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Suomi eli Suomenmaa on 59" 48" ja 70" 6" pohj.
lätit, ja 38" 10' ja 50" 25' longit, wälissä. Pisin matka
pohjoisesta etelään on 108 suom. peninkulmaa, Tanajoen
käännöksestä luoteesen, 4 pcnink. läämcrestä, HanKonik-
-1N66N7 Suomen eteläisimpään niemennenään. Idästä län-
teen on pisin matka 57 suom. peninkulmaa. Pohjoinen
raja on Norjaa masten, itäinen Wenäjää, eteläinen Laa-
tokanjärwcä, Wcnäjätä, Suomenlahtea ja Itämerta, län-
teincn Pohjanlahtea ja Ruotsia masten. Norjan rajana
on osa Tanajokca, Wcnäjän rajanna itä-etelässä Rajajoki
ja Ruotsin rajana Tornionjoki ja sen lisähaara Muonio.
Wenäjän maakunnista yhtyy Suomeen Aunuksen ja Inke-
rinmaa.

Buomen Buuriruytinllskunta
6844 Peninkulman ala; 1,800,000 asukasta.

Suomenmaa on yleensä epätasaista; Suomessa on
paljo nmoria, joista ci yksikään ole erittäin korkea, ja metsää,
rämeitä, soita sekä järwiä, jotka wiime mainitut peittää-
wät suuren osan maanpintaa. Korkeimmat nmorentunturit
omat maan pohjoisimmassa osassa. Siellä on esim. yksi-
näinen I^läoivi) lähellä Tanajoen keskijuoksua, 2245 suom.
jalk. korkea, ja «sLriswnwri, lähellä Muonionjoen kään-
nöstä etelään, 2200 jalan korkuinen. Wuorenselät poh-
joisessa omat 1000 jalkaa korkeat ja enemmänkin. Ne ale-
neewat etelää kohden 3—400 jalan korkeaksi korkomaaksi,
joka täyttää suurimman osan maasta. Tämä korkomaa
alenee wähitellen länteiscn rannan puoleen, joka rantamaa
yleensä on alhaista ja aukeaa. Eteläisellä rantamaalla las-
keupi wuoret jyrkästi mcreeu ja on tällä puolen siis useita
niemiä ja lawea saaristo, erittäin Pohjanlahden suussa (Ah-
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Maanselästä lähtee kaksi seuraamaa pääsclänncttä: 1)
6tioni6NB6ikH) Miinalan muorista, ensiksi länteen ja sit-
temmin länsi-eteläänpäin aina Pohjanlahteen asti. Tämä
muorenselkä croittaa Pohjanmaan Karjalasta, Samosta, Hä-
meestä ja Satakunnasta. 2) Blilnetnss6länn6, Lieksan muo-
rcnsolmusta Wcnäjän maassa ensiksi etelää kohden ja sit-
temmin luotccscn ja länteenpäin lähelle Joensuuta, josta
lähtien, kaaren muotoscna, tasan juoksemana etelärannan
kanssa, ulottuu aina Pohjanlahteen asti, johon sc loppuu
Kokcmäcnjocn eteläpuolella. Wiimcksi mainitulla matkal-
laan on se jotenkin rajana Samon, Hämeen ja Satakun-
nan, ja Karjalan, Uusmaan ja Warsinais-Suomen mälillä.
Nämät kaksi Wuorijonoa omat lamean, maan ci erittäin kor-
kean ylämaan rajana pohjoisessa ja etelässä, jonka ylä-
maan rajana länteistä rantamaata kohden on BÄwKnnnan-
selänne, joka mcncc keskisen Satakunnan halki.

Suomen päämuorcnsclkä on NlmnsLiKä. Tämä läh-
tee Norjan muorcnselästä cli Kölistä itäänpäin, ensiksi pit-
kin Norjan rajaa, ja sittemmin, HuolaselkH nimisenä poikki
Suomen Lapin IktiKunaoivi tnnwriin Wcnäjän rajalla.
Tässä tchdcn polmcn ctclää kohdcn ja OetrvitmMleesta
olleen Wcnäjän rajana, kääntyy sc mihdoin Niinalanvno-
rissg. itä-etelään Venäjänmaahan.

mcnansaaristo). Läntciscllä rannalla on saaristoa ainoas-
taan Harmassa. Pohjanlahden soukimmassa kohdassa cli
Merenkurkussa (Qmarkcn) on kuitenkin lamca saaristo.
Pitkin koko rantaa hamaitaan alinomainen maatuminen.
Tämä maan kohoaminen on etclä-osassa 2 jalkaa 100 muo-
dessa, mutta cncnec pohjoisessa 4:jään ja s:tccnkin jalkaan.
Maan suurin tasamaa on keskimmäinen osa Pohjanlahden
rantamaasta.

Tämän ylämaan poikki kulkemista, Suomcnsclästä al-
kamista muorijonoista omat seuraamat mcrkilliscmpia: 1)
KHiMktnselktnne kulkee kaaren muotoscna itä-etelään-
päin, itäpohjoisen Samon ja pohjoisen Karjalan läpi lä-
helle Joensuuta. 2) Bavons6länn6 kulkee läntisen Sa-
mon läpi etelää kohden, jossa se Saimaan eteläpuolella
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Näidcn muorijonoin rajoittamalla jakautuu Suomen-
maa miitccn mcsikuutaan. Itämaan mcsikunnissa on sc
mcrkittämää, cttä useammat järmet yhtyymät yhteen aino-
aan jokeen, joka miepi medet merccn. Alamaan mcsikun-
nat laskecmat metcnsä useamman erityisen mirran kautta
mereen.

Myöskin Suomenselän pohjoispuolella oleman ylämaan
läpi kulkee muutamia muorijonoja, jotka omat jotenkin kor-
keat. Näistä mainitaan: 1) Ounasseiiinns , joka Norjan
rajalta lähtee eteläänpäin pitkin Muonion ja Tornion uur-
tojen itäistä rantaa, Pohjanlahteen asti, ja 2) Xainun-
86iänn6, Sarmitaipalcesta länsi-etelään Suomenselkään asti.

yhtyy Slllpausseläntccscn. 3) Häin66nB6l3.nn6 kulkee Hä-
meen läpi etelään, pitkin Päijänteen läntistä rantaa ja yh-
tyy mainitun järmcn eteläpuolella Salpaussclänteesen.

Salpausselännccstä lähtemiä muorijonoja mainitaan
seuraamaiset: 1) lion^nselanne , joka kulkee läntcisen Nus-
maau läpi, länsi-etelää kohden, Hankoniemeen ja 2) H.^-
-rävää.nBelänn6, joka alkaa Saimaan eteläpuolelta, kulkee
itä-etelää kohti ja jatkuu Inkerinmaahan.

2. luoteinen VesiKtinta on rajoitcttu Maansclällä
ja Suomcnsclällä, ja laskee metcnsä Pohjanlahden pohjoi-
seen osaan. Tämän mcsikuunan suurimmat mirrat omat:
1) Ruotsista tulema Tornionjoki ja sen itäincn lisäjoki
Nnonio. 2) XeinijoKi Talkunaoimcsta, juokscc I^enii-
Mrven halki ja saapi sittemmin oikealta puolelta lisämettä
Onnctsjoesta. 3) Onlnnjolii, kauppaticnnä ctcmin kai-
kista Pohjanmaan jokiloista, alkaa OnlnnMrvestii
KoskLssg, ja laskeutuu, pauhaten useassa koskessa, joista

1. ?onMN6n VesiKtinta on Maansclän pohjois ja
itäpuolella, ja laskee metcnsä läämcrccn ja Wicnanmcrccn.
Tämän mcsikuunan suurin järmi on InNiinMrvi, jonka mcsi
?ettsjok6kt myötcn mcncc Suomen rajan yli Warangcrfjord
nimiseen lahteen. Suuriu mirta on Tenojoki , joka men-
tyänsä myöskin Suomcn rajan yli Norjaan, laskeutuu Ta-
nalahtcen. Maanselän itäpuoleisista jänöistä juoksee mesi
Wcnäjän läpi Wicnanmcrccn.
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?vliakoski on suurin, Oulun kaupungin ohitse mereen.
Oulunjärmi (390 jalk. ylemp. merenp.) on pääjärmenä Ou-
lunjoen alangossa, jota rajoittaa Maanselkä, Suomen-
selkä ja Kainunselänne. Tähän järmccn tulee mesiä poh-
joisestapäin Hvrvnsalinen-liaara, Xieniinäjoen (Kianto)
kautta ja idastäpäin 6otKainon-naara, Xajanavirran ja
XniinäKosKen kautta. 4) siikajoki. 5) kvnäjoki ?v-
-näjärvestä. 6) HntävänjoKi (Essc ä), joka juokscc I<an-
najärven kautta. 7) liannanjoki. 8) XvronjoKi, suu-
rin etelä Pohjanmaalla, kutsutaan alkupuolessa Xanna-
joeksi ja sittemmin Ilmajoeksi.

3., I^änsi-eteläinen VesiKunta on rajoitettu Suo-
menselällä, Hämeensclänneellä ja myös mähemmällä osalla
Salpausseläuncttä sekä Lohjauselänueellä. Tämän mesi-
kunnan medet meneemät eteläiseen Pohjanlahteen ja Itä-
mereen. Suurin mirta on KoKeinäenjoKi, joka miepi me-
det eteläisen ylämaan länteisestä osasta (s. o. ylämaalta
Suomenselän, Hämeenselänncn, Salpausselännen ja Sata-
kunnanselännen mäliltä). Näiden mesien pääjärmenä on wä-
häinen ?vliäjärvi, Tampereen eteläpuolella ja ylämaan
keskipaikoilla. Pyhäjärmecn tulee lisämesiä sekä pohjoisesta
että etelästä. Pohjoinen lisämcsi kokoontuu kolmesta eri
haarasta: Htsärin, ?inlajave<len ja Xenrunveäen liaa-
roista, joiden haarojen medet yhtyymät Unoveteen. Ruo-
medestä laskee medet NurolanKosKen kautta Aasijärveen
(314 jalk. ylemp. merenp.) ja sitemmin tästä
Kosken kautta Pyhäjärmccm Eteläinen lisämesi tulee myös
kolmesta haarasta: 1) I^äiiFelinän-naarasta, johon kuu-
luu järmet IlänFelinävesi, lioine, kälkäneenvesi ja
Kallasvesi; 2) Hannan-naarasta, joka alkaa liNinrnene-
ja Vesihako-järmestä lähellä Päijänettä; ja 3) Vanajan-
naarasta, jossa on Vanajanvesi. Nämät kolme haaraa
yhtyymät liantnnselkä järmcssä, josta medet XnoKKalan-
Kosken ja useamman järmen kautta joutumat Pyhäjärmecn.
Tästä pääjärmestä laskeutumat medet Nokianvirran kautta
Kuloveteen, johon myös pohjoisesta livrönjärven mesi
XvrönKosKen kautta tulee. Kulomedcstä alkaa Lokeina-
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4. KesKiininäinen ja Eteläinen VesiKunta on ra-
joitettu Lohjanselänneellä, Hämcenselänneellä, Suomensc-
lällä, Samonsclänneellä ja Äyräpäänselänneellä. Tämän
mestkunnan medet meneemät Suomenlahteen. Suurin
mirta on KvinijoKi, joka johdattaa medet eteläisen ylä-
maan keskimmäisestä osasta (s. o. ylämaasta, jonka länsi-
puolella on Hämcenselänne ja itäpuolella Samonselänne).
Suurin järmi on ?äijäne (12 s. penink. pitkä, 2 a 3 p.
lemeä, 262 jalk. ylemp. merenp.), johon enimmät medet
tuleemat pohjoisesta kolmesta haarasta: 1) Viitasaaren-
naarasta, jossa on suuri Xeitelejärvi, 2) saarijärven-
naarasta ja 3) liantalaniinin-naarasta. Nämät haarat
yhtyymät Laukan kirkon kohdalla mähäisessä Baraveäessä,
josta medet KunaKosKen, lievväveclen ja Haapakosken
kautta meneemät Päijänteescn. Idästä tulee Päijäntcescn

kautta Ovsinän-naara, jossa on iso ?nn-
lavesi, lännestä tulee mettä I^nininene- ja
mestä, joista siis mesi juoksee kahinalle, ja etclästäpäin tu-
lee mettä Vesijärvestä. Päijänteen itä-eteläiseltä puolelta
miepi Kalkkistenkoski medet Ruotsalais enjärveen, josta
Kymijoki alkaa. Tämä juostessansa itä-eteläänpäin pau-
haa Heinolan kaupungin lähellä «lvränFönKosKena ja saapi
pohjoisesta lisämedeksi Näntvliarjun-Kaaran, jonka kautta
Puulamedellä on lyhempi juoksu. Sittemmin käännäiksee
Kymijoki eteläänpäin, katkaisee Salpausselännen Keltisten-
Koskessa, pauhaa Anjalankoskena, jakautuu kahteen
haaraan molemmin puolin Pyhtään saarta ja laskee we-
dcnsll miidestä suusta, joista itäisimmässä on XorKea-
Koski, Suomenlahteen. — Vantaanjoki laskeutuu mereen
lähellä Helsingin kaupunkia. — Rajajoki (Systerbäck, Scstra)
rajamirtana itä-etelässä.

enjoki. Tämä juoksee kaaren muotosena länsi-etelään ja
luoteesenpäin, katkaisee SatakunnanselännenKettaraKosKessa
ja menee 3 suom. peninkulmaa alempana Porin kaupunkia
Pohjanlahteen. — Kokemäenjoen eteläpuolella menee sa-
maan lahteen NurajoKi RvKäjärvestä. — aurajoki, joka
juoksee Turun kaupungin läpi, menee Itämereen.



8

5. Itä-eteläinen VesiKunta on rajoitettu Äyräpiiän-
selänneellä, Samonselänncellä ja Suomcnselällä sekä Suo-
menmaan ulkopuolella olemalla Maanselältä. Tämän wc-
sikunnan medet mcnccmät Laatokanjärmccn ja mähäincn osa
Oncgan (Äänisen) järmccn. Suurin mirta on Vuoksen-
joki, joka micpi medet eteläisen ylämaan itäisestä osasta
(Sllwonselänncn itäpuolelta), joiden pääjärmenä on Uno-
vesi, Samonlinnan pohjoispuolella. Tähän järmccn tulee
pohjoisesta Kallaveden-Kaara ja itäpohjoisesta kielisen-
naara. Ensi mainittuun yhtyy Ii salinen-liaara ja Ml-
sian-Kaara, joka jännevirrassa katkaisee Karjalanselän-
ncn, suurccu Kallametcen, jonka rannalla on Kuopion kau-
punki. Kallamcdestä laskeutuu medet tahtaalle, piirittäen
Soisalon saaren, Suomenmaan suurimman saaren, Enome-
teen. Enin mcsi kulkee mainitun saaren länsipuolitse Kon-
nuskosken, UnnuKKaveden ja VarKausKosKen kautta.
Pielisen-Haarassa on se 9 s. pcnink. pitkä kielisenjärvi;
josta Pielisjoki, katkaistua Karjalanselänncen Joensuun
kaupungin ohitse juoksee kvliäselkään. Tähän tulee Ilov-
tiainen pohjoisesta ja on tämä Oriveden ja Orivirran
kautta yhdistetty Enometccn. Enomcden eteläisestä osasta,
Haukivedestä, juoksee mcdct Haapasalmen kautta, Sa-
monlinnan ohitse, kiklajaveteen, johon idästä yhtyy ?u-
-ruvesi ja joka länsi-etelässä supistuukuuinalan salineksi,
jonka kautta medet laskeutumat tuhat saariseen 6aiinaaseen
(6 penink. pitkä, 3 lemcä, 256 jalk. ylemp. merenp.). Sai-
maan eteläisestä osasta, leppävedestä, alkaa Vuoksen-
joki, joka pauhaten linatraKosKena, Suomenmaan jaloin
koski, katkascc Salpaussclänncn. Wuokscnjoki juoksee itä-
etelää kohden ja jakautuu kahteen haaraan, joista eteläi-
sempi ja suurempi Zuvannonjarven kautta menee Laato-
kanjärmccn, pohjoisempi kahdella suulla, Käkisalmen kau-
pungin kautta samaan järmeen. — LesKelänjoKi eli «lä-
nisjoki juoksee länisjärmen läpi Laatokan pohjoisimpaan
osaan. — Muutamat järmct Suomen itäisessä osassa (6uo
järvi j. m.) laskeutumat Oneganjärmeen.

Suomen kanamista on Saimaankanava, joka yhdis-
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Suonmiljelcmistä käytetään enin pohjoisessa ja kasken-
miljelcmistä enin itäisessä Suomessa. Ruista miljellään
yleiseen (aina 67"), niin myös ohraa; ohraa enemmän poh-
joisessa ja pohjoisemmalla; kauraa ja tattaria itä-ctclässä;
nisua eli mehnää miljellään etelässä. Muista ruuaskas-
muista miljellään yleiseen potaattia, erittäinkin länsi-ete-
lässä, herneitä etelässä, papuja, nauriita ja kaalia enin
idässä. Pellama kasmaa paraittain keski Hämeessä; liina
eli hamppu kasmaa pohjoisempanakin; humala paraittain
Uusmaalla; siellä täällä kasmatctaan tupakkia.

Hedelmäpuita löytyy Harmassa: omenoita ja kirsikoita
etelässä, puuperunoita, kriikunoita ja luumuja Uusmaalla.
Stikkcli-marjat kypsyymät etelä-osassa; miinimarjat enem-
män pohjoisessa. Metsämarjoja on miljamasti; pohjoi-
simpana muuramet; sittcn scuraa puolat, mustikat, mesi-
marjat, matut ja mansikat j. m. Koimu, kuusi ja petäjä
kasmaa koko Suomessa. Kuusi Inarinjärmen eteläpuolella,
petäjä mähäu pohjoisimmassa ja maimaiskoimu pohjoisim-

Ilmanllla on koma, mutta yleiseen raitis. Pakkasta
on mälistä 40" ja lämmintä 30". Pohjois Suomessa on
talmcn pituus 8 a 9 kuukautta, eteläisessä 5 a 6. Pisin
päimä etelä Suomessa on 18^/2 tuntia, pohjan perillä 2
kuukautta. Eroitus ilmanalassa on myös saman lcmcys
gradin eri paikoilla, jos ne omat rantamaita elikkä ylhäi-
sempiä sisämaita. Wuodcn kcskilämmin on eteläpuolessa
+- 4^/2", ja pohjoisessa — 2^".

Pää-clatuskcino on maanmiljclys, jolle länsi-eteläinenosa on sopimin. Itäpuolella on maanlaatu laihauläutä, hie-
kansekaincn ja kimiperäinen, ja pohjoisessa on hietakankaita,
ylämiä rämeitä ja alhaista soita, joissa yöhallat useasti sat-
tuu. Maanmiljelystä käytetään toki aina Inarinjärmen
tienoille, jossa ohra malmistuu 9 a 10 miikossa, maikkase etelä Suomessa tarmitscc malmistuakscen 14 a 16 miikkoa.

tää Saimaan ja Suomenlahden, etemin. Tämä menee me-
reen läpi Wiipurin kaupungin. Pienempiä kanamia on
Nurolan, Kuokkalan, Varkauden, KonnuKsen ja
inän ja m. koskien ohella.
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Paitsi maanmiljelystä on myös karjanhoito etusa ela-
tuskeino, maikka karjaa yleiseen hoidetaan huolimatto-
masti. Etemin on sarmikarjan hoito. Paraimmat hemoset
omat Samossa ja Karjalassa. Lampaista saadaan encm-
miten karkeita milloja. Sikoja pidetään yleisesti. Lapin-
maan armosin eläin on poro. Kesyistä linnuista pidetään
kanoja yleiseen. Mehiläishoito on maan Turun tienoilla
tamallisna. Metsän elämistä, joiden pyynti on armossa,
omat karhu, susi, repo, jänis, orama ja kärppä yleensä,
ahma, naali, ilmes j. m. Harmassa, hirmi mielä harmem-
massll. Meressä ja suuremmissa järmissä löytyy hylkeitä.
Kesyttömättömistä linnuista mainittakoon kotka, haukka,
kurki, mehto, tetri, pyy, riekko, peltokana, joutsen, hahka,
metsähanhi, sorsa j. m. Meressä pyydetään paraittain sila-
koita eli hailia, suuremmissa mirroissa lohia (enin pohjoi-
sessa), järmissä muikkuja. Meensä tamataan ahmen, lahna,
hauki, kuha, made, ankerias, siika j. m. Suomen järmicn
suurin kala on monnikala (Hämeessä, Satakunnassa ja
Samossa). Meressä ja Laatokan järmessä saadan mälistä
sampia. Krapuja ei ole Pohjanmaan eteläisempiä mesiä
pohjoisempana.

massa. Ileisesti kasmaa myös kataja, leppä, haapa, pih-
laja ja raita j. m. Niinipuu, maahtera, jalama (kynnep-
pää), saarni etelä-osassa, tammi etelä-rannalla, saksankuusi
itä-eteläisessä osassa. Metsistä, jotka omat paraittain säi-
lyneet maan keskipalkoilla, saadaan Suomen etemimmät
mientitamarat: plankuja ja la«toja (enin itä-osasta) ja ter-
maa (enin Pohjanmaalta).

Metalleista on Suomessa rautaa runsaasti ja joten-
kin yleiseen ja saadaan sitä sekä muoren kaimannoista että
järmistä ja soista. lärmi- ja suo-malmia lamataan pa-
raiten Karjalassa, Samossa ja pohjoisella Pohjanmaalla,
muorimalmia länsi-etelässä (paraiten läntisessä Uusmaalla
ja Warsinais- Suomessa). Waskia tamataan Uusmaalla
ja Karjalassa, tinaa Karjalassa. Kalkkia on joka maakun-nassa (paraiten läntcisellä Uusmaalla ja Varsinais-Suo-
messa). Marmoria ja fajcmsisamca lamataan cncmmitcn
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Teollisuus (Industri) ei täytä tarpeita. Maamme
suurin tehdas on pumpulitehdas Tampereella. Paitsi tätä
niin löytyy merka-, tupakka-, paperi-, lasi-, saippua-, kynt-
tilä- (2), sokeri- (2), fajansi- (1), ruuti- (1), j. m. tehtaita,
useimmat etelä Suomessa. Rautakaimannot ja useimmat
rautaruukit omat länsi-eteläisessä osassa. Sahoja, joissa
malmistetaan plankkuja ja lautoja, on paljon, useimmat itä
Suomessa. Laimojen rakennusta harjoitetaan paraiten Poh-
janmaalla*. Kotiteollisuus on armosin etelä Pohjanmaalla
ja Turun, Porin ja Naumau tienoilla.

Kauppaliike maan sisemmissä osissa käypi hymiä maan-
teitä ja kanamija myöten, höyryjen amulla, mutta on ylei-
seen mähäinen. Ulkomaan kaupassa, joka on lamea, käy-
tetään omia aluksia 650. Armoisimmat mientitamarat omat
puutamaroita ja moita. Armoisimmat tuontitamarat omat
milja, kahmi, sokeri, kankaat, metallit (myös rauta), pum-
puli ja suola. — Sähkölennätin yhdistää useammat kau-
pungit keskenänsä ja muun Europan kanssa. Suomen-maassa on yksi rautatie Helsingin ja Hämeenlinnan mälillä.

Suurin osa asukkaista on Suomalaista, jotka jakau-
tumat kahteen eri pääsukukuntaan: Hämäläläiset länsi-ete-
lässä, Karjalaiset itäpohjoisessa. Lappalaiset (tuskin 1000)
omat Suomalaisien heimolaisia. Ruotsalaiset (125,000)
asumat Ahmenanmaan saaristossa ja Uusmaan rantamailla
ja saaristoissa, ja etelä Pohjanmaalla. Wenäläisiä (8000)
löytyy enemmiten Wiipurin läänissä ja muuten siellä täällä
kauppamiehinä kaupungeissa. Saksalaisia (ehkä 1000) on
enin Wiipurin läänissä. Mustalaisia (1000) kuleksii kokomaassa.

Karjalassa, samenmalajcmsamea, punamultaa, liuska-, tahko-
ja myllyn-kimeä sekä rapakimeä on monin paikoin; rapa-
kimcä paraiten etelä Karjalassa. Kimilaaduista on gra-
niiti tamallisinta.

Uskonoppi on lutherilainen; ainoastaan Wenäläiset
ja mähäinen osa Suomalaisia (yhteen 48,000) omat grcek-

* Myös Ahwenanmaalla ja Wiipurin rantaseuduilla rakentaa maa-"
kansa muosittain useampia lainioja.



12

Suomenmaa on jaettu 1) hallinnon suhteen B:saan
lääniin, joita Kuvernör hallitsee: Uusinaan, turun ja
korin, Häineen, V^iipurin, Nikkelin, Kuopion, 'Waa-
san, Oulun jaKajanan; — 2) historiallisessa katsannossa
9:sään maakuntaan: Varsinais-kuonien,
satakunnan, Uusinaan, Häineen, Karjalan, Bavon,
kolijanrnaan ja lepin; — 3) oikeuden hoidon suhteen
3:meen Hovi-oikeuden-alaan: turun, ja
purin; — Kirkollisen hallinnon ja hoidon suhteen 3:mccn
hippakuntaan: turun, korvoon ja Kuopion.

kalais-kristittyä oppia. — Oppia marten on Aleksanderin-
Iliopisto Helsingissä, 1 Normaalikoulu, 8 Gymnasia ja
ylä-alkeisopistoja, 1 lyccum ja useita muita kouluja.

Suomenmaa on eroittamatoin osa Wcnäjän Kcisarin-
Waltakunnasta, jonka maltias on Suomen Suuriruhtinas.
Muuten Suomella on Wenäjän hallituksesta erillään olema
oma hallitus ja omat lakinsa. Ne myönnyttämät maan
asukkaille ettei heitä ilman laillista tutkintoa ja tuomiota
mahingoiteta hengen, kunnian, ruumiin, omaisuuden ja per-
sonan mapaudcn puolesta. Erinäisten etu-oikeuksien nau-
tinto on kansan neljällä säädyllä: aateli-, kapis-, kor-
vari- ja talonpoika-säädvllä, joilla on malta kaltio
päiviin lähettää edusmiehiä. Korkeimman hallituksen toi-
mittaa Keisarin nimessä Kenraal-Kuvernör ja Keisaril-
lineu senaatti; Suomen asioita Wenäjän maltaistuimcn
lähcstössä toimittaa yksi Ninister-^Valtiosinteri.

Oman maan soramäkeä on llenkivartian tark'-anr-
puja pataljona ja 9 ruotu-soramäen tark'-ainpuja pa-
taljonaa.

Suomenmaan rahan perustuksena on suomcn inarKKa,
jaettu 100 penniin-, Maan maakuna on kruunattu Lcjoua
(Jalopeura) punasella pohjalla.

Nimityksellä 'vVanKa 6uoini tarkoitetaan Suomenmaan
itä-eteläistä osaa, Kyminmirtaan lännessä ja Samonlinnaan
pohjoisessa. llus juonii kutsutaan tätä suhteen koko muu
osa maata.
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Tässä läänissä on asukkaita tiheämmässä kuin muissa
lääneissä ja on tämä Suomenlahden rannalla Kymijoen
läntciscstä suuhaarasta idässä. Tähän kuuluu läntcincn
ja suurin osa Uusmaan maakuntaa ja osa itä-eteläisestä
Hämeestä. Rantamaa on niemincn (Hanko- ja koi-KKa-
lan-nieini) ja sen edustalla kauniita saaria. Maa on Har-massa tasaista (Salpcmsselännc ja Lohjansclännc), mutta
yleiseen hymää miljamaata ja hymästi miljeltyä. Nisua
cli mchnää miljellään mähän. Parempia puulaatuja (maah-
tcra, niinipuu, saarui, myös tammi) kasmaa itsestään met-
sissä ja hedelmäpuita (omenapuu, pcrunapuu, luumupuu,
kriikuuapuu, kirsikkapuu) miljellään hymällä menestyksellä.
Länteisessä osassa on kaksi maskikaimantoa jauseampia rauta-
ja kalkki-ruukkia. Merestä pyydetään kilohailia, Kymin-
mirrasta lohta. Asukkaat omat Ruotsalaista ja Hämäläisiä.
Kaikki tämän läänin kaupungit omat meren rannalla ja
Uusmaan maakunnassa.

1. Uusmaan lääni.

Helsinki, Suomcn pääkaupunki (perustettu 1550),
Kenraal-Kumernörin, Keisarillisen Senaatin (muodesta 1819)
ja kaikkien hallituksen päämirkakuntain, Aleksanderin-yli-
opiston (muodesta 1828), muutamien opillisten seurain sekä
läänin hallituksen paikka. Tässä on yksi Normaalikoulu ja
monta muuta oppilaitosta, muutamia tehtaita. Kaupunki
on osaksi erinomattain kauniisti rakennettu, sillä on kaksi
hymää satamaa ja käypi jotenkin suurta kauppaa (paras
tuontitamaran kauppa koko maassa). 25 t. asuk. Lähellä:
UlriKaspori, kylpylaitos ja tcrmeysmedcn juontipaikka;
töolo sokeriruukki. — Puoli peninkulmaa Helsingistä on:

luja linna, rakennettu 7:lle saarelle (Suvensaaret
Wargstär): Oustatssvärd j. m. Täällä oleske-
lee osa Wcnäjän sotalaiwastoa. It. asuk. — korvoo,
manha kaupunki Pormoonjoen marrclla, Piispan asumapaikka,
Gymnllsi, hymä kauppa. 3,400 asuk. — Loviisa, hymä
kauppa. 2500 asuk. Lähellä kaupunkia, meren puolella on
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Suomen länsi-eteläinen osa, tähän kuuluu Warsinais-
Suomi, länteinen ja suurin osa Satakunnasta (Näsijärmeen
idässä), mähäinen osa länteisestä Uusmaan maakunnasta
ja Ahwenanmaa. Warsinais- Suomessa omat rannat ja
pohjoinen puoli muorista (Salpaussclänne). Satakunnan
osassa, joka enemmiten on tasaista, on Pohjosessa soita ja
korkeita kangasmaita (Hämeenkangas) . Tämän läänin
eteläinen rantamaa ja sen saaristo omat Suomen miljamam-
pia ja paraiten miljeltyjä osia. Satakunnassa omat län-
teinen ja eteläinen osa wiljawia. Wehnä kypsyy etelä-ran-
tamaalla, jossa myös tammi ja muut armokkaammat puu-
lajit menestyivät. Mehiläisiä elätetään mähän (Turun tie-
noilla). Räpsöössä (Kokemäenjoen suulla) on mustaa mar-
moria, Turun seuduilla timcää harmaata kimeä (graniittia).
Läänin etelä-osassa on useita rauta ja lasi-ruukkija; kalkkia
poltetaan runsaasti Paraisten ja Kemiön pitäjissä. — Koti-
teollisuus on armosa Turun seuduilla (pumpuli- ja liinck-
kankaita), Porin seuduilla (pumpuli-kankaita) ja Rauman
seuduilla (puuastioita). Asukkaat omat, paitsi Ahmenan-
maalla Suomalaisia (Hämäläisiä).

Ahmenanmaahan kuuluu yksi suuri saari (^.livenan-
inaan inanner), noin 80 asuttua saarta ja lukemattomia
luotoja ja kareja. Sen länsi-puolella on
itäpuolella skiktet, joka eroittaa Ahmenanmaan saariston
Suomen saaristosta. Ahmenanmaan manteresen tunkee pit-
kiä meren lahtia (I^umparenlaliti idässä). Maa on epä-
tasaista ja osaksi miljamaa. Kalastaminen ja metsästä-

diskars, Pohjan pitäjässä, rautaruukki ja teräskaluin tehdas. —

li,a,n,Benori Karjan pitäjässä, linnan raunioita. — Oustafsvärn, häwitetty
linna Hankoniemellä, meritappelu 1714. — kylä Elimäelle, rau-
hanliitto 1790. — Anjala, seteri kartano Anjalassa, Anjalanliitto 1788.

2. Turun ja Porin lääni Ahwenannman lanssa.

Swartholman häwitetty linna. — tammisaari (Ekenäs)
Pohjan pitäjässä, hymä kauppa. Tammisaaren kilohailit
ja nahkasormikkaat omat kuuluisat. 1400 asuk.
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minen omat armoista. Asukkaat, jotka omat Ruotsalaista
sukua, käymät kauppaa ja meri-rahtia.

Warsinais- Suomessa: turku (^.do), Aurajoen ran-
nalla. Suomen rvanhin kaupunki, entinen pää- ja Miopisto-
kaupunki. Täällä on Homi-oikeus, Suomen Arkkipiispan
ja läänin kumernörin asunto. Täällä on pääpipliascura,
huoneenhallitusseura, Gymnast ja monet koulut. Armosa
kauppa- ja tehdas-kaupunki (tupakkatehdas, sokeriruukki j.
m.); kauniisti rakettu jälkeen suuren palon 1827. 17
t. asuk. Rauhanliitto 1743. Merkillisin rakennus on tuo-
miokirkko. Aurajoen suulla on Turunlinna, manhin linna
Suomessa (perustettu 1157). Kaupungin lähellä: Kupitta
(Kuppis), kylmän meden lääkelaitos; Ruissalo (Runsala),
ihana saari, jossa on hupa-asuntoja ja puistoja; keinun-
niemi (Lemo-udde), sotatappelu 1808. — Naantali (Nä-
dendal), meren rannalla, täällä neulotaan paljon milloja ja
malmistetaan kenkiä. Muta-kylpylaitos. 500 asuk. —

Uusikaupunki meren rannalla, melkoinen kauppa lehtereillä
ja puuastioilla. 3 t. asuk. Rauhanliitto 1721.

Satakunnassa: kori, kalakkaan Kokemäenjoen rannalla,
Ulmilan pitäjässä; liäpsoo' (Räfsö) sen Hamina. Wilkas
kauppa, muutamia tehtaita, harjoitetaan laiman-rakennusta.
7 t. asuk. — Kauma, meren rannalla. Samallainen
kauppa kuin Uusikaupungissa, pitsin neulominen. 2800
asuk. — tampere, ihanalla paikalla Näsi- ja Pyhäjärmen
mälissä, Messukylän pitäjässä, maan suurin tehdas-kau-
punki (pumpuli-, paperi- ja merka-tehtaita j. m.). st. asuk.

Ahwenanmaalla: Nariannamina (Mariehamn), äskm
perustettu kaupunki Jomalan pitäjässä. 120 asuk.

skarpans, häwitetty linnoitus Vomarsundin rannalla, — ja Xa,Btel-
holma. (Kastelholm); linnan jäännöksiä, molemmat Sundin pitäjässä.

Balo (Salonsilta), Kauppila Uskelassa. — laalin-ruukki (Dahls-
bruk), konepaja, suuressa Kemiön saaressa. — Ideto,Liedon pitäjässä, Suo-
men suurin werkatehdas. — Xnusluoto (Kuusio), Piikkiön pitäjässä, jään-
nöksiä Suomen Paawilais- piispain linnasta.

Ikalinen, Kauppila Knrönjiirwen rannalla.
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Tähän kuuluu länsi-eteläinen osa Hämeen, itäinenosa Satakunnan (Näsijärmi lännessä ja Päijänc idässä)
ja mähäinen osa länsipohjoiscn Uusmaan maakunnista. Tä-
män läänin pohjoinen osa on täynnä korkeita ja jyrkkiä
kallioita (Hämecnsclännc), joilla on noin 700 jal. kork. kuk-
kuloita; eteläinen osa on tasascmpaa ja hymästi miljcltyä.
lärmiä on paljon (Längelmän-, Hauhon- ja Wanajan-haa-
rat, paitsi Päijänc ja Näsijärmi). Länsipohjoiscssa osassa
on luonto hymin ihana (Kangasalan-Karju). Pcllamia
miljellään runsaasti. Metsät omat amarat; maahtera ja
saarni kasmaa itsestään etelä-osassa. Wiime mainitussaosassa omat läänin tehtaat. Asukkaat omat Hämäläisiä.

Hämeen maakunnassa: Hämeenlinna, tämän läänin
ainoa kaupunki, kumernörin asunto. Similigymnasi. 3 t.
asuk. Lähellä kaupunkia on llämeen linna (Kronodorg,)
perustettu 1249.

3. Hämeen lääni.

Nustiala,, maannljelysopisto, — ja jokioinen, werkatehdas, mo-
lemmat Tammelan pitäjässä. — Nuottajärvi, Urjalan pitäjässä, lasiruukki.
— lervakoski, Janakkalan pitäjässä, paperiruukki. — Nvoinen, Lammin
pitäjässä, metsähoidonopisto. — kylä Päijäneen eteläpäässä,
Päijänteen höyry - Hamina.

Tämä ulottuu etelässä Suomen lahteen, idässä Laa-
tokan järmecn ja on enin osa Wanhaa Suomea. Tähän
kuuluu eteläinen Karjala, eteläisin Samo ja mähcmpiä osia
Uusmaan ja Hämeen maakunnista. Maa on epätasaista
(Salpausselänne ja Äyräpäänselännc), hiekan sekaista, ki-
mipcräistä, hedelmätöntä maanlaatua, suurin osa poltettu
kaskena ja kolkon näköistä. Wuoksen ja Laatokan ran-
noilla on jotenkin miljamaa maata ja ihanoita näkyaloja.
Salpausselännccllä on huouoin maanlaatu. Paljon on saa-
ria Saimaassa, Wuokscssa, Laatokan rannoilla Käkisalmeen

4. Wiipurin lääni.
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asti etelässä ja Suomenlahden ranteilla aina Koimistolle
idässä. Koimistolta itäänpäin on ranta hiekaista ja ma-
talaa. Maanmiljelys ja maalaisten teollisuus on yleiseen
huonolla kannalla*. Tattaria miljellään jotenkin paljon.
Läänin paraimmat metsät omat Laatokan itäpohjoispuolella,
jossa myös on suuri sahaliike. Armokkaampia puulajia
(tammia j. m.), ja hedelmä-puita on ainoastaan eteläisissä
seuduissa; Uudenkirkon pitäjässä on koko metsä Saksan-
tammea (istutettu). Harminaisill omat täällä peura ja
metsittynyt pora (Laatokan itäpohjoispuolella); hirmiä ta-
mataan Harmoin. Lääniin tuodaan jauhoja ja kaikenlaisia
käsi-tekeitä Wenäjältä, jonne taas miedään lohta (Kymistä
ja Wuoksesta), pajun kuoria, lasia, marmoria, graniittia
j. m. Maantiet omat oimalliset, sillä rapakimcä on run-
saasti (Wuoksen ja Salpausselänncen eteläpuolella). Usc-
oita tehtaita on etelä-osassa, (nahka, saippuma); myös la-
si- ja rauta-ruukkia. Asukkaat, enemmitenKarjalaisia, omat
lutherin oppia. Itäisessä kulmassa (Salmin, Suistamon
ja Suojärmcn pitäjissä ja Kitelän kappelissa Impilahden
pitäjää) omat asukkaat greekan uskoa. Länteiscssä kulmassa
(Pyhtään pitäjässä) omat asukkaat osaksi ruotsalaista suku-
perää. Näitä paitsi on Wenäläisiä ja Saksalaisia, enin
kaupungeissa. Pyhäristin pitäjässä on muutaman kylän
asukkaat Wenäläisiä.

Karjalassa: Saimaan kanaman suulla, Vii-
purinlahden pohjassa, linnoitettu. Suomen kaupungeista
paras micntitamarain kauppa (encmmitcn plankkuja ja lau-
toja), joita tamaroita tuodaan tänne aina Kuopiou lää-
nistä. Tamaroita kulettamat täältä encmmitcn muuka-
laiset. Homi-oikeus ja läänin hallitus. Kaupungissa on
6 kirkkoa, yksi korkeampi alkeisopisto ja monta muuta
koulua, Suomalainen kirjallisuus Seura, maamiljelysseura,
muutamia tehtaita (kyntilätehdas). Wanha linna perus-
tettu 1293. Bt. asuk. Wiipurin rinkilät omat kuului-
sat. Wiipurin ulkohaminaa kutsutaan Uuraaksi (Träng-

* Säkkijiirwellit ja muutamissa muissa pitäjissä on puukalun teko
hywiissii wauhoissa.
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Samossa: lappeenranta, Saimaan etelä rannalla,
mieressä on entinen linna. 900 asuk.

Kymijoen itäisen haaran suulla: li^mi, ennen linna, —luotsin-
salmi (Swensisund, Kotka), ennen linnoitettu Hamina, meritappelut 1789
ja 1790. — Bu.urisaa.ri eli Korkeasaari (Högland), saari Suomenlahdessa,
hedelmätön ja wuorinen (porfyria). Laiwain luusaaminen, kalastaminen
ja hylkeen pyyntö owat elatuskeinoja. Meritappelu 1788.

Uusmaalla: Hamina, Suomenlahden rannalla, Wch-
kalahden pitäjässä, ennen linnoitettu, kadettikoulu, hymä
kauppa. 2400 asuk. Rauhanliitto 1809.

'vValamo ja Xononsaari (Konewits), saaria Laatokassa, joissa on
greekkalaisill luostaria; ensimmäinen on hnwin wiljelty ja ihana, litkii-
ranta, kylä Impilahdessll, tina- ja wasli-kaiwanto, hyljätty. — Ruskeala,,
Ruskealassa, marmori -kaiwanto. — Buotniemi, Räisälässä, posliini- ja
fajansi-tehdas. — ?Merla,hti, kylä Wirolahdessa, graniitti-murros.

sund). Wiipurin pamaus 1495, Wiipurin selkäsauna (meri-
tappelu) 1790. Lähellä: V^anKa Viipuri (Monrepos),
luonnon ihana puutarha. — Käkisalmi , Wuoksenjoen poh-
joisen suuhaaran marrella, ennen linna, 700 asuk.; — ja
Sortavala, Laatokan pohjoisrannalla, 700 asuk.; molem-
mat käymät kauppaa Pietarissa.

Tähän kuuluu keskimmäinen Samo ja itäinen Häme,
ja ulottuu Päijänteestä (lännessä) Orimetcen (idässä).
Tässä on yleensä järmiä, jotka peittämät enemmän kuin
puolet maa-alaa (idässä Saimaan mesikunta Orimcdestä
Saimaaseen, lännessä Sysmän-haara). Kukkuloita ja se-
lanneita on yleensä (Samonselänne). Lännessä on 6 ja
800 jalan korkuisia kukkuloita. Maalaatu on kimiperäistä
ja hiekansckaista. Kasken- ja suon-miljelyksellä saadaan
miljaa tamallista tarmetta enemmän; Samon osastossa mil-
jellään paljon tattaria. Sahaliikettä käytetään paljon; rau-

taruukkeja on myös muutamia. Järmissä pyydetään run-
saasti muikkuja ja kuhia; Saimaassa on myös lohta ja
hylkeitä. Tämä lääni kaupitsee hemosia, liinaa (pellamas-

I^uritsaia, Saimaan kanawan pohjoispäässä, lastauspaikka.

5. Millelin lääni.
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Tähän kuuluu pohjoinen Karjala, pohjoinen Samo ja
itäpohjoincn Häme. Sc on suurimmaksi osaksi etelään lui-suma laakso. Se alenee 6 a 800 jal. korkeudesta poh-
joisessa 3 a 400 jal. korkeaksi etelässä, ja on täytetty se-
lanneilla (Suomenselkä, Samonsclänne, Karjalanselänne ja
Salpausselänne), yksinäisillä harjuilla ja symillä laaksoilla.
Lameoita järmiä on paljon (Pielistcnjärmen-, Kallameden-
ja Rautalammin-haarat), ja pohjattomia soita sekä rämeitä.
Karjalan osassa on luisumia harjuja, joista moni on aina
huippuun asti peitetty ruokamullalla, jontähden ne omatkin
osaksi miljcltyjä osaksi lehti puilla kasmcttuncet. Läänin
muissa osissa on jyrkkiä, alastomiakallioita ja ahtaita laak-
soja. Maanlaatu on hickansekaista ja sorrokimistä, mutta
jotenkin miljamaa. Elot, joita paraiten suon- ja kaskcn-
miljelcmiscllä saadaan, täyttämät tumallisina muosina tar-
peen. Nitut ja laitumet omat paremmat kuin Mikkelin
läänissä. Petäjä metsät omat pohjoisissa ja itäisissä osissa
lameat, etelässä kasmaa encmmitcn koimua; sahatuke ou
milpas. Järmissä on runsaasti rautamalmia, jota käytc-
tään läänin rautaruukeissa; Karjalassa on maskia. Pa-

Samossa: Nikkeli, Saimaan lahden rannalla, lää-
nin hallitus. Kylpylaitos. 800 asuk. Lähellä ou: koro-
salmi, ahdas taipale kahden meden wälissä, tappelu 1789.
— Savonlinna (Nyslott), saaressa Hauki- ja Pihlaja-me-
den wälissä, Säämingin pitäjässä, jaWanhaa Suomea; myös
linna (Olofsborg). 1 t. asuk.

Punkaharju, ruununmetsistö pitkänkapeassa saaressa Puruweden ja
Pihlajaweden wälissä, luonnon erinomattain ihana paikka. — farkunmäki,
tappelu 1789, — ja Haapaniemi, entinen sotakoulu, molemmat Rantasal-
men pitäjässä. — Lrahelinna,, Kristinan pitäjässä, linnan jäännöksiä.

Hämeessä: Heinola, Iyrängön kosken raunalla. I
t. asuk.

kankaita), moita ja lihaa. Asukkaat omat enemmiten Kar-
jalaista sukuperää.

6. Kuopion lääni.
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Tähän kuuluu eteläinen Pohjanmaa, itäpohjoinen Sa-
takunta ja länsipohjoinen Häme. kokjanmaa on alhaista
tasamaata, lajin tasamaa Suomessa, ja on tässä ainoas-
taan mataloita kukkuloita ja mähänpätöisiä ylännettä. Tä-
män tasamaan lemeys on 5 a 6 peninkulmaa, se alenee huo-
maamatta merta kohden ja sen läpi juoksee useita mirtoja
ja jokia. Merenranta on matalata ja pitkin sitä saaris-
toja, jotka Merenkurkussa ulottumat ulommalle mereen. Suo-
menselkä kulkee sisä Pohjanmaan läpi. Tasamaan eteläinenosa on wiljawaa sawimaata, hymästi miljeltyä ja luotta-
main. Kyrönjoen ja meren rannat, joissa suuri-jymäisiä
Waasan rukiita miljellään, omat erittäin mainioita. Ison-
kyrön pitäjän peltomaat mainitaan Suomen lawcimaksi pel-
tomaaksi. Tasamaan pohjoisessa osassa on maanlaatu lai-
hempaa; mutta muotuinen tulo täyttää hymästi tarpeen.
Suon- ja niityn-miljelystä harjoitetaan sekä uutterasti että
taidolla. Metsistä on moninpaikoin puute. Rannoilla pyy-
detään runsaasti silakoita ja hylkeitä. Asukkaat owat tai-
tamia kaikenlaisissa käsitöissä, ja tunnettu maan paraim-

raat kauppatawarat owat plankut ja laudat; ja woita, he-
wosta, turkkinahkoja, metsälintuja. Asukkaat omat Suoma-
laisia Karjalan sukukuntaa ja suurimmaksi osaksi lutherin
uskoa. Liperin ja Ilomantsin pitäjissä kuuluu osa kansasta
greckan uskoon.

Toivola, lähellä Kuopiva, kuulusa wuoden 1808 sodasta. — lisalmi,
Kauppila; — ja silta, sotatappelu 1808, molemmat lisalmen pi-
täjässä. — varkaus, Leppiiwirralla, rautaruukki ja konepaja.

Karjalassa: joensuu, kauppakaupunki Pielisjoen suussa.
800 asuk.

Samossa: Kuopio, kauniilla paikalla Kallameden ran-
nalla, läänin hallitus ja piispan asuuto. Gymuasi. 4 t.
asuk.

suuri rautatehdas Tohmajärwen pitäjässä.

7. Waasan lääni.
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Pohjanmaalla, kaikki rantakaupunkia: MKolaiKaupunKi,
entinen Waasa, Waasa-Mustasaaren pitäjässä, homi-oikeu-
den ja läänin hallituksen asunto. Gymnast ja monta muuta
koulua, kohtalainen kauppa, muutama tehdas. 4 t. asuk.
Kaupunkiu satama kutsutaan Lrändö. Lähellä : Korsliolma ,

entinen linna. — «loensuu eli Ny-karlcby, Lapuanjoen
suulla, mähäinen kauppa. 1 t. asuk. — kietarsaari (Ja-
kobstad), Pietarsaaren pitäjässä, hymä kauppa. 2 t. asuk.
— Kokkola (Gamla-karleby), melkoinen kauppa, laimoin-
rakennus. 2500 asuk. — Kaskisten Kaupunki eli Kas-
Köö, saarella Närpiän pitäjässä, oimallinen satama. Sila-
kanpyyntö, mähäinen kauppa. 800 asuk. — Kristiina,
Lapwäärtin pitäjässä, lawea kauppa 2500 asuk.

miksi laimanrakentajikfi jakirmesmiehikft. Rantapuolcn asuk-
kaat omat Ruotsalaista sukuperää. Tämän läänin Suoma-
laiset omat Hämäläisiä. — Hämeen ja satakunnan maa-
osissa on korkeita muorijonoja (Suomenselkä ja Hämeense-
länne) ja paljon järmiä (Viitasaaren- ja Saarijärmen-haarat
ja Näsijärmen pohjoiset medet), ja omat miljelykselle huo-
nosti sopimia. Metsät omat lameoita ja saadaan niistä
runsaasti puuainetta laimojen rakentamiseksi. Näissä ta-
mataan myös hirmiä.

österm^ra,, Ilmajoella, ruutitehdas. — I^apo, kylä Isossaky-
rössä, sotatappelu 1714. — Mainioita w. 1808 sodasta owat: Lapuan-
Isokylä, Lapualla; — Il.uonansilta ja Balmi, Kuortaneella; —

kuutti, lähellä Joensuuta; -— ia Oravainen, Nöyrin pitäjässä.

Hämeessä: Laukaan pitäjässä, Iymäsjär-
men rannalla, Päijänteen pohjoisessa pohjukassa. Alkeis-
opisto, Kansakoulu-Seminari. 1 t. asuk.

Tämä on laajen lääni (3000 nelik. pcnink.) ja kuu-
luu tähän pohjoinen Pohjanmaa, suomcn Lappi ja suomeuosa Länsipohjanmaasta (maa Tornionjoen ja Ounasselännm

Karstula ja lintulahti, Saarijärwellä, sotatappelut 1808.

8. Oulun ja Kajanan lääni.
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mälissä). Pohjanmaa on Pohjanlahtea kohden alenema
maakunta, jonka läpi juoksee monta jokea. Sisemmissä osissa
on monta muorijonoa (Maanselkä, Suomenselkä, Kainunse-
länne) joiden tunturit omat 800 a 1600 jalk. korkeat, hie-
takankaita ja paljon järwiä (Oulunjärwi ja sen lisäwedet
ja Maanselän itäpuolella olewat järwet). Laajat rämeit ja

rahkasuot peittämät suuren osan maanpinnasta. Ranta-
maa on alhaista tasamaata, muorijonojen katkaisemaa, jotka
ulottuu mereen. Maa on enemiten laihaa ja miljclcminen
epämakaista, koska wilu usein panee kylwöt, pahemmitcn
sisä osissa. Rantamaa on 5 alO peninkulman lewcältä
hymästi wiljelty. Sisä osissa harjoitetaan paljon suon- ja
kasken- wiljelystä. Meiseen kylmetään enemmän ohraa kuin
ruista, jonka yöhallat pikemmin panee. Niitut ja karjan-
laitumet kasmaa runsaasti heinää ja on siis karjanhoito
armosa tässä läänissä. Limingon niitut omat samoten
mainiot kuin Isonkyrön pellot. Kajanan läänissä, Kai-
nunmaassa, mainitaan oleman paraiten säilyneet metsät.
Näissä poltetaan paljon termaa, jota koskisia wirtoja myö-
ten kuletetaan rantakaupungeihin. Rantamaa on metsätöntä.
Pohjoisista uurroista saadaan paljon taimenia ja lohia.
Muutamissa uurroissa pyydetään wähempi arwosia helmiä
Metsästäminen on jotenkin ctusa. Asukkaat owat Karjalau
sukuperää. I^änsiponjanmaan läpi kulkee Ounassclännc ja
on tämä maakunta Pohjanmaan sisempien osien kaltaista.

lapinmaa sisältää paljon tuntureita ja muoria, kan-
kaita, soita ja rämeitä. Eloa ja juurikasmijamiljellään ma-
han. Potaattia ja nauriita miljellään mielii Utsjoella, kau-
raa Inarin eteläpuolella, ruista Sodankylässä ja Muonio-
niskassa. Marjoja kasmaa runsaasti, wankkoja metsiä aina
Suolaselkään. Alkuperäiset asukkaat omat Lappalaisia. Näi-
den paras clatuskeino on poron hoito, joka elää peuran
jäkälällä, ja owat kalastaminen ja metsästäminen myöskin
elatus-keinoina. Suurin määrä asukkaita omat Suomalaista,
jotka harjoittamat maawiljclystä ja karjanhoitoa (paraiten
lampaita). Joku osa Lappalaisia ou tottuuut Suomalai-
sien clatuskcinoon. Suurena rasituksena on Lapin lukemat-
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aavasaksa,, nmori Tornionjoen rannalla, lähellänapaympyriiii, jossa
Juhannuksen aikana käydään katsomassa aurinkoa, kun se ei laske näky-
mättömiin.

KHananlinna,, linnan raunioita, saarella Koiwukoskessa. — siika,-
.joki, L.evola,hti ja ?ulkkila,, pitkin Siikajokea, mainioita 1808 wuoden
sodasta. — OlkHoki, kylä Salosissa, sotilatto 1808. — Hailuoto, joltinenkin
saari meressä.

tomat jääsket. — Lapinmaa jakautuu seitsemään Lappiin:
1) eteläpuolella Maanselkää eli Lapintuntureita: tornion
tahi NnonteKiäisten, NuonionisKan, Kittilän, 6odanKv-
län ja Kuolajärven; 2) pohjoispuolella Suolaselkää: Ina-
rin ja Utsjoen. KeminlapiKsi kutsutaan yhteisellä nimellä
näistä miisi ensimmäistä.

Pohjanmaalla: Oulu, suuri kauppakaupunki Oulun-
joen suulla (Merikosken), läänin hallituksen asunto. Alkeis-
opisto, muutama tehdas. 7 t. asuk. — Lralie, meren ran-
nalla, Salosten pitäjässä. Hymä kauppa. 2,500 asuk. —

Kajana, Kajanajoen rannalla (Koimukosken), Paltamon pi-
täjässä, mähäinen liike. 600 asuk.

Länstpohjanmaalla: tornio, Tornionjoen suulla, lohen
kauppa ja kauppa Lapin tuotteilla. 700 asuk.











Hinta: 75 penniä


