laajentamaan maanwiljelystänsä ja muuta kei-
nollisuuttansll, kuin on täytynyt kulkea pitkät ja waiwaloiset
matkat kaluansa kaupitelluksensa. Sawolaiset owat, niinkuin
muutki Suomalaiset, huolettomia; mutta, kerran asiaan tartuttua,
owat he uutterat ja »väsymättömät.

Sawonselänteen eteläinen osa on piiä-wuorenjono. Se tulee
Kuopion läänistä ja juoksee leskeä läänin (Pieksämäen, Mikkelin ja
Kristiinan pitäjäin läpilse) Wiipurin lääniin. Paitsi tätä mainitta-
koon : a) kaakkois osassa tuo kaunis Punkaharju, »vähäisellä, jyrkkiiran-
taisella saurellu Pihlujuweden ja Purumeden mälillä, Kerimäen pitäjäs-
sä; siitä on umara ja erinomaisen kaunis nutö-ulu; b) loimussa poh-
jaisen sulpuselänteen osu; c) yksinäisiä muoria, niinkuin Kempinmiiti
(807 j. k.) Joutsan pitäjässä, Päijänteen rannalla ; — Waaterwuori,
pohjllisempllna Korpilahden kappelissa (758 j. k.), — Röyslinwuori,
Rantasalmessa, niin nimitetty eräästä rosmosta, jonka sanotaan siellä
oleskelleen suuressa luolassa; — Kirjlllllllio, Kristiinan pitäjässä,
jurwen rannalla, johon meritse mutkustumuiset ennen aikaan tawalli-
sesti hakkasiwllt nimensä, — tuo järwen puolelta jyrkkä Linnllwuori,
Sulkllwussa, jonka tasaiselle kukkulalle sanotaan linnun rumetun raken-
tumaan, mutta muorenhultia oli muka yöllä myörittänyt alas sinne
pllimiillä kuljetetut kilvet. — Wesiä: 1) länsipuolella Sawonselännettä:
a) Päijänteen itäiset lisäwedet, jotka juoksemat Pieksämäen, Kangasnie-
men, Mikkelin, Hartolan ja Sysmän pitäjäin läpi, ja joissa lamataan
Kyywesi (89), Kyytosti, Pnulawesi (90), Kiilittosti, Suontiejiirwi,
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Wihurinkosli, Nautawesi, lättsjärwi, jostu Koskipää ju Tainion-
wirta lähtewät juoksemaan. Puulawedeötä juoksee myös wesi, etelää
kohden, Kissanloslen kunuwun luuttu Mäntyharjuun, ju Mäntyharjussa
laskee luolawesi (91) Woiloslen tauttu Wnohijärween (Uudenmuun
läänissä) ja Kymijokeen. — 2) Sawonseläuteen itäpuolella: Kuopion
läänistä juoksee : a)Kallawedcn wesi, länsipuolella suurta Soisalon saarta,
Wartuuksen kosken kuutta Enonmeteen eli luoteiseen Saimaan, johon
kuuluu Äimiswesi, loroistenfellä, loutsenwesi, Haapawesi Ranta-
salmessa ja Hauliwesi; b) Kaawin mesi, Soisalon itäpuolella, Heinii-
weden (62) ja Kermaloslen luuttu loutsenweteen; c) Oriwirta, jota
juoksuttaa Saiman koillisia mesiä Enonmeteen, jonka eteläisestä osasta,
eli Hautimedestii, mesi laskee Haapasalmen ju Kyyröwirran kuutta,
Sawolinnlln ohitse, Pihlajameteen, johon myös Puruweden kirkas
Mesi, Punkaharjun ohitse kulkeman Punlllsalmen lautta juoksee, ju joku
sitten Haapaweden Puumalassa ja PuuMlllansalmeu kautta laskee ete-
läiseen Saimaan, jota monin saarineen ja niemineen muodostuu mo-
niin selliin, niinkuin Luonterimesi pohjaista kohden, luwun pitäjässä.
Kuopion läänin rajalla olema Orimesi on Nailustoslen kantta etelän
puoleltali yhteydessä Puruweden eli keski Saiman kanssa.

Wanhuun aikuun erotettiin Sumo Isoon- ju Wiihäiin-Sllwoon.
Wähuän-Sulvoon kuului Sawonmaan koillinen puoli eli nykyiset li-
salmen, Nilsiän, Kuopion, Pielumeden, Leppiiwirrun, Joroisten, Ran-
tasalmen, Kerimäen ja Säämingin pitäjät. Loppu kuului Isoon Sa-
Moon, johon myös Rautalammin ftitajäti luettiin.

Sawossa:
Sawonlinna, Haukiweden ja Pihlajaweden yhdistys-pai-

toilla olemalla saarella, Säämingin pitäjässä, ylä-alkeiskoulu;
1,000 asuk.

Lähellä kaupunkia, toisella saarella Haapasalmessa, on linna, jonka
Erik Akselinpoila Tott perusti w. 1475 ja nimitti Olofsborg (s. o.
Ollinlinna). Kaupunki sai kaupungin oikeudet w. 1816. — Hallpa-
niemi, Huupumeden rannalla Rantasalmella; tänne perustettiin m.
1781 sotakoulu, jota oli toimessa Muoteen 1818, jolloin tulipalo hä-
mitti huoneet, ju koulu sinettiin Haminan kaupunkiin. — Partumiili,
Rantasalmella, sotatappelu m. 1789. — Punkaharju, kruunun puisto,
— Enonlosti, mesisahu, — Kaugllssaari, potelitehdas, Kerimäellä.
— Puumalan salmi, maltatuntain raja muodesta 1743 »vuoteen
1809; meri-sotlltappelu 1789. — Hnntolllsti, rautaprnnli ja mas-
uuni, Joroisissa.

Mikkeli, Saiman luoteisen lahden rannalla; lääninhallituk-
sen istuin; 900 asut.

Mitkeliu kirkonkylä sai kaupungin oikeudet »v. 1838. Määrättiin
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w. 1843 lääninhallituksen istuimeksi. — Porrassalmi, uhdas »vuoren-
sola, kaakkoon pain kaupungista; sotataftpelu w. 1789. — Otllwll,
maanwiljelyskoulu, — Salsalll, nahkatehdas, Mikkelin pitäjässä. —

Braahenlinna, Kristiinan pitäjässä, muinan kuninkaan kartano ; täällä
on wielä jäännöksiä kreiwi Braahen (w. 1640) alkamasta, maan les-
ken jääneestä linnanralennulsesta. Tässä pitäjässä oli Saiman sota-
laiwaston toisella osalla 010-paiktansa; toisella taaS Warlauksessa tahi
Laiwllnlinnassa Kuopion läänissä. — Wenäliiiset luiwattiwat 4 kana-
wlla, Kutwelentaipuleen, Käyhtän, Kukontuipuleen ja Telataipuleen,
saattaaksensa Mieraille mesille menemättä, kuljettaa Saiman sotulaimas-
tonsa Luppeenrunnusta Samonlinnaan; mutta ei niistä enää ole juuri
mitään hyötyä. — Porsaslosli, rautapruuti, — Haapalosli, rauta-
pruuki ja masuuni Pieksämäellä.

Hämeessä:
Heinola, Iyrängön kosken rannalla; ylä-alkeiskoulu;

950 asuk.
Kaupunki on Tommolan rusthollin tiluksilla ja sai kaupungin oi-

keudet w. 1839. Oli Kymen läänin maaherran asunpmkkana M.
1778-1831, ja sitten (muoteen 1843) Mikkelin läänin maaherran.

8. Hämeen lääni.

Läntisellä rajalla on Näsijärlvi ja muita mesiä ja itäisellä
Päijänne, jonka itäpuolella on maan mähäinen osa lääniä. Ve-
sistä ei ole puutetta, kun, paitsi mainittuja rajamesiä, lounaisen
mesitunnan itäinen päähaara ja sen lisä-medet täällä lemiämät,
juosten ihanain seutuin Malissa. Pohjainen osa ja Päijänteen
ranta owat täynnä korkeita ja jyrkkiä wuoria ja hietaharjuja,
jotka menewät pohjaisesta etelää kohden ja joiden »välissä on
hieta-auktoja ja wesiä. Eteläisessä osassa ei ole niin suuria
eitä niin paljo wuoria, ja se on muuten parahin »viljelty ja
lväki-rittahin osa lääniä, josta eloa tawallisesti riittää taupak-
siti. Pellawan »viljelemiseen on maanlaatu sopimaa. Längel-
mäki, Orihmesi ja myös Lammin pitäjä owat mainioimpia pel-
lawamaita Suomessa. Karjanhoito on suuresta arwosta ja
muutamin paikoin ainoa rahansaaliin lähde. Laidunmaat owat
hywät, mutta talwella pidetään karja ylehensä huonossa hoidossa.
Läänin eteläisessä osassa kaswaa metsissä wahtera-, saarni- ja
pähkinä-puita. Metsät owat yleiseen laajat, ja sydänmaissa
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asuskelee karhuja, susia ja muita metsäneläwiä. Hirwet yhä wä-
henewät; ja maitta niitä ei ole lupa ampua, laitaan niitä kui-
tenki muositellen joku tappaa. Kiwikunnan tawaroita ei ole
paljon haettu; mutta kun Someron pitäjään rakennetussa lasi-
tehtaassa tarmitaan ukonkimeä, on sen lähi-tienoilla ryhdytty
maan -kaitvamisiin, ja Tammelan pitäjä (warsinki Torron seudut)
on hawaittu olewan, kiwikunnan suhteen, rikkaimpia paikkoja
Suomessa. Muutamin paikoin Lopen pitäjän ja Padasjoen
järlvissä ja newoissa, on hytvin rautaista hölmöä (rauta-mul-
taa), josta wiime wuosina on ruwettu rautaa »valmistamaan;
talkkia (huonommanpuolista) on paikottain. Pohjaisessa osassa
saadaan lohkomalla tulen kestäwiä arina-kiwiä uuneihin. Pai-
koin »valmistetaan tahkoja; liuskakiwen suoni kulkee, tullen Tu-
run läänistä, tämän läänin länsipuolen läpi. PeUalvan kehruu
on Pettäneen ja Sahalahden pitäjissä joltinenki. Suomalaiset
asukkaat owat Hämäläisiä, jotka täällä enemmän kun muualla
owat, mielenlaatunsa ja tapainsa suhteen, pysyneet entisellään,
Maikka 600 wuotta owat olleet Ruotsin wallan alla. He owat
hitaat ajatuksissaan, tuiki taipumattomat »vieraisiin tapoihin,
jonka tähden owatki maanwiljelyksessä ja käsitöissä jääneet jäl-

keen kansalaisistansa rantamailla. Kesä-aikana, jolloin lvuoden-
warat owat kokoiltawat, owat Suomalaiset uutterat, niin että
lepo-aikaa on waan muutama hetki »vuorokaudessa, mutta tal-
wet oleskelewat liian jouten, warsinki itselliset eli loiswäti, jotka
eiwät paljo huoli huomisesta ja joita walitettawasti on paljo
tässäki maakunnassa. Pirtit owat sisä-maassa tawalliset asun-
huoneet, mutta jota lähemmä siwistyneempiä seutuja tulee, sitä
harlvemmassa on tällaisia sawuhuoneita, joista salvu menee ulos
lakeisen (räppänän) ja seiniin hatattuin auteinten kautta, ja
niiden siaan tapaa asunhuoneissa tawallisia takkoja sawu-torwi«
neen ja lasi-aktunoita, ja eläimet owat omissa huoneissansa, eikä
samassa kun ihmiset.

Wuoria: 1) Hiimeenseliinne tulee Naasun läänistä ju kulkee
pitkin Päijänteen läntistä rantaa (Jämsän, Längelmäen, Padasjoen
ja Hollolan Pitäjäin läpi) ja yhtyy sitten Päijänteen laakson lounais
loukossa Salpautzselänteesen. — 2) Slllpausseliinne tulee kaakosta päin
Uudenmaan läänistä ja juoksee länttä kohden Hollolan, Hausjärweu,
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Lopen , Tammelan ja Someron pitäjäin läpi Turun lääniin.. —3)
Siitä lähtee haura luodetta kohden (Janakkalan, Wanajan ja Huttu-
lan pitäjäin läpi) ja menee Hameenlinnan siivu, jonka eteläpuolella
sitä sanotaan Hllttelmaan harjuksi. — 4) Turun läänistä (läheellä
Tamperetta) tulee Hataraseliinne eli Kangasalan harju, korkea ja kal-
tainen, ja menee Kangasalan ja Pettäneen läpi Hauhon pitäjään. —

5) Luoteisessa osassa kulkee kolkko hietaharju Orihwedeu ja Ruoweden
läpi, katkenneena Ruoweden ja Wisuweden järmillä, ja menee Wuasun
lääniin (Kankaanpää Wirtaalla). — 6) Päijänteen eteläpuolella juok-
see, Asikkalan läpi, läntinen osa Salpausselänteen pohjaisesta saman-
suuntaisesta haarasta, jonka Wiiiiksenjoki katkaisee lähellä Anianpeltoa.
Korkeimmat kukkulat tässä läänissä owat Nappuwuori (697 j. k.)
Jämsässä, Kylmiitanglls (670 j. k.) Padasjoella, molemmat Päijän-
teen rannalla ; Rasinmäki (621 j. k.) Wirmalan suurella Päijänteessä,
ja Tiirismaa (745 j. k.) Hollolassa. Päijänteen korteilta rannoilta,
Hattelmaun ja Kangasalan harjuilta seka Warmaswuorelta (puri
penikulmaa pohjaan päin Hämeenlinnasta) ju monilta muilta paikoilta
on kaunis katsella luonnon ihanuutta. — Wesiä: a) Lounainen wesi-
kuntu: 1) Kuorehwesi (106) Lungelmäellä, johon Mänttä Keurunse-
liistii Wausun läänistä laskee, juoksee Melasen ju WilPPulan kostein
kuutta läntisiin rajawesiin, jotta owat: Sotlansellä, Nuowesi, Murole,
Niisijiirwi (314 jalkaa korkealla). Tampereentosli (61 jalk.) jaPyhii-
jiirwi; 2) LiingelMäwesi (107), 277 jalkaa korkealla, Längelmäeltä
Kangasalle ja Sahaluhdelle; saatuansa Wiiiilsyii myöten lisiiwetta
Wesijiirwestii (108) Kangasalla, juoksee se Kaiwannon luuttu Noi-
neesen ja sitten Painosalmen kuutta Mallasweteen, johon Kostion-
wirta laskee Peltäneenwedestä, johon Liingclmciwesi muinan juoksi
nyt kuiwllnneen Iharinloslen kautta. 3) Lummene (48), 384 jalk.,
ju Westjlllo (117), 350 jalk., Padasjoella laskemat metensä länteen-
päin Lammin ja Hauhon pitäjäin läpi, josta Ilmolanfellii, Kyllinlusti
ja PenttiliinslllNti sitten juoksuttamat Meden Mallasweteen, josta taus
mesi juoksee Apianloslea ju (9 jallua korkeata) Wallialoslea Nau-
tunseltään, Sääksmäen ju Akuun pitäjäin Mälillä. 4) Päiijiirwcstii,
Lammin pitäjässä, ja 347 jalkaa korkeasta Lopenjiirwestä Yhtymät
wedet Janakkalassa, josta ne juoksemat Wanajan läpi, Hämeenlinnan
ohitse, Hattulaan, jossa ne Mierolan ju Lepaan (Stjernsund) salmien
lautta laskemat Wllnajaweteen (113) eli suureen Säälsmiienjiirween,
ja sitten Rautunselkäiin. Siitä juoksee West, saatuunsa eteliistäpäin ,

Akuun ju Urjulan pitäjistä, lisäwesiii, Knolllllan (9 jallua torkeutu)
koskea Lempäälän ja Vesilahden läpi (Sorwansellä) Pyhiijiirween
Pirkkalan pitäjässä. 5) Lohjan pitäjästä Uudenmaan läänistä Tam-
melan (Pyhiijiirwen) läpi juoksee Loimijoki Turun lääniin. —

b) Päijänteen lisäwesiii on tässä läänissä: 1) läntiset lisnwedet liiM-
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fiinjiirwi, Lummene, Wesijato, josta Arralosli lähtee, ja 2) eteläiset,
Wesijiirwi Wäälsenjoleneen. Päijänteen luallois osasta juoksee Kalk-
kisen losli Asikkalassa Ruotsalaiseen, Mikkelin läänissä.

Hämeessä :

Hämeenlinna, lääninhallituksen istuin, kauniilla paikalla,
lähellä mettä, Hattelmaaharjun juurella olemassa laaksossa; gym-
naasi, ylä-alkeiskoulu; 3,100 asuk. Lähellä kaupunkia on mui-
nan mainio Hämeen linna (Kruununlinna), nykyään oijennus-
laitos miehenpuolille.

Linna , ijältänsa manhimmatzta lähin Suomessa, on Birger Jaar-
lin perustuma (m. 1249). Lähelle sitä perustettiin kaupunki (Manha
kaupunki) w. 1650 ja siirettiin w. 1778 nykyiselle paikallensa, Saaren
puustellin tiluksille. — Nuutajiirwi, suuri lasitehdas Urjalassa. —

Jokioisten aateliskartano, mertatehdas, ruutupruuti ju Mähäinen
kone-puju, — Forssa, pumpulilanlutehdus, — Wilsberg (Kitlerii),
lutoustehdus ,

— Mustiala, entinen tunintaunlurtuno, nytyjältiiän
nmanmiljelysopisto, Tammelassa. — Nllutatosli, rautapruuti ja öljy-
mylly. Lopen pitäjässä. — Terwlltosli, paperitehdas, Janakkalassa. —

Anianpelto, kylä ja markkinapaikka Asikkalassa, Päijänteen ja Wesijär-
wen mälissä olemalla kannuksella, Päijänteen höyrylaiwain satama. —

Nystelän ja Miileliin kylät, merkilliset nuija-sodasta (m. 1597). —

Wieru, rautapruuti, — ja Myllyoja, öljymylly, Padasjoella. — lut-
tilll, Mähäinen merkutehdus Huuhollu. — Ewll, metsäopisto. — Kos-
len Merkutehdutz, Lammin pitäjässä. — Miilllilii, Pelkäneellä, sotatap-
pelu m. 1713. — Koslensaari, rautapruuki. Jämsässä.

Satakunnassa :

Tampere, Messukylän pitäjässä ihanalla paikalla, jossa Nä-
stjärmi ja Pyhäjärwi yhtymät toisiinsa; maan suurin tehdas-kau-
punti (pumpuli- ja paperitehdas, tarmaustehtaita, merta- ja lii-
natehdas, konepaja, masuuni y. m.), ylä-alkeiskoulu, puutarha
Englantilaisten lamoin; 5,300 asut.

Perustettu w. 1779; sui mapu-kuuftungin oikeudet 1821.
Liuksiala, muinan kuninkaankartano, Kangasalla; oli jonkun ajan

(muodestu 1581) kuningas Eerikin XlV:nen lesken Katarina Maunut-
taren, joka kuoli siinä m. 1612. — Hatanpäll, Messukylässä, isomai-
nen kartano, soweliaalla paikkaa, Mastapäatä Tamperetta. Sen maalla
on useat Tampereen tehtaat rakennetut. — Erllilll, ruutupruuli Mes-
sukylässä. — Lllullo, Kurki-sumun perintökurtuno. — Kuru (Nygärd),
rautapruuki Kurun kappelissa Nuomedellii.
















