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Suomen Slmrruhtinlmnllma.
3,285 neliskulmasta peninkulmaa (Suom.),

asukkaita 1,636,915.
1. Nimi, Leweys ja Pituus, Rajat, suomen

maan nimeä luullaan johdetuksi sanoista LuomioKsn maa.
joista olisi syntynyt suomen maa eli Buomi. että nimi
Suomi niinkuin myöskin ruotsalainen nimi Miniänä muka
merkitsisi maan täynnä soita. Suomen manner on 59
pykälän 48 minuutin ja 70 pykälän 6 minutin wälillä
pohjassa päiväntasaajasta; ja 38 pykälän 10 minuutin
ja 50 pykälän 25 minuutin wälillä idässä ensimäisestä
puolipäiwänpiiristä. Maan pohjaisimmasta perukasta,
jossa Skora-joki laskeuu Tenojokeen, eteläisimpään nie-
meen, joka on Hankoniemi, on 108 peninkulmaa wäliä.
Lännestä itään on pisin wäli noin 55 peninkulmaa.
Rajoina on Pohjaisessa Norjaa kohdin, Gnare-, Skek-
kem- ja Tenojoet ynnä Lapintunturit; Lännessä Ruot-
sia kohdin, Könkömä-, Muonio- ja Torniojoet ja Poh-
janlahti; Etelässä on rajoilla Itämeri ja Suomenlahti
ja Idässä Wenäjän läänit Inkerin maa, Aunuksen maa
ja Arkangelin maa.

Naja Wenäjää masten juoksee Rajajoen suusta mai-
nittua jokea pitkin, yli Laatokan, Wariskiwen rajaan Wina-joen
suulla, jossa Inkerin ja Annuksen maat koskemat Karjalaan.
Siitä metää linja pohjaan päin Kolmikanta-rajaan, jossa Wii-
,'urin ja Kuopion läänit koskemat toisiinsa, ja siitä länsipohjaa
'chdin lonkerin kimelle Pohjanmaan itä-etelä perukassa, josta
,euraa raja osittain Maanselkää ylös Mutkemaaraan asti. — Mut-
kemaarasta Skorajoen suuhun koskee Norja Suomen rajaan.

I
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2. Jako. Vanhuudesta on Suomi jaettu 9 maa-
kuntaan ; jotka owat: Herttuanmaat Buomi (E-
-gentliga Finland) ja Ba.a_.un.a (Satakunda), Reiwimaat

(Åland), Uusmaa (Nylqnd), I_am66nmaa (Ta-
wastland) ja Ba^onmaa (Sawolaks), Herttuanmaa Karjala
(Karelen), Neiwinmaa podjaumaa (Österbotten), johonka
kuuluu osa maakuntaa Vsz.erbot.sn ja Suomen Lapinmaa
(Lappland). — Kuulee myös nimiä Wanha ja Uusi
Suomi, jolla edellä mainitulla ymmärretään sitä Suo-
men osaa, joka jo ennen 1809 oli Wenäjän hallussa eli
maa idässä Kymijoesta ja etelässä Sawonlinnasta.
Uudeksi Suomeksi sanotaan koko toinen puoli.

3. Maan laatu. Maa on isommaksi osaksi epä-
tasaista, wuoroin mäkiä, wuoroin laaksoja, niin ettei
löydy kuin wähäisen acnvempia lakeuksia. Awarin ta-
samaa on Pohjanmaan rannikko. Iso osa maasydäntä
on järwiä, soita ja newoja. Meensä näkyy niinkuin
olisi maa ennen ihmisten muistoa ollut merenpohjana,
jonka yli lieuewät wedet käyneet ja laskeneet kiwiä ja
multa lajia. Niin awaralla maalla, kuin Suomi on,
on tiettäwästi maan laatukin waihettelewaista. Lappi
ja pohjaispuoleisen Pohjanmaan sydänmaat, joissamaan
täristyksiä useiu kyllä hawaitaan, owat wähäistä wuo-
rimaata, täynnä wuorenselkiä ja harjuja, kankaitten,
newojen, korpien, järwien ja wesien keskellä. Etelä
Pohjanmaan sydänmaissa löytyy matalampia wuoria,
mutta koko Pohjanmaan rannikko on jokseensakin ta-
saista alankoa, joka pohjassa on laihaa hietikkoa mutta
etelässä hedelmällistä stwikkoa. Länsietelä puolessa
(länsi Satakunnassa, Warsinais Suomessa, etelä Hä-
meessä ja Uudessa maassa) löytyy wuorenselkien wä-
lillä aukeita, hödelmällisiä laaksoja. Itä-etelä puolessa
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(etelä Karjalassa) owat laaksot ahtaammat, maa pai-
kottain hiekan ja kilven sekaista, paikottan liejusawea.
Sydänmaat (pohjais Karjala, Sawo, pohjais Häme ja
itäpohjainen Satakunta) owat wuoroin wesiä, järwiä,
korpia ja soita, wuoroin kankaita, kiwikoita ja wuoria,
ehkä tosin wiljamaatakin löytyy kyllin. Koko maan pin-
nasta, joka awaruudensa suhteen on 76i miljoonaa tyn-
nyrin alaa, on 7i milj. wesiä, 7i milj. wuoria, 25i milj.
.soita ja rämeitä ja 32 milj. yläwiä metsä- ja kaski-
maita, mutta waan 1 milj. peltoa ja 3 milj. nuttua.
Ei siis puutu tilaa maata wiljellä, jos ei oliskaan kuin
puolet wiljeltäwää *).

Sydänmaitten korko on 300 ja 800 jalan lvälillä
yli meren pintaa. Maa yhä alenee länsi-rannalle päin,
joka yleensä on alamaa ja aukeata. Mutta etelässä
wuoret putoamat jyrkästi mereen ja maahan pistäwiä
tahteja leikkaa niemiksi rannan, jota pitkin on lmvia
saaristo. Myös länsirannalla on paikottain saaristoja,
niinkuin Pohjanlahden kapeimmassa kohdassa, jota sa-
notaan Ivi6l6nl_ulKul_Bi. Pitkin rantoja halvaltaan maan
yhä ylenemän ja meren painuman, josta syntyy mo-
nenlaisia wastuksia rantakaupunkiloille. Etelässä maa

H) Maan laatu on eri läänissä ylimäärin semaawasti.

Oulun l. 3.342,t. 2,970.t. 1«,019,t. 10.448,t. 93,t. 700,tuhanen.
Waasanl. 221,t. 775,t. 2,958.t. 3,940,t. 93,t. 4äo,t.
Turun l. 123,t. 937,t. 654,t. 2,946,t 197,t. 580,t.
Uud.m. l. 99.t. 466,t. 143,t. 1,550,t. Ioo,t. 230,t.
Wiip. l. 2,040.t. 637.t. 1,794,t. 3.582,t. 180.t. 450,t.
Kuopioni. 382.t. 834,t. 2,62(),t. 4.750,t. 76,t. 2ä5.t.
MMelinl. 804,t. 38«,t. 725,t. 2,«50,t. 74,t. 178. t.
Häm. l. 244,t. 675,t. 405,t. 2,137,t. 107,t. 255.t.

Summa 7,257.t. 7,680,t. 23,318.t. 32,003,t. 920,t. 3,115,t. T. alaa.
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näin nousee 2 jalkaa 100: MN wuoteen, mutta Pohjan-
maan rannalla H ja 5 jalkaa samaan aikaan.

H. Wuoria ja Wuorenselkiä. Nuoria on to-
sin paljo, mutta omat matalia. Korkeimmat kukkulat
omat ?6l<*lowi (2,245 Suomen jalkaa) ja Ounastunturi
(2,168 jalkaa), kumpaset yksinäisiä muoria Lapissa.
Waltaselkä on Man^lKa. joka on korkeimmillansa poh-
jassa, mutta ei ylety yli 1,200 jalan. Se lähtee Kiö-
lin wuoristosta itää kohdin, pitkin Norjan rajaa Pelclo-
na_läo'ou ja siitä Lapin poikki, _bapin.un.uri. nimeltänsä,
Nenäjän rajalle, jossa selkä Talkuuaoiwen tienoilla
kääntäikse etelään päin ja lvetäikse läpi maan, osittain
rajana Wenäjää masten, 6—700 jalan korkuisena, lon-
kerin kiwelle, Karjalan pohjais perukalla. Tästä nyt
kääntyy selkä sisään maahaan ja kulkee, eroittaen Poh-
janmaan Karjalasta, Salvosta, Hämeestä ja Sata-

kunnasta, alussa länteeu päin, Kajaanin selän nimellä, ja
sittemmin länsietelää kohdin, kunnes matalana loppuu
mereen Kiäsdvn niemessä. Pohjais puoli Suomen ylä-
maata, pohjassa Kajaanin selkää, on täynnä Maanselän
mutkia ja haaroja. Etelässä ja länsi-etelässä Maan-
ftlästä ulottuu Suomen ylämaan etelä puoli siihen
wuoreu selkään, joka likeltä Laatokan luoteista rantaa
lvetäikse länsi-etelää kohdin ja kulkee etelä Karjalan,
Salvon, siellä seuraten Saimaan etelärantaa, josta on
saanut Kaimaan ranwß6l_in nimen, ja Hämeen läpi Sata-
kuntaan, jossa se, wetäen luodetta kohdin, loppuu Poh-
jan lahteen etelässä Porista. Tässä ylämaan osassa
olemista Maanselän haaroista owat seuraawat mainit-
tawimmat. 1)Karjalan Kaara: kulkee itä-etelää ja etelää
kohdin itäpohjaisen Sawon ja keski-Karjalan läpi likelle
Laatokan rantaa, jossa yhtyy äsken mainittuun selkään;



5

2) Banon Kaara lvetää etelää ja itä-etelää kohdin länsi-
Salvon läpi, kunnes Lappeenrannan tienoilla yhtyy etelä
waltaselkään. Tätä haaraa sanotan myös >Veäsnja-
KaaMi. koska jakaa keski ja itä Suomen medet toisis-
tansa. 3) llämesn Kaara kulkee etelää kohti Hämeen ja
Satakunnan wälillä ja sitten Hämeesen, seuraten Päi-
jäneen länsi rantaa, kuunes yhtyy etelä selkään. 4)
satakunnan Kaara juoksee keski Satakunnassa etelää kohti,
mutta jakauntuu kahteen haaraan, josta toinen pitää
etelä suuntaa (Mouhijärmen pitäjässä) Kokemäen jo-
kia kohti, toinen kääntyy itä-itelään päin Tampereen simu
(Kangasalan Karju) Hämeesen. — Maanselästä lähtee länsi
rantaa kohti usiampia korkeimpia ja matalampia selkiä,
jotkaomat medenjakaajina merkittäwät. Eteläisestä wal-
taselästä lähtewistä haaroista mainittakoot: a) se haara
joka on rajana Karjalan ja Uudenmaan wälillä, ja b)

se joka rikas raudasta, läntisen Uudenmaan läpi juoksee
IlanKoniems.n. — Kaikki nämät wuorenselät owat joko
jyrkkiä ja soukkia, joko lewenewät kankahiksi ja nummiksi;
paikottain omat metsäisiä, paikottain taas on harjulla
järwiä, wälistä selkä kulkee mäkilöissä.

5. Nesiä. Nedestä on Suomenmaa rikas. Mo-
nien wuorenselkien kautta jakauntuwat wedet 6 wesi-
kuntaan. 5)

1. PoKjaiB66n kuuluwat wedet Lapissa,
pohjan puolella Lapintuntureita, jossa maa laskee Jää-
merelle päin. lärwistä owat mainittawat KnarinjärMi.
josta juoksee Patzjolli, ja Pulnwjaur, pohjaisi» maassa, lvir-
tawa 16n0j01.66n. Suurin joki on se sama iLnojol... joka

H) W. merlitsee »vasemmalta puolelta, o. oikealta puolelta, p. pohja,
e. etelä, l. länsi, i. itä, i. p. itä-pohja (koilinen), i. e. itä-etelä (kato)
l. p. länsi-pohja (luodet), l. e. länsi-etelä.
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Ylempänä sanotaan Inarijoeksi ja o. ottaa BKskKsmjo6n.
kaikki kolme Norjan.rajalla.

2. I,uote_B66n kuulumat lvedet etelä La-
pissa ja Pohjanmaalla (Lapintunturien etelä- ja Maan-
selän länsi-puolella), jossa maa laskee Pohjan lahdelle
päin. Tämän wesikunnan medet omat enimmiten jokia,
loruionjoki saa alkuusa Ruotsissa, mutta koskee 16 pe-
niinkulmaa ennen laskemistansa Suomen rajaan, jossa
paikassa ottaa m. Koita- ja Kilp_B-järv_B.ä (Mr) mirtaman
rajajoen KöuKöinäu. jota alempana sanotaan Monionjoe^i.
— Kemijoki. Suomen isoimpia jokia (H7 pen.), juoksee
Kemijärvven läpi; lv. laskee tähän Ounasjoki PovliBjäl^6Btä.
— OulunjoKi, joka kaupan lvuoksi on suuresta armosta,
lähtee _>'i3l_a_ioBk6BBa (105 jalkaa korkea 8:lla mirstalla)
OulunjärvvsBtä. johon usiampien järmien. medet laskemat
pohjasta ja idästä. Tämän joen monesta koskesta on
PvKaKosKi Muhosten pitäjässä (197 jalkaa korkea 15
mirstalla) sekä wäkewin että määrällisin. — LiiKaKosKi.
tulman aikana marsin mäkcmä, Isolamujär^esta. — PM-
joki PvKäjärvestä. — LssinjoKi juoksee _bappa- jaL^vi-
jätMieu läpi. — Lapuan ja (IVvearlebv) joki, Kuor-
lansen mesistä. — KvröjoKi (30 pen.) koiliseen ja luo-
teiseen päin; alussa sanotaan sitä KauKajoeKsi. alempana
ilmajoeksi; o. laskee tähän seinäjoki.

3. __.anßi-e.6l_i on Satakunnassa ja länsi
Hämeessä (Maanselkä p:ssa, Hämeen haara i:ssä ja
etelä selkä e:ssä). Tämä ja seuraamat mesikunnat omat
siinä eriluontoiset, että iso joukko järwiä owat yhdessä
jaksossa ja yhtä juoksua laskemat mereen. Keskijärmi
tässä wesikuunassa on PMMni. etelässä Tampereesta,
johon kokountuu mesiä pohjasta ja etelästä. Pohjaiset
lvedet juoksewat kolmelta haaralta: 1) lännessä laskee
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l_.Bärinßo.Kä (523 jalkaa ylempänä meren pintaa) l'.,^
teen; 2) keskellä on PiKlajanesi ja 3) idässä KeurunselKä
(27 joittenka yhdistyneet medet laskemat Kuons.een
ja siitä Purolan Koskea IXiisijärneen (28, 1) joka on 325
jalkaa yli meren pintaa; tästä putoo lamporeen Koski
(61 jalkaa 1z mustalla) PvKäjärneen. Eteläinen mesi-
kulku, joka on pohjaista wäkewämpi, saa alkunsa myös
kolmelta haaralta: 1) Koilisessa ylenee länzelmä^osi
(35, 7) 28^ jalkaa yli meren pinnan ; laskeuu wanhuu-
desta e: ään päin PälKäueenneteen (36, 8), mutta mirtaa
nyt Kawannon tehdyssä juoksussa suoraan l. e:ää päin
lioineessu (33,5). Sekä Pälkäneenlvesi Kostiajoessa l. e:ssa
että Roine e. putoawat Nallas^etesn (32, H). 2) Idässä
saa wesikulku alkunsa Padasjoen pitäjässä, jossa Ha-
meenhaaran keskeltä, 38^ jalan korolta, lummeus ja
XVosijako laskemat wetensä lampisten ja IlanKon westen
poikki, KMönKosKea ja NarKalansalmsa Myöden, Nallas^ve-
teen, joka taas mirtaa KautuuselKään. 3)
Wedet Pääjärvestä Lampisten pitäjässä idässä ja luo-
pioisten järjestä lännessä juoksemat yhteen Janakkalan
pitäjässä, josta kulkee mesi l. p:aa kohti, Hämeenlin-
nan siivu, isoou "vVanajaneteen (31, 3) ja siitä l:ssä Kau-
tunselkääu. Tänne kokountuneet medet mirtamat l:ä ja
p:aa kohti, Kuokkalan kosken kautta, Nesilahden pitäjän
mesiin ja sieltä Pyhäjärmeen. IXoKiaMirta juoksee Pyhä-
järwestä Kuloveteen, johon pohjasta mainio K-slöuKosKi
(73 jalkaa) putoa 280 jalkaakorkeasta Kvrosjärnestä (29),
ja laskemat wedet sitten Rautaveteen ja Ivräneteen. josta
lähtee wäkewä, lohesta ja siiasta rikas Kokemäenjoki

H) Numerot wesien jälessä oivat samat kuin Ekeluud'in, Lindeman'in
ja Hcilel'in kartoilla. Toinen kahdesta lulvusta tarkoittaa karttaa, jota
on annettu painosta iv. 1854 ja myös seuraa Stieler'in kartta-kokousta.
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l. e.ää ja l. p:aa kohti Pohjan lahteen. W. laskee tä-
hän loimaanjoki Luopioisten pitäjästä.

Keski- eli Itä-Uämsen (Hämeen ja
Salvon haarojen ja Gtelä-selän sisällä keskellä Maanse-
län), on 18 peninkulmaa pitkä, 3 peniukulmaa lemeä
Päijäne (korko 253 jalkaa). Tähän laskee mesiä: poh-
jasta, muikkurittaasta Keiteleestä (2,12), joka otettuansa
wedet Saarijärwen pitäjästä lvirtaa, niinkuin myöskin
Konnevesi (3,13) Laukkaan pitäjässä: tästä
wiepi KuKauKosKi leppäveteen (25) ja siitä Haapakoski ; -^-

lännestä, ennen mainituista lummenen ja jär-
mistä, jotkasiis mirtamat tahtaalle päin, Päijäneesen kirk-
kaassa alakoskessa; — etelässä (37, 9) josta
putoo putous; — idästä Kvvmedsn (H3), Puo-
laneäenlM) ja jaksosta lainio^irrau kautta.
Päijäneen itä-etelästä kulmasta wiepi Kalkisteu wirta
Iluolsalaiseen (38), josta Kvmmeno eli Kemijoki lähtee
l. e:ää ja e:lää kohti. Täynnä koskia (Eränkö. Keltis.
Anjala) jakauntuu Kymi Nedenjakaamassa kahteen haa-
raan, molemmin puolin Pyhtään luotoa ja laskee mii-
destä suusta Pohjan lahteen, josta itäisin tekee KorKia-

Kosken 25 jalan korkuisen putouksen.
2. Itä eli 3a^on (iissä Salvon haa-

rasta) wäkewät wedet kokoontumat kahtaalta päin Luon-
Meteen, jolla nimellä mainitaan Amisneäen (21), Hau-
Kinoäen (18, 26) y. m. lvesijaksoa keski-Samossa. Poh-
jais Samon maassa laskemat usiammat medet Porone-
teen lisalmen pitäjässä ja juoksemat siitä Onkiveteen
(6,16) ja Kallaveteen (10, 20), joka on 270 jalkaa ylem-
pänä merta. Kallawedestä wiepi e:ää kohti Puutossalmi
Koirus^etsen (23), sieltä Kannuskoski l/nnuKKa-vveteen
(22, 29) ja täältä varkaus Pohjais Kar-
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jalassa kokoontumat medet 11 peninkulmaa pitkään Pie-
lißjär^6on. josta Pielisjoki juoksee Pv___ißolKään (13), joka
taas wirtaa l. e. kohti Oriveteen (14). Pohjasta laskee
tänne suuren lloMi^u lasikirkas wesi; nyt wiepi Orwirla

(19,27) ja Haukiveteen. Wiime maini-
tusta juokseemesi Sawonlinnan siwu PiKlaja^6teeu(l7,2s),
josta Pnumalausalmi wiepi Baimaan. Täältä lähtee >VuoK-
-86» (47) poikki Saiman rantaselkää, jossa tekee Imatran
wäkewän putouksen (139 jalkaa leweän, 114 jalkaa kor-
kean 6:lla mirstalla), ja juoksee ulos laatokaan kahdella
haaralla.

6. !_.to_ä vesikuulaan (etelässä etelä selästä) kuu-
luwat ne wähemmät medet, jotka juoksemat etelä rau-
tamaalla (Varsinais Suomessa, Uudellamaalla ja etelä
Karjalassa) ja laskemat Itämereen ja Suomen lahteen.
Täällä juoksee aurajoki, jakaamaTurun kaupungin kahtia,
Itämereen; "vVanda eli HolBiuMjoKi. yllä mainitusta Luo-
pioisten järwestä, Helsingin tienoilla Suomen lahteen ;

KajajoKi (3vBtsrl)äoK) . joka lvuodesta 1323 muoteen 1617
oli rajana Venäjän ja Ruotsin mälillä ja mielä nytkin
eroittaa Suomea Venäjästä.

Täynnä koskia ja putouksia eimät tahdo Suomen
medet meueellä olla kulkuisia. Sentähden on kosken perk-
kauksilla ja kaiwannoillakin koitettu tätä haittaa poistaa
ja niin matkustamista maan sydämmessä edes auttaa.
Weden tällä keinoin laskettua on isoja maan aloja, jotka
ennen olimat mesien mallassa, muutettu milja-maikfi.
Merkittäwimmät kaimannot omat: Pohjanmaalla,
män Kaivanto, joka wiepi Ämmän putouksen simu Kajaa-
nin jokeen ja niinmuodon aukasee medeukulkua Oulun-
järmeen, siihen idästä, Sotkamon pitäjästä, laskemista
mesistä; Satakunnassa, Kaivanto, jokaKangasalan har-
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jua poikki wiepi Läugelmäwedestä Roineesen, jakanawa
siwu Nurolan koskea; Salvon maassa, taipaleen jaKon-
nuksen eli WarKausten Kanava ja sulut, ynnä kanamain ja
suluin laitokset pohjassa Kallamedestä, matkustamisen
edesauttamiseksi pohjais ja etelä maakunnan mälillä.
Suurin kaimanto on Baiman Kanada joka Saiman ranta-
selän poikki wiepi suoraan Saimasta (idässä. Lappeen-
rannasta) Viipurin lahteen. Nykyjään on tutkittu, jos
mois saada kailvantoa Päijcineen lvesistä Saiman mesiin
ja myös Pohjan lahteen.

6. Ilma, maantuottamat ja elatuskeiuoi.
Ilma on Suomessa niinkuin pohjaisissa maissa aina-
kin: talmet pitkät ankarilla pakkasilla (lvälistä — 40"),
kesät lyhyet, mutta lämmintä usiasti yli 30:nen lämpy-
pykälän. Suo-perkkauksista ja maamiljelykfen hyötymi-
sestä omat kyllä ilmat pensistyneet, mutta pitkiä ja kyl-
miä kewäitä, joita on useasti kyllä, niinkuin myöskin yö-
kylmiä, erittäin suo- ja hallan alaisilla mailla on kyl-
lvöille suureksi haitaksi. Niin suurella awaruudella kuin
Suomi on, täytyy ilmainkin olla erilaisia eri maan pai-
koissa. Etelässä on talwea hawaittu 5 eli 6 kuukau-
deu pitkäksi, mutta pohjassa 8 ja 9:änkin kuukauden.
Keskimäärin on ilma etelässä (Turun tienoilla) noin

4z°, mutta pohjassa (Enontekisten seuduilla) — 2^".
Samalla leweydellä on myös suuri eroitus ilma-laa-
dussa, rantamailla, jossa on maa alempaa ja parem-
min lviljeltyä. ja sydänmaissa, jotka owat yläwiä ja
täynnä lvesiä ja soita. Ilma on yleensä puhdasta ja
raitista. Kulkutaudit, kuin omat lameammalta ilmes-
tyneet, owat tawallisesti seuranneet kato- ja nälkälvuosia
ja ehkä tulleet niinä lvuosina nautituista sopimattomista
ruoka-aineista.
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Paras elatuskeino on maamviljelys, joka ulottuu
aina Ylös Enarijänven etelä rannalle. On kuiteuki sillä
monta estettä, syntymiä joko maan omasta luonnosta,
joko säädyllisistä seikoista, mieläpä rahmaan sitkiästä
riippumisesta isien tamoissa ja opin ja rahan puut-
teesta. Vähäsen on mielä maassa maamiljelys-seu-
roja ja koulu-laitoksia, mutta semmoisten tarpeellisuutta
on jo niin yli koko maan hawaittu, ettei kau'an enää
kestäne, ennenkuin niitä ilmaantuu ilmaantumistansa.
Viljelemiseksi luonnokkainta on länsi-etelä puoli maata.-
Varsinais Suomi ja Unsmaa saaristollensa, Hämeen,
Satakunnan ja Pohjanmaan eteläpuolet. Pohjaiset ja
itäiset maakunnat omat täynnä soita ja rämeitä eli ki-
wikkoa ja kankaita, jotka kaswawat ainoastaan honkia
ja kanerwaa. Isoja suo-aloja on wiimeisinä aikakau-
sina kyttämisellä muutettu miljamaiksi janutuiksi . Ky-
tömaat, joita enin on wiljelty Pohjanmaalla, omat
koko Suomessa enenemällänsä. Kimiperäisen maan-
laadun tähden poltetaan wielä maan itäpuolella kas-
kea, ehkä tämä maanmiljelemisen tapa raiskaa metsät
ja uuttaa maata. Gnemmiten kylmetään ruista (ru-

kiin kylmö loppuu Sodan kylässä ja Muonioniskassa),
mutta niin että pohjais Suomessa kylmetään enempi
ohraa kuin ruista ja paikottainkin ei muuta kun ohraa;
etelässä luonistun nisu (wehnä); kauraa ja-tattaria kyl-
metään enimmiten itä-etelä puolessa maata. Vaikka
maata Harmassa lviljellään tieteellisesti, on kuiteuki
wuoden tulo kyllä suuri, ja tekee noin 2 miljoonan tyn-
nyrin paittoin ruista, 1 miljoona tynnyriä ohraa,
900,000 tynnyriä kauraa, 18,000 tynnyriä nisua, 50,000
tynnyriä herneitä ja paitsi sitä sekajymiä ja tatta-
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ria Kylwösiemen nousee noin 750,000 tynnyrin pai-
koille; jos sillä mähennetään koko muoden tulon sum-
maa, niin jääpi noin 3,300,000 tynnyriä nautittamaksi,
joka ei kuitenkaan piisaa tarpeesen asti, sillä sitä ar-
meliaan noin 4,500,000 tynnyrin paikoille, paitsi mitä
menee karjalle ja miinan polttoon. Tämän ison jymän-
puutteen »vähentämiseksi on muita elatns-aineitamarana.
On niitäkin paikkoja, jossa milja-muosinakin aina pan-
naan petäjätä, surmoa eli muita aineita leipään. Iy-
män asemesta käymät paraiten potaatit (perunat), joita
kasmatetaan yli koko maan, enimmiten kuitenkin loun-
nan puolessa; tulo on tietämättömissä ja armeliaan 3
tynnyriä potaateja .vastaaman tynnyrin Dwiä. Ruoka-
kasmuina kasmatetaan mielä herneitä (ei enään Oulun
läänissä), papuja ja nauriita (marsin idän puolessa).
— Nutut jätetään aiman sillensä, ilman hoidotta, ja

5) Wuoden tulo on ylimäärin »vuosikymmenellä 1845—55 eri lää-.
nissä ollut seuraawasti:

Tattaria
Tynnyriä Ruista. Otraa. Kauraa. Nisua, ja seka- Herneitä.

jywiä.
Oulun lään. 112,000 190,000 7.000
Waasan lään. 375,000 255,000 59,000
Turun lään. 390,000 122,000 169,000 10,000 23,000.
Uudeum. lään. 233,000 26,000 84,000 5.000 3.000 7.000.
Wiiyurin lään. 244,000 75,000 321,000 500 12.000
Kuopion lään. 225,000 222,000 70.000 ?

Mikkelin lään. 217.000 91,000 127.000 ? 200.
Hämeenl. lään. 199.000 59.000 64.000 1.500 18.000.

Summa 1.995.000 1.040.000 901^000
"

Jos näitä summia werrataan niihin, joita on annettu 20 wuotta
sitten, niin näkyy että wuodentulo on enenyt H osalla.

Norjassa, joka awaruudensa, wäestönsä ja ilmansa suhteen on niel-
leen Suomen werlainen, arlvattiin w. 1855 wuodentulo 50,000 tynnyriksi
nisua. 179.000 tynn. ruista. 918.000 tynn. ohraa. 530.000 tynn. sekajy-
wiä. 2,100,000 tynn. kauraa. 60,000 tynn. herneitä; potaateja sanottiin
lulleen 4.315,000 tynnyriä.
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heinätulo on sen suhteen. On kuitenki miime muosina ta-
lonpoikakin rumennut paremmin hoitamaan nuttujansa,
erittäin lounnan puolessa. — Pellama on parasta Hä-
meessä ja muuttuu jo keski-Pohjanmaalla karkiaksi; liinat
(hamput) kasmamat ylempänä pohjasessa; humaloita kas-
matetaan enimmiten Uudellamaalla; tupakkaa kasmatta-
mat siellä täällä talon miehet omaksi tarpeeksensa. Ryyti-
maan hoidolle on tosin, komista ilmoista suuret esteet,
mutta möisi se kuitenkin olla paremmalla kannalla.
Wiina- ja tikkeli-marjat tuleentmvat ryytimaissa mielä
Oulun läänissä; omenat ja kirsimarjat tuleentumat jos-
kus keski Pohjanmaalla; muita hedelmäpuita (kriikuna,
päärynä y. m.) ei kasma paljo ylempänä Uuttamaata.
Hedelmäpuiden puutteen palkitsemat monellaiset marjat,
runsaammasti pohjaisessa, niinkuin muuraimet (lakat,
hillut), puolukat, mustikat, watukat, waaramet, man-
fikat, y. m. — Metsät omat suuresta armosta. Lank-
kuin ja lautain tekeminen on maamiehen paratta simu-
töitä, ja löytyy sitä marten myös paljon mesisahoja.
Wuonna 1850 oli niitä 167, joilla oli lupa sahata
noin 500,000 tukin paikkoin. Isoimmat saha-laitokset
omat itä-Suomessa. Muutamissa kohdin itä-Pohjan-
maalla on terman poltto paras elatuskeino. Paraat
puulait omat koimu, kuusi ja honka eli mänty, joita
kasmaa runsaasti yli koko maan. Mtä rnnsaasti löytyy
katajaa, leppää, pajua, haapaa, pihlajaa ja salamaa;
harmemmassa on niini, mahtera, jaläma (mielä keski-
Pohjanmaalla) pähkinä-puu, saarni, tammi (parahittain
etelä-rannikoilla), saksan kuusi (idän puolessa). — Jär-
jellisestä metsänhoidosta ei mielä ole tietty paljo mi-
tään, mutta sen tarpeellisuus tuntuu aina enemmin, sillä
rantamailla omat metsät 10 ja 12 peninkulman lemeällä
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alalla miltei loppuneet jasydänmaissa niitä ei pidetä pal-
jo minäkään, maitta omat suuresta armosta ei ainoastaan
antimiensa muoksi, mutta myös että suojelemat maan
autiaksi muuttumisesta. Metsän hakkuusta on kyllä
maamiehelle hymät rahatulot, mutta matkan pituudesta
metsäkyliltä rantakaupunkihin tulee, että hinta ei paljo
muuta kun palkitse metämistä. — Koti-eläimet, joita
pidetään sekä maanmiljelyksen että myös oman hyötynsä
tähden, omat elatukseksi suuresta armosta. Ehk'ei kai-
kista eläimistä oikeen tarkkaa huolta pidetä ja maikka
parempia eläin lajia on Harmassa, omat tulot ei aino-
astaan tarpeeksi, mutta mielä paljo siitä päälle. Pa-
raasta armosta on karjanhoito. Hemoset omat pieniä
mutta kestämiä ; paraita hemoisia löytyy idän puolella,
jossa niitä myös hymästi katsotaan. Lampaita ei ole
kun tamallisia ja Millansa on karkeata. Muita eläimiä
on kilit, siat, koirat. Lapinmaan armoisin eläin on
peura, jota myös tamataan kesyttömänä^). Peuran

5) Wuonna 1855 oli
Hewoisia. A""^ Lampaita. Sikoja. Kiliä. Peuroja.

Oulun lään. 19.tuh. 97,tuh^ 88,tuh. 4,tuh. 50 20,tuh.
Waasanlään. 53,t. 176,t. 190,t. 28,t. 2,000
Turun lään. 39,t. 157,t. 180,t. 26,t. 6.000
Uudenmaan lään. 24,t. 81, t. 74,t. 20.t. 1,600
Wiipurin lään. 37.t. 121. t. 80,t. 39.t. 200
Kuopion lään. 31. t. 119,t. 61, t. 33.t. 1,000
Mikkelin lään. 25,t. 115,t. 55,t. 34,t. 1,300
Hämeenlinnan lään. 29,t. 99,t. 163,t. 20,t. 6.000

Summa 263,t. 965^ 89?^ 205,t. 18,000 20,tuh.
Hewoisten ja raawaSeläinten luku on 30 wuoteen enenyt 62—68:11a

sadalta, mutta lammasten waan 36:11a sadalta. 1850:stä 1855-teen oli
fesujen peurojen lnku wähenuyt 10,0N0:lla. — Woin tulo joka lehmältä -on
enempi ja wähempi eri maan paikoissa: pohjaisessa arwataan sitä s:ksi lei-
wiskäksi, mutta keskimäärin koko maassa ainoastaan 3:ksi leilviskäksi.

Norjassa löytyy hewoisia' 154.000, raawas eläimiä 950,000, lam-
paita 1.596,000. sikoja 113.000. kiliä 357,000, peuroja 117,000.
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ruokana on peuran jäkälä, jota niinkuin myöskin kan-
gas-jäkälätä on ruettu pitämään paraana leiman ase-
mana. Aljolintuja omat yli koko maan kanat, kyyhky-
set ja hanhet. Mehiläistä pidetään ainoastaan etelä
Suomessa, jossa myös mähin on menestynyt silkkima-
tojen kasmattaminen. — Niille, jotka asumat meren, jär-
mien ja jokien rannoilla, on kalastaminen hyödyttämä
elatuskeino ja muutamilla meren saarilla ainoa. Me-
ressä on silakan-pyyntö japohjaisissa joissa lohen pyyntö
etuisinta. Muita tamallisia kalalajia omat ahmen, lahna,
hauki, kuha, madet, muikku, nahkiainen, siika, kouru,
ankeriainen y. m. Äyriäisiä ei löydy ylempänä kuin
Pohjanmaan eteläisimmissä jokiloissa. — Pohjan puo-
lella ja sydänmaissa on metsästäminen kyllä etuisaa.
Metsä-eläimistä mainittakoot majama, (Harmoin nähty),
karhu, orama, hirmi (aina harmemmassa), jänes,kärppä
ahma, naali, ilmes, kettu (mustaa kettua ei ole paljo),
susi, joista pedoista omat muutamat armoisat nahkansa
puolesta. Näistä on suuri haitta koto-eläimille. Metsä-
ja mesilinnuista mainittakoot kotka, haukka, kurki, teeri,
metso, joutsen, huuhka (pohjaisessa) y. m. Hyljen-
pyyntö on saaristoilla asumille kyllä maimaloista ja maa-
rallista, mutta usiasti maiman maksamatakin työtä. —

Wuorityötä^) on miimemuofina uutterammin ruettu
harrastamaan. Metallilajia on Yleensä mähä; parai-
ten löytyy rautaa, jota saadaan joko kaimannoista (noin
25 eli 30 paittoin, usiammat Uudellamaalla ja Varsi-
nais Suomen itäpuolella), joko hölmänä järmistä ja
rämeistä (yli koko maan). Vuosittain tuodaan kuiten-

«) NuorityössH oli 10 wuotta sitten 4,000 henkeä, mitä niitä oli
wuoriherran alla. ja se rahasumma, jota tähän tarpeesen pantiin, arlvattiin
800.000 ruplaksi.
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kin wielä paljo rauta-kiwiä (malmia) Ruotsista. Ku-
paria laimetaan Uudellamaalla jaKarjalassa, jossa sitä
löytyy runsaasti Pitkärannalla Laatokan koilifella ran-
nalla. Täällä saadaan tinaakin. Kalliita inetalleja on
tosin löydetty, mutta niitä niin mähäsen, ett'ei niitä ole
laimettu ollenkaan, koska tulo ehkä työpalkkaakaan ei mak-
saisi. Pää kimilaji on kraniitti-kimi, jota on monen
karmaista. Marmoria ja posliini-samea löytyy parai-
ten itä-etelä Karjalassa, liuska-, tahko- ja myllykimeä,
ruukku-samea, punamultaa löytyy monessa kohdin, niin-
kuin myöskin kalkki-kimeä (erittäin pitkin etelä-rannikon
länsipuolta).

Maamiehen koti-askaroitseminen usiammissa koh-
din kyllä ei ole mähästä armosta. Hän ei ainoastaan
tee maatteensa, huone- ja työ-kalunsa y. m. s. itse; hän
myypikin kutomiansa, tekemiänsä puuastioita j. m. s.
Turun ja Porin seuduilla kudotaau paljo pumpuli-lii-
noja; omat kuitenkin nämät maalaisten tekemät enimmi-
ten puuttumaisia ja halpoja. Uusia käsitöitä pitäisi
saada rahmaalle tunnetuiksi ja niitä, joita se jo tekee,
paremmalle kannalle, koska siltä ei puutu ei ahkeruutta
ei kätemyyttä. Tämä koti-askaroitsemisen parantami-
nen on etenkin tärkeä asia, kun rahmaalla 6 ja 7 kuu-
kauden pitkällä talmella ei ole paljo ulkotyötä. Käsi-
töillisiä Mirkoja on monenlaisia, mutta mitä kaupungis-
sakin käsityöläiset (hantmärkkärit) tekemät ei paljo to-
dista heidän taitamaisuutta"). Tätä seikkaa ehkä sais

5) 1845 oli hantwärkkärityössä 2,867 henkeä kaupungeissa ja 3.380
maalla, yhteensä 6,247 henkeä; mutta 1855 kaupungeissa 6.631 mestaria,
kisällejä ja oppilaista ja maalla 12,568 mestaria ja oppipoikia eli yhteensä
19,199 henkeä. Wiime 50.11ä .vuodella on käsityöläisten luku enennyt enem-
min kuin wäestö. Suomessa on kuitenki käsityöläisten luku koko iväestön
suhteen (1:88) wähempi kuin Ruotsissa (1 :77) ja Norjassa (1 : 54).
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sillä autetuksi, että ammattikunnan asetusta kumottaisiin
ja annettaisiin jokaiselle mapautta tehdä mitä paraiten
käsillänsä moinee. — Vapriiki-ahkeruus on alhaisessa
tilassa, sillä rahoja on mähäsen eikä niin paljo tointa,
että yhteisissä seuroissa koitettaisi» tätä puutosta auttaa.
Paitsi sitä on kaikkien raaka-aineitten ulkomaalta tuo-
minen. Usiammat mapriikit omat pieniä ja työnsä ei ulotu
maan tarpeeksi. *) Isoin mapriikilaitos on pumpuli-
mapriiki Tampereella, ja senja lkeen omat mainittamim-
mat 1 sokuri-mapriiki '), 2 merka- *"), 2 tupakka- *^), 2
paperimapriikia 1 lasi- 1 saipua- ja kynttilä- "),

H) Että wapriiki-ahkeruus on nousemallansa näkyy siitä, että wuonna
1805 oli 53 wapriikia mutta
1843 „ 90 joissa oli työtä 1.700 hengellä 551.852 Ruplan arwosta.
1845 ~103 ~ 2.058 .. 678,409
1847 ..118 ..

2,234
~ 779.420

1849 ~128 „ 2,588 ~ 964.267
1851 ~ 148 ~ 3.364 ~ 1,295.621
1855 .. 171 .. 3,419 ~ 1.174.970
joista tässä mainittakoot:
Pumpuli-wapriikia ... 3 kappaletta; työ 347.00N Ruplan arwosta.
Karwaus huoneita ...10 „ „ 40,000

„

Wajansi- ja kaakeli-wapriikia 15 „ „ 17,090 „

Lasi tehtaita 10 „ „ 70,000
„

Werka-wapriikia ....7 „ „ 90,000 „

Kortti-wapriikia . . . .3 '„
„ 11.000 „

Kynttilä- ja saipua-wapriikia 4 „ „ 78,000 „

Massinani työhuoneita .
. 6 „ „ 40,000 „

Öljy-wapriikia 7 „ „ 16,000 „

Paperi-wapriikia ....9
„ „

112,000
„

Purje-työhuoneita. ...3 „ „ 16,000 „

Sokuri-ruuki .....1
„ „ IW.OOO „

Tupakka- ja nuuska-wapriitia 23 „ „ 197.000
Willawaate-wapriiki ...1 „ „

15,000
„

') Thölö. Helsingin tienoilla. ') lokkioisten. Hämeenlinnan läänissä
jaLittoisten, lähellä Turtua. ') Borgström'in Helsingissä ja Rrttig'in Tu-

russa. <) Frenckcll'in Tampereella ja Terwakoski Janakkalan pitäjässä.
Nuottijärwi Hämccnlimian läänissä. ") Kirjota likellä Viipurin

3
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1 wajansi-wapriiki'), johon lisäksi tulee 1 ruuti-ruuki ")

jametallin malmistus-laitokset. — Maa-kauppa ja mat-
kustaminen käymät mielä työläästi, mutta tässä suh-
teessa on suuri parannus toimottama, kuin on aiman
nykyjään tulilaimoja laitettu kulkemaan pitkin meren-
rantoja ja Saimaan ja Päijäneen mesillä. Paitsi sitä
on alotettu rautateitäkin maahan toimittaa. Ensimäistä
ollaan parasta aikaa tekemässä Hämeenlinnasta Hel-
sinkiin. Paraan hyödyn luullaan näistä rautateistä
maalle oleman siitä, että aukasemat kulkua suuremmista
mesistä meren rannoille. — Ulkomaan kauppa on ar-
moisa ja käy lamialti. Mitä maasta muualle miedään
on enimmiten metsätamaroita, niinkuin laukkuja ja lau-
toja (Porista ja Wiipurista), potaskaa, pikiä, termaa
(Pohjanmaalta), puu-astioita (Uudesta kaupungista ja
Rammalta) ja polttopuita, karjan saalista, niinkuin
eläimiä, moita, lihaa, muotia ja talia, kaloja, hylkeen-
rasmaa, turkkinahkoja, pellamansiementä ja kuminoita,
Miljaa j. n. e. Muualta tuodaan Miljaa, ryynejä,
suoloja, metallia ja metallitamaroita, kaloja, ryytejä
ja hedelmiä, kahmea, teetä, soturia, miiniä, wäri-ai-
neita, apteekkitarpeita, nahkoja, silkki-, pumpuli- ja
millamaatetta j. m. s. Laimcm muokkraamisesta saa-
mat laimcm omistajat suuret moitot. Muualle mietyjen
tamaroin armoa on miime muosina armattu noin 2ö mil-
joonan Ruplan paikoille ostokaupassa, ja muualta tuo-
tujen 6 miljoonan paikoille myymähinnaltansa. Ulko-
maan kauppaa, jota m. 1825 käytiin 250 laimalla
17,066 lastin suuruudelta, tehtiin m. 1853 507:llä
laimalla 54/M lastin suuruudelta, jota paitsi oli me-
faupunkia. *?) Suotnicmi Niipuriii läänissä. ") Östermyra Waasan
läänissä.
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rellä joko maan rannoitse eli lyhyemmillä ulkomaan
matkoilla 960 maamiesten laimaa, 25,000:nen lastin
pitämiä. Höyrylaimoja silloin oli 8. Sotamuosim 1854
ja 1855 paiuui Suomen kauppalaimojen luku 291:een
purjelaimaan, jotka pitimät yhteen 22,000 lästiä ja
H:ään tulilaimaan, mutta rauhan tehtyä on taas uut-
terasti laimatyötä satamissamme tehty. Höyrylaimain
luku on myös noussut. 5) Liekelennätintä on saatu

H) Kaupan käynti on wuosi wuodelta nousnut. Wuonna 1846 käwi
satamissamme 229 ulkomaalaista ja 779 suomalaista laiwaa (76,000 lästiä)
mutta wuonna 1852 309 ulkomaalaista ja 1,136 suomalaista (105,000
lästiä). Wuonna 1841 wietiin ulkomaalla kauppatawaroita 2.464,000
ruplan arwosta ja tuotiin 4,491.000 ruplan arwosta, mutta wuonna 1852
nousi nloswietyjen tawaroin hinta 2,536,000:een ruplaan ja tuotujen
6.705,000:een ruplaan. Turun. Helsingin, Wiipurin, Ristiinan, Oulun
ja Porin satamissa on tawarawaihto korkeimmallansa, nousten yli 500,000
ruplan arwoon.

Katsoessamme mitä maahan muualta tuodaan ja mitä sieltä muualle
»viedään, opimme tuntemaan maan yhteisiä tarpeita ja omaa taito-ahkeruutta.
Wuosina ennen sotaa wietiin ylimäärin seuraawasta arwosta tawaraa'ulko-
maalle: puukaluja 1,500,000 ruplan arwosta, potaskaa 20 tuhanen r.,
terwaa 400 t., pikiä 25 t., polttopuita 50 t., eläimiä 15 t., lihaa 25 t.,
woita 150 t., wuotia 10 t., talia 29 t., kaloja 82 t., rautakatuja 205 t.,
ruutia 30 t., lasia 12 t., kutomia 47 t., pellawia 22 t.. Pcllawan sie-
mentä 14 t., kuminoita 15 t., wiljaa 25 t. ruplan arwosta j. n. e. Mitä
erittäin puukaluihin tulee, niin wietiin ulkomaille

Lankkuja, Parsi- Lehte- «, «.. Potas- «^.. Poltto-
lautoja """"" puita reitä, ." puita
tolttia. ")nn. f^^ lapp. syltää.

Ottl. l:stä 14.000 67,000 400 5,300 9.000 4,700 500.
Maas. l:stä 30,000 94,000 5,000 1,400 10,000 2,300 1,700.
Tur. l:stä 113,000 3,000 76,000 62,000 8,400 3,000 40 9,000.
Uud.m.l:stä 40,000 300 300 1.800 1,000 20 9.000.
Niip. l:stä 93.000 - 200 1,300 500 200 200 600.

Summa 290,000 164,500 83,000 62,000 17,400 23,200 7,260 20,800.
johon Turun l:stä wielä tulee 25,000 puulapiota, 10,000 purtilota (kauka-
loa), 7,000 ämpäriä (sankoa) ja kiuluja (Pyttyä), 2,000 kauhaa. 2.000
watia y. m. s. — Muualta tuodaan sokuria 600 t>, kahwea 600 t., suo.
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toimeen Viipurista Helsingin ja Hämeenlinnan kautta
Turkuun ja aimotaan sitä pitkittää mitä ennätetään,
sieltä länsi rantaa pitkin Tornioon.

7. Asujcunet. Perimäestö on suomalaisia, jotka
jakauntumat kahteen waltasukuun.- Hämäläisiä (Tamaster)
ja Kai-Mlsia (Karelare). Edelliset asumat länsi-etelän
puolella maata, jälkeiset koilisen puolella, molemmin
puolin sitä linjaa, jota medetaan Uudenmaan itä-etelä
nurkasta Waasan läänin luoteiseen perukkaan. Hämä-
läisiä, jotka asumat länsi-etelä rantamaalle, sanottiin
suomalaisiksi ja Karjalaisia, jotka sioittuimat Pohjan-
maalle, Kainulaisiksi. Suomalaisten lähimmäiset suku-
laiset omat lappalaiset, jotka jo ennen Suomalaisia asui-
mat maassa, mutta, pakotettiin siirtymään pohjan peru-
kalle (niitä 0N noin 1,000 henkeä). Ruotsalaisia asuu
Ahmenanmaan saaristolla, Uudenmaan ja etelä Pohjan-
maan rantamailla ja saarilla, ja löytyy niitä Yli koko
maankin (125,000 henkeen). Ruotsia puhuu paljo Suo-
malaisiakin, ja Ruotsi on mielä Suomenmaan malta-
kielenä, ehkä tosin maltansa on hämiämallänsä.
läisiä (7—Booo:een henkeen) asuskelee enimmiten Vii-
purin läänissä ja kauppamiehinä kaupungeissa. Msti-
lama (noin 1,000 henkeen) kulkee ympäri sydänmaissa.
Paitsi niitä asuu maassa sallalaisia (enemmiten Nupu-
rin läänissä, noin 400 hengen paikkoin), joku Juuta-
lainen, Ranskalainen j. n. e. 1855 muoden lopulla

loja 120 t., wiiniä 130 t., rommia ja muuta wäkiwiinaa 135 t., wäri-
aineita 20 t., pumpulia ja pumpulilankoja 400 t., tupakkaa 170 t., kuto-
mia 650 t., kalaa 50 t., metallia ja metallitawaroita 360 t., kynttilöitä
48 t., touwia 77 t., apteekin tarpeita 20 t., nahkaa 34 t., hamppua 24 t.,
saipuaa 24 t., ryytejä ja hedelmiä 100 tuhannen ruplan arwosta.

Norjan kauppalaiwaötoon kuuluu 4,300 purje- ja 26 höyrylaiwaa,
jotka pitäwat yhteen 203.000 lastia.
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oli asujanten luku, Wenäläis sotamäen siihen lukematta,
1,688,705 henkeä (818,867 miespuolta, 869,838 nais-
puolta). Usiammat eli 1,651,353 henkeä tunnusti eman-
keliumillista Lutheriu oppia, joka myös on malta-us-
konto, ja muut, 37,352 henkeen, enin osa Karjalassa
asumia, kreetalaista Kristinoppia, jonka ohessa mielä
löytyy muutamia Paamin uskon tunnustajia (enimmäksi
Nupurissa, jossa niillä on oma kirkkonsa) ja muuan
uudisuskolainen ja juutalainen. Mustalaisista ehkä lie-
nemät usiammat kastetutta, maikka muuten eimät huoli
uskonopista sen enemmin. — Niime kuluneina muofina
on .vuosittain syntynyt 50 ja 60 tuhannen paikkoin, kuol-
lut on 35 ja 55 tuhannen paikkoin, että mäki on pai-
sunut 25,000.11a hengelläkin, mutta mälistä ei enemmällä
kuin 4,000: lla hengellä. Keskimäärin on mäkiluku miime
kuluneilla 30:llä muodella muoflttain lisäynyt 13,000:lla
hengellä. — Paitsi sitä oikeutta, jota on jokaisella Suo-
menmiehellä, ettei häntä saa mahingoittaa henkensä,
kunniansa, omaisuutensa ja mapautensa puolesta ilman
laillista tutkimusta ja tuomiota, on erisäädyille suotu
erilaisia maltalupia ja etu-oikeuksia, joittenka suhteen
säätyjä on neljä: aatelis-, pappi-, pormari- ja ta-
lonpoika-sääty. Tähän miime mainittuun kuulumat
kaikki ruunu- ja perintötalojen haltiat*). Näillä sää-

H) Maa on jaettu ruunun, kaupunkien ja yksinäisten kesken. Maalla eli
talolla ymmäretään yhtä toisista kokonaan eroitettua maatilaa. Erinäisten
oikeuksiensa puolesta jaetaan maat wapaa-, ruunu- ja perintö-tiloihin. Va-
paamaat (seteri-, rälsi-, werottomat-maat) owat »vapautetut monesta maatiloja
tawallisesti seuraawasta ulosteesta ja maksusta. Ruununmaat oivat ruu-
nun omat. mutta hallitselvat niitä yksinäiset, joko ivuokraa (arentia) ivasten
määrätyllä ajalla eli perintö-oikeudella, jos waan maata hoidetaan ja maksut
suoritetaan. Perintömaat owat hallitsiain omat täydellä nautinto- ja pe-
rintö-oikeudella, tiettäwäSti welwollisuudella wereja maksaa. Erityisiä ruunu-
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dyillä on kullakin oikeus lähettää puolestansa asiamie-
hiä säätyjen kokouksiin, joita pidetään niin usein, kuin
esimalta näkee sitä tarpeelliseksi.

8. Hallitus. Suomenmaa on osa Wenäjän
maltakuntaa, jonka Keisari on Suomen Suurruhtinas.
Muuten on Suomenmaalla omat lakinsa ja oma halli-
tuksensa, kokonaan erillänsä Wenäjän laista ja halli-
tuksesta. Maan perustuslait omat Ruotsin halli-
tusmuoto, annettu 21 päim. Elokuuta m. 1772
ja yhdistys- ja makuutuskirja, annettu 21 päim.
Helmikuuta ja 3 p. Huhtikuuta m. 1789, joita

ja »vapaa-maan tiloja saa ostaa weron-alaisiksi ja muuttuivat ne niin perintö-
taloiksi. Wiime »vuosikymmenisellä on 600 maatilan paikkoin ostolla muu-
tettu perintömaiksi. Maatilat oivat suuruudensa. arwonsa ja siitä seuraa-
lvien ulostekoin suhteen lasketut manttaaliin. Kuopion ja Viipurin
läänissä arwataan maatiloja myös aderista (n- 1 manttaali), sawusta
(-- mantalia) ja arlvioruplasta (jonka arwo manttaaliin »verrattuna on
waihettelewainen).

Maatilat ja manttaalit oliwat »vuonna 1850 eri läänissä seuraaivasti :
Maatiloja. Manttaalia, joista oli Nuuuu- Perintö- ja

Oulun l:ssä 7.240 1.799 573 1,224 2.
Naasan l:ssä 5,912 2,622 435 2,180 7.
Turun l:ssä 9,871 5,280 751 3,892 637.
Uudenmaan l:ssä 4,716 2,288 323 1,532 433.
Viipurin l:ssä 7.440 1.559 845 63 651.
Kuopion l:ssä 6.718 724 ' 437 281 6.
Mittelin l:ssä 3.857 1.210 584 610 16.
Hämeen l:ssä 4.453 2.178 518 1.458 202.

Summa 50.207 17.660 4.466 11.240 1,954.
Tähän tulee lisäksi

Viipurin l:ssä arwioruplan luku 2,172 1,565 26 581.
Kuopion l:ssä ~ .. 2.466 1.818 516 132.

Summa 4.638 3.383 542 713.
Aatelis säätyyn kuuluu 3,400 hengen paikkoin, pappisäätyyn 6,700.

porwari-säätyyn 17,600. talonpoika-säätyyn 1.480,000, »virka- ja herrasmie-
hiä on 14,800 ja muita asukkaita 166.200 hengen paikkoin.
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molempia Wenäjän keisarit omat lumanneet moimassa
pitää ja pysymäisiksi mahmistaneet. Nämät myönyttämät
hallitsialle korkeimman toimitus-mallan ja myös oikeuden
asetuksia säätää semmoisissa asioissa, jotka kuulumat
hallitukseen. Mutta perustuslakien ja sääty-oikeuksien
muuttaminen, uuden lakikirjan mahmistaminen, uusien
meronmaksujen säätäminen, sotamäen otto, on kaikki sää-
tyin mallassa. Ne päätökset, joihinka 3ja mälistä kaikki
H säätyä suostuu, muuttumat laiksi, hallitsicm niitä
mahmistettua. Niitä asioita, joita on hallitsia itsellensä
määrännyt päättämiksi, neumottelee Pietarissa olema
Suomenmaan asiain toimituskunta, ja esittelee
Keisarille siellä asuma Ministeri-maltio-sihteri.

Maassa oleman hallituksen etumiehenä on Ken-
raal-Kumernööri, jonka määrää Keisari siaiseksensa.
Hän on Keisarillisessa Senaatissa esimiehenä ja kaikki
maassa olema sotamäki on hänen allansa. Kuin Ken-
raal-Kumernöriä muut melmollisuudet omat estäneet
Mirkansa kaikkia asioita toimittamasta, on hänelle ollut
siamies määrättynä, jolla on ollut maltaa toimittaa
muutamia Kenraal-Kmveruöörin mirkatöitä. Kaikki ne
asiat, jotka omat hallitsicm päätettämiä, mutta joita Kei-
sari ei ole määrännyt itsellensä ratkastettamiksi, malmoo
ja toimittaa Keisarin nimeen Keisarillinen Senaatti.
Tämä jakauutuu kahteen Osakuntaan: Oikeus- ja
Hallitusosakuntaan; kumpasessakin istuu 8 jäsentä,
joita määrää Keisari 3 muodeksi. Paitsi niitä asioita,
joita päättämät molemmat osakunnat yhteisessä istun-
nossa (in plsno), tulee Oikeusosakunnan ylimmäisenä
tuomio-istuimena käyttää lakia, mutta Hallituskunnan
malmoa sisallistä hallitusta, jonka muoksi jakauntuu jäl-
kimäinen moneen toimituskuntaan: Kanslia-(joka
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malmoo yhteistä rauhaa ja turmaa), Raha- (joka mal-
woo maan maroja, rahoja, kauppaa ja taito-ahkeruutta),
Kammari- ja Lumunlasku- (joka malmoo merojen
maksamista ja yhteistä tilintekoa), Sotamäki- (joka
hoitaa kaikkia maan sotamäkeen kuulumia asioita), ja
Kirkollis- (pitää huolta seurakuntien kirkollisista ja
koulujen asioista) toimituskuntaan. Näitten toimitus-
kuntain esimiehenä on joku jäsen Senaatin Hallitusosa-
kunnassa. Senaatiin on lähimmästi yhdistetty Pro-
kuratori, jonka tulee malmoa, että lait ja oikeudet kai-
kissa mahmana pysymät. — Senaatin alla on ufiampia
päämirkakuntia, joittenka tulee toimittaa erinäisiä hal-
litukseen kuulumia asianhaaroja.

9. Hallitus ja yhteisen turman malmominen eri
maan paikoissa on annettu B.an Kumernoörin eli
Maaherran huomaan. Näitten maikutusalaa sano-
taan Lääniksi, joita 0N 8: Oulun ja Kajaanin,
lurun ja ?olin, Ilnäenmaau, Kuopian, Mkkelin ja
Hameenlinnan läänit. Läänit jakauntumatKihlakuntiin,
jotka omat Rnunumvoutien alla, ja kihlakunnat Ni-
mismiehen-lääniin, jotka useammin omat yhden Pi-
täjän kokoisia. Kaupunkien hallitus on Maistraatein
huomassa, joissa istuu Pormestari jaRaatimiehici.
Muutamilla kaupungilla *) ei mielä ole pormestaria ja
raatia, mutta ainoastansa Järjestysmies (Oi-äningsmau)
ja lärjestysoikeus. Pitäjillä ja kaupungilla on omat
toimitusmihet (Pitäjän kirjoittaja, Siltamouti j. n. e.)
jotka auttamat ruununmiehiä ja pappeutta Mirkansa toi-
messa. Kihlakuntia on 48, Nimismiehen lääniä 241 ja

H) Sortawola, Iywäökylä, Heinola, Mitteli ja Joensuu Karjalaosa.
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kaupunkia 32. *) — Oulun lääniin kuuluu Suomen
Lappi, Pohjanmaan pohjais puoli ja Suomen osa Wes-
terbotten-maakuntaa. Kaupunkia: Tornio. Oulu (Uleä-
borg), Naalie (Vrahestad), Kajaani. Waasan lääniin kuu-
luu Pohjanmaan etelä puoli, Satakunnan koilinen kulma,
ja Hämeen länsipohjainen osa. Kaup.: Kokkola (Gamla
Karleby), ?iet3rß33ri (Jakobstad), Uusi K33liep77 eli
suun Kaup. (Ny Karleby), Kaskinen (Kaskö), Kis-
liina (Kristinestad) ja «linäsKM. Turun lääniin kuuluu
Varsinais Suomi, Satakunnan länsi ja isoin osa, wä-
häsen Uudenmaan länsi puolta ja Ahmenanmaa. Kaup. :

?ori (Björneborg), Kauma (Raumo), lampsre (Tammer-
fors), Uusi Kaupunki (Nystad), Naantali (Nädendal) ja
(Äbo). Uudenmaan lääniin kuuluu Uudenmaan länsi
puoli Kymijokeen asti ja osa itä-etelä Hämettä. Kaup.:
lammisaari (Ekenäs), Helsinki (Helsingfors), Porvoo
(Vorgä), Uotiin; sotamarustus Viapori (Smeaborg).
Wiipuriu lääniin (isoin osa Wanhaa Suomea) kuuluu
Uudeumaan itä puoli (Kymijoesta), etelä Karjala, Samo
ja osa itä-etelä Hämettä. Kaup.: Namina (Fredriks-
hamn),Mipui*i (Wiborg), Käkisalmi (Keksholm), Zorta^ala.
Lappeenranta (Willmanstrand). Kuopion lääniin kuuluu
pohjais Karjala ja Samo ja Hämeen koilinen puoli.
Kaup.: Kuopio ja joensuu (Pielisensuu). Mikkelin lää-
niin kuuluu Hämeeu länsi puoli ja keski Samo (Päi-

H) Keskimäärin on joka kihlakunnassa 33,000 henkeä, mutta kihla-
kuntia on niin epätasaisesti jaettu, että asujanten luku siinäkihlakunnassa,
jossa asukkaat oivat tihnmmässä (Korsholman etelä kihl. Waasan lääniä)
nousee 80,000 hengen paikoille, mutta siinä, jossa on wähin asukkaita La-
pin maata lähin, ainoastaan 15,000 hengen paikoille. Nimismiehen lää-
nit oivat myös asujanten luivun suhteen hyivin erilaiset, pienemmissä 1.600
henkeä, isoimmissa 13,000 henkeä.
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jätteestä Orimeteen). Kaup.: Heinola, WKKeli (St.
Michel) ja sa^onlinna (Nyslott). Hämeenlinnan lää-
niin kuuluu länsi-etelä Häme ja itä Satakunta (Näsi-
järmestä Päijäneesen) ynnä mähäsen Uudenmaan kol-
lista puolta. Kaup.: Mmeen.inna (Tamastehus). —

Kaupunkilaisten luku yli koko maan ei nouse paljo yli
100M0 hengen. Tämä kaupunkien mähainen mäkiluku,
merrattuna itä ja etelä Euroopan kaupunkien mäkilu-
kuun. osoittaa, kuinka mahan mielä omat Suomen kau-
pungit edistyneet.

10. Lakia ja oikeutta holhoo maassa kolme
Homi-oikeutta, jotka istumat Turussa, Vaasassa ja
Viipurissa. Näitten homi-oikeudeu kesken on maa
jaettu niin, että Turun homi-oikeudeu alaan kuulumat
Turun, Uudenmaan ja Hämeenlinnan läänit, Vaasan
homi-oikeuden alaan Vaasan ja Oulun läänit, ja Vii-
purin, Viipurin, Kuopion ja Mikkelin läänit. Homi-
oikeudeu esimiehenä on Presidentti ja jäseninä homioi-
keudeu-neumokset ja assessorit. Homi-oikeutteu alle
kuulumat kaikki ala-oikeudet, niin maalla kuin kaupun-
geissa. Ala-oikeudet maalla omat Laakm annin ja
Kihlakunnan oikeudet, joissa istuu Laakmauni ja
kihlakunnan tuomari esimiehillä ja 12 Lautamiestä jä-
seuinä, joita Minneistä malitaan Laakmanniu oikeuden
alan ja kihlakunnan talonmiehistä. Kaupungeissa
hoitaa lakia Raastupa-oikeudet, joissa on Pormes-
tari esimiehenä ja Naatimiehet jäseninä. Ne kaupun-
git, joissa ei ole Pormestaria, kuulumat kihlakuunau
oikeutten alle. 9:ssä kaupungissa on paitsi näitä,
ala-oikeuksia, joita sanotaan Kämnärin-oikeuksiksi,
ja Z.ssa on Poliisikammaria, joissa on Poliismes-
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tari päämiehenä. *) Erityisten asian haarain ratkami-
sekst löytyy mielä Sota- ja Isojaonoikeuksia.

11. Kirkollinen hallitus, uskon opin ja seu-
rakunnallisten asioin malmominen on annettu Turun
Arttipispalle ja Pormou ja Kuopion pispoille, joilla
kaikilla on Tuomiokapitlumit apuna. Sen suhteen jae-
taan maa kolmeen Hiippakuntaan. Turun arkkihiip-
pakuntaan kuuluu Turun lääni, Waasan läänistä kaikki
muu paitsi se osa Hämettä joka kuuluu Waasan lääniin,
Hämeen ja Uudenmaan läänien länsi puolet Hämeen
haaraan jaHelsinkiin asti. Pormon hiippakuntaan kuu-
luu Nupurin ja Mikkelin läänit ja Hämeenlinnan ja
Uudenmaan läänien itä puolet. Kuopion hiippakuntaan
kuuluu Kuopion ja Oulun läänit. Hiippakunnat ja-
tauntumat kontrahtikuntaan, joittenka esimiehenä on
kontrahtiromasti. Jokaiseen kontrahtikuntaan kuulun
usiampia pitäjiä, joita hoitamat kirkkoherrat; niistä
malitaan yksi kontrahtiromastikss. Pitäjässä on yksi
eli usiampia seurakuntia, joista Yksi sanotaan emäkir-

Laakman- Kihla- »»«^^ »,.„w.'^
nin oike- kunnan Kaupun-

utta. oikentta.kuntla. kia.
Turun Ho»vioikeuden «laan kuuluu 2 19 81 11 668.871.
Vaasan „ /^ /< 2 11 49 11 450.368.
Viipurin „ « „ 2 19 68 10 639.466.

Summa 6 49 198 32 1.758,705.
Joka kihlakunnan tuomarille tulee keskimäärin 4 käräjätuntaa hoidetta-

»viksi, jonka »vuoksi laillista käräjää ei pidetä usiammin kuin kahdesti »vuo-
dessa, ehkä joka käräjän alalla on keskimäärin 8,000 henkeä afuivina.

Helsingin. Turun ja Viipurin kaupungeissa on kaksi Pormestaria, Oi-
keuden ja Hallituksen Pormestarit. — Nimitetmssä kaupungeissa on Po-
liisifammaria. — Oulussa, Kokkolassa, Vaasassa, Porissa, Turussa, Hel-
singissä, Lowiisassa, Haminassa ja Viipurissa on Kämnäri-oikeuksia.
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kon seurakunnaksi ja muut kappeli seurakunniksi*). —

Kreekkalais uskon seurakunnat kuulumat Pietarissa asu-
man metropolitan alle.

Muut säännölliset mirat ja siitä seuraamat ja'ot
(e. m. 50 läänilääkärikuntaa, 2 tullikuntaa j. n. e.)
eimät ole niin tärkeitä ja jätetään sen muoksi mai-
nitsematta.

12. Oppilaitokset. Rahmacm opetus on tähän
asti ollut papiskunnan huomassa, ja enimmiten tarkoit-
tanut lnkn-taitoa, jota taitoa onkin melkeen Yleisesti
rahmaassa. Rahmaankouluja on mielä mähäsen ja
niilläkin on esteeksi se seikka, että asukkaat owa>t niin
Harmassa. Neumoa on kyllä pidetty, kuinka niitä saa-
taisiin toimeen yli koko maan, mutta ehkä paljokin aikaa
mielä kulunee, ennenkuin se tapahtuu, sillä koulujen
tarmetta ei mielä ole yleisesti myönnytty, eikä olekaan
niitten järjestys someliaalle kannalle helpoimpia asioita.
Paremmin on korkeimman opetuksen laita, jota marten
löytyy Aleksanderin Unimersiteeti (Akademia, korkio'o-
pisto) Helsingissä, 6 Kymnaasi- ja 14 Mä-alkeiskoulua.
Unimersiteetillä on oma hallituksensa ja esimiehensä sa-
notaan Kanslieriksi (jona tällä aikaa on Perintöruhti-

-5) Pitäjien Seurakuntien
Kontrah- « . Väestö « « Keskimaa- Summa ,^.
tikuntia. keskimäär. räin. »väestö, »väestö. "^

Turun hiipp. 18 106 6,378 258 2.621 676.104 1,409.
Porwon „

13 73 8.203 124 4.791 598,825 2.444.
Kuopion „ 8 39 9.652 97 3.881 376.424 2.267.

Summa 39 218 7^566 480 3MO 1.651.353 I.M'.
Ruotsissa tulee joka papille hoidettawiksi 975 henkeä, Norjassa 2.350

henkeä. — Kun Suomessa on yksi pappi joka 1854:lle hengelle, niin eiwät
olisi asiat tässä suhteessa moitittawammat. jos eiwät olisi pitäjät niin epä-
tasaisesti jaetut ja jos ei papin olisi niin paljo muuta tekemistä, jota »vir-
kaansa ei kuuluu, ja jos ei monta pappia tekisi toisten »virtaa »vaan.
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nas). Kymnaasi- ja Mä-alkeiskoulut omat Pispain ja
Tnomiokapitlnmein hoidettawia, niinkuin myöskin 33
Ala-alkeiskoulua ja 8 Naiswäen koulua. Ileisen si-
wistyksen wuoksi on mielä 26:ssa kaupungissa toimitettu
pyhä- eli sunnuntaikouluja. — Erinäisiin Mirkoihin tar-
peellisen opetuksen muokst on 3 merimiehen kouluja, joissa
saamat merimiehet oppia mitä Mirkaansa kuuluu, 3 kou-
lua Kauppamiesten opiksi, 3 Teollisuuskouluja, käsi-
työläisten ja hantmärktärein täydellisemmäksi opiksi, 1
Kadettikoulu, sotapäälliköitä marten, 1 suurempi maa-
miljelyskoulu, jossa opitaan maata miljelemciän ja
karjaa paremmin hoitamaan. Pienempiä maamiljelys-
kouluja toimitetaan parasta aikaa usiampia. Mykkien
ja kuuroin opetukseksi on Yksi koulu-laitos. Tiedetten,
Suomalaiskirjallisuuden ja ihannetaitojen edistyttämi-
seksi on seuroja, joista miimemainittu kustantaa 2 pii-
rustuskoulua. *).

Kymnaasikoulut owat kahdenlaisia: yhteistä fiwistystä ja säännöl-
lisiä wirkoja warten. Ensimainitnita on Turussa, Waasassa (nykyjään
Pietarsaaressa), Porlvoossa ja Kuopiossa; jälkimainituita on Hämeenlin-
nassa ja Nupurissa. Ilä-alkeiskouluja on 2 Turussa ja 1 kaupungeissa
Porissa, Waasassa, Hämeenlinnassa, Oulussa, Kuopiossa, Sawonlinnassa,
Heinolassa, Nupurissa, Haminassa, Porlvoossa, Helsingissä ja Iywäsky-
lässä (umpi Suomalaisille). Ala-alkeiskouluja on 1 jota kaupungissa ja
1 Ahwenanmaalla. Uniwersitetin kirjoissa on noin 600 oppilaista, kym-
naasikouluissa käy oppilaissa 300:dan paikkoin, Vlä-alkeiskouluissa
12—1300:an paikkoin ja Ala-alkeiskouluissa yli 1000:nen. Sunnuntai-
kouluissa käy noin 2,000 oppilasta, s. o. ei täyteen puolet kaikista oppi-
poista ja kesälleistä. Merimiehen kouluissa Helsingissä, Turussa ja Waa-
sassa (Ristiinassa) on 250 oppilasta; teollisuuskouluissa Helsingissä, Tu-

russa ja Waasassa (Pietarsaaressa) 100; wiimemaiuittuin kaupunkien
kauppakouluissa ei käy paljo oppilaita; Haminan kadettikoulussa on tilaa
120oppilaalle ja Mustialan maawiljelyskoulussa Hämeen läänissä on oppi-
laita 50:nen paikkoin. Paljoko oppilaita on rahlvaskouluissa, ei ole tietty.
Nuorukaisista 6 ja 25 wuoden wälillä, joita on noin 300,000 paikkoin.
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13. SotamäeStö. Suomen oma sotamäli on
Kaartin Tarkast'ampuja pataljoona, Gnsimäi-
nen Suomen Merimäestö, molemmat Helsingissä,
yksi Tarkast'ampuja pataljoona Hämeenlinnassa
ja 9 pataljoona Ruotumäkeä (Turun, Waasan,
Oulun, Kuopion, Mikkelin, Hämeen, Porin, Uudenmaan
ja Wiipurin), 320 miestä joka ruotumäen pataljoonalla.

14. Nahamarat. Suomessa liikkuma raha on
Wenäjän hopea-rupla. — Ruunun tulot nousemat muo-
sittain yli 2z miljoonan hopea ruplan, jotka piisaamat
tarpeisin, ja ehkä mielä mähä päällekin. *) — Suomen
Pankin seteliä on liikkeellä noin 5 miljoonan hopea
rnplan armosta.

15. Suomen Suurruhtinaanmaan sinetti (waa-
kuna) on ruusuin keskellä pystös-sä seisoma jalopeura
punasella pohjalla; oikiassa käpälässä pitää ylöspäin
käännettyä miekkaa ja masemmassa alaspäin käännet-
tyä sapelia, jonka päälle hän astuu takajaloillansa.
Maakunnilla, läänillä, kaupungilla, kihlakunnilla j. n. e.
on omat sinetinsä.
arwellaan 12.000 käywän koulua, joka tekee ainoastaan-4 sadalta. —Tu-
run. Helsingin. Vaasan, Ouluu. Kuopion ja Viipurin (2:ssa) naiswäen-
kouluissa ou 350 oppilasta. Turun mytkäkouluu oppilaisten lukua ei »vielä
tiedetä.

5) Tulot oivat: 1) Maan weroja (noin 990.000 rupl.). 2) Sahain.
m»)llyin, käsityöläisten y. m. »veroja (45.000 rupl.). 3) Henkirahoja
(300,000 rupl.). 4) Välillisiä tuloja (karttapaperista, tullista j. n. e.)
(1,290.000 rupl.) ja 5) Sattuivia tuloja (90.000 rupl.). Kulut owat:
1) Hallituswiroille (188.000 rupl.). 2) Oikeuswiroille (88.000 rupl.).
3) Sotaiväestölle (740.000 rupl.). 4) Naltalviroille (500.000 rupl.).
5) Opetuswiroille (275,000 rupl.). 6) Armolaitoksiin ja terweyshoitoon
(185.000 rupl.). 7) Sattuivia maksuja (245.000 rupl.). 8) Maawilje-
lykseen. kauppaan ja taito-ahkeruuteeu (140.000 rupl.). 9) Armolahjoja
(190,000 rupl.).



31

Maam monesta jaosta on läänijako tärkein. Seuraa-
masta osotteesta nähdään

1. Oulun ja Kajaanin lääni.
I>gpinm93 on amaraa (noin 1,250 nclisk. penink:an paik-

koin), mutta asukkaita Harmassa (4 eli 5 henkeä joka nelisk- pe-
ninkulmalla). Täällä on paljo muoria ja maanselänneitii ja
niitten mälillä laaksoja, jotka omat muoroin kankcchina. soina ja
rämeinä. Ilmat omat kylmät; mutta kesillä, ehkä omat lyhy-
miä, on kuitenkin lämmintä paljo, sillä aurinko silloin ei ollen-
kaan laskeu. Wiljaa ja maanhedelmiä ei saada paljo miliellyksi,
ja halla panee ussasti. Potaatin ja nauriita kylmetään kuiten-

kin aina ylös Utsjoelle asti. Otraa kylmetään Imalojoen suulla
ja tuleentuu mähättä aikaa. Ruista rumetaan wiljelemään
Sodankylässä ja Muonioniskalla. Wuoden tulo armeliaan 500
tynnyriksi ruista ja 3,000 tynnyriksi otraa. Metsästämisellä,
kalastamalla ja karjan hoidolla saamat asukkaat paraitcn ela-
tuksensa. Peuraniäkälä antaa ruokaa peuroille. Lapin hytty-
set omat sekä eläimille että ihmisille komaksi rasitukseksi. Mar-
joja on yltäkyllin. Waiwaiskoiwua ja katajata kasmaa mähin
muorien päimän-rinteillä; laaksoissa kasmaa mäntyä, haapaa
ja tuomea; mesien rannoilla pajua ja etelässä kuusta ja pihla-
jaa. Wahwoja metsiä on mielä 68^° pohjaisen lcmeydcn alla.
Perirahmaana näissä erämaissa omat I_npii»laiset. Moneen
kohtaan on maata miljelemiä Suomalaisia siirtyneet asumaan,
joihinka Lappalaiset omat sekaantuneet ja ottaneet niitten cla-

.
, awaruutta maatiet.

'""""" neliöt. penink:ssa wäkilukua (1855) ja »väki tiheyttä.

Oulun .......
3,012 171,522 57.

Waasan 757 278,846 368.
Tnrun 488 298,273 611.
Uudenmaan .... 234 154.913 662.
Nupurin 779 263,348 338.
Kuopion 800 2 l 2,331 265.
Mikkelin 431 153,787 357.
Hämeenlinnan. . . 343 155,685 454.

Summa 6,844 1,688,705 247.
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tustapaa (maawiljelystii ja karjan hoitoa: enimmiten pitämät
he lampaita, lehmiä mähäsen). Muut Lappalaiset jakauntumat
Kalastaja-Lappalaisiin ja Paimen- eli Tunturi-
Lappalaisiin. Ensimainitut asuskelemat kalaisien jiirmien ja
jokien rannoilla; elämät kalastamalla ja nauriilla, joita he mä-
hin kasmattamat, mutta pitämät myös peuroja. He asumat
pienissä siimottomissa mökissä ja omat ikään kuin jättämällänsii
paimenelämän. Paimenlappalaisille omat peuransa kaikki kai-
kissa. Tamallisesti tarmitsee yksi perhekunta 300 peuraa ela-
tukseksensa; moniaalle, perheellä on 6000 ehkä 8000:taki peuraa.
He elämät peurain inaidosta, juustosta ja lihasta, käymät
maatettuina heidän nahoissa j. n. e.; peurat omat myös heille
työjuhtana ja ajo-eläiminä. Paimenlappalaiset muuttelemat
yhdestä paikasta toiseen; kesällä hakemat he tuntureilla suojaa
räsittamaisesta kuumuudesta, taimella palaamat he entiselle ä-
sunpaikallensa. He asuskelemat kodissa, joita he tekemät sillä
lailla, että pistämiit muutaman riumun maahan eli hankeen
minosti, että päät tulee yhteen, ja peittämät ne peuran-na-
hoilla eli saralla.

Muoria: I^apintunturit, eri niinellä eri kohdissa (?6l6o-
>*vuolN3tunturi, 8u01086.Z6 eli Buul*__*e_K_.) kulkee lännestä
itää kohti ja sitten (Talkunaoimesta) etelää kohti; — ?sl_luwi;
— Ounastunturi; — pohjaisessa siitä I_epp3^33ra (1808 jal-
kaa); — NutKe-naara, jossa Wenäjä, Norja ja Suomi kos-
kemat toisiinsa.— Wesiä: Nn3rj.j3s>vi (90 nelisk.penink.), jo-
hon laskee Ivalojoki ja .loenMii, joka juoksee kahdesta alku-
haarasta 'W__.Bi_ijo6Bt3 ja li.33n_3Bja6Bt_. ; — Peldowaddo'sta
lähteeBk6_._l6mjaKi, Nnar^oKi ja IsnHoKi, johonlaskemat Uts-
jolli ja _puln_oj_.r>v63.ä lähtemä joki; — XönKömä, yhtyy
Enontekisten kirkolla I.6ttuB-___no'on ja saapi sitten Nuonlo.
joen nimen; — Kemi-jaKi ja sen lisäjoet I^uiro- ja liittinen-
zoki (Pe.domuomatunturista) ja oun3B^joKi saamat alkuunsa
täältä. Medet Maaselän itäpuolella laskemat Wienan mereen.

Lapinmaa jakauntuu 7:ään osaan: 1) etelässä Lapintun-
tureista omat Nnon.6k.Bt. n eli lornion, UuonionisKan, molem-
mat Muoniojoen marrella, Xittilän Ounasjoen marrella, 3o-
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llanKMn ja X..ol_,M>v6__ I^apit, ja 1) pohjaisessa Lapintnntu-
rcista Nnarin ja Htzjoon I_3liit. Utsjoen, Enarin, Kittilän, So-
dankylän ja Kuolajärmen Lapilla on kaikilla liemin I^apin yh-
teinen nimi.

?ol.j3nm3a ja Suolneen kuuluma osa Westerbotten-lnaa-
kuntaa, s. o. maa Tornionjoesta l:ssä, Kallinkankaasen ja Ka-
kalnajokeen i:ssä, laskeuu Pohjan lahdelle päin. Muorista on
erittäin merkittämä Amasaksa, jossa Juhannuksen aikana käppi
inatkustamaisia katsolnassa aurinkoa, joka silloin täällä ei ollen-
kaan lasken. Sydänmaissa kulkee Maanseliin haaroja kanka-
hien ja kimiraunioin, nema-alojei: ja järmien mälillä, joita wii-
memainituita täällä on niin paljo, että koko maa on melkeen
yhtenä suona. Meren rannalle päin kulkee maanselänneitii,
pitkät laaksot niitten mälillä, joissa juoksee jokiloita p.ssa etelää,
keskellä länttä ja etelässä länsipohjaa kohti. Maa on enim-
lniten laihaa hiekka- ja suomaata. s:den eli 10:nen peninkullnan
lemeällä alalla on rantamaa hymiissä Miljassa ja asukkaat tihiässii,
luutta ylelnpänä on maa aina huonommasti miljelty ja asuk-
kaat harmemmassa. Hallat usiasti panemat kasmuja ja kato-
muosia on kyllä usein. Niitut kasmamat runsaasti heinää
erittäin niissä kohdin, joissa tulmat käymät yli. Sydänmaissa
(Kainunmaassa) on mielii hpmiä metsiä; täällä poltetaan kaskea
(erittäin Hyrynsalmella ja Sodankylässä) ja termaa. Linnun
pyytäminen on hyödyttiimätä simutyötä; lnetsässä käydään suk-
silla. Medet omat kalaisia; joista, erittäin pohjaisista, saadaan
paljo lohta ja taimenta. Helmisimpukoita on hamaittu, mutta
mähemmästä armosta. Kultahiekkaa on tamattu idän puolessa
jaKemijoen suussa, mutta on niin mähäsen, ettei palkitse työtä.
suwaK_._s6nm_.3_l3

, Kolarin kylässä Ala-Tornion pitäjää, on suu-
rella alalla runsaasti rautamalmia, mutta sitä ei kaimeta, silläse on tulikimen sekaista. Hölinää on paljo, jonka muoksi onki
monta rautaruukit, miime muosina rakettu. Kalkkikimiii löytyy
Ala- ja Vlii-Torniossa ja harinaata ja malkia marmorikimiii
Tornion kaupungin tienoilla. Suomalainen rahmas on Kainu-
laisia, sitkiää, ripiää sukua, jota huolimatta tekemät määrällisiä
menetmatkojansa, Medessänsä tamaraa jokia myöten merikau-
punkihin.
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Muoria: vuokatti Sotkamossa, 840 j. korkea. — linaara
ja IVäränKiivaara Hyrynsalmessa, omat niin korkeita, että au-
rinko luhannus-yönä niistä näkyy ja että muutamissa kohdin
lumi ei ollenkaan sulaa. — lnattinaara, Inattijärmen ran-
nalla, Pudasjärmen pitäjässä: manha maskikaimanto. — Kuu-
samon pitäjässä on jyrkkiä tuntureita. — Mesiä: lornionjoki,
johon laskee lenkelijoki, pohjaisessa Amasa.sasta. — KaKa-
majoki. — Kemijoki laskee Sodankylästä ja juoksee länsictc-
lää kohti Kemijärvveä, Romanieinen, jonka kirkolla tähän
laskee Ounasjoki, ja Kemin pitäjiä poikki. — BimojoKi Bi-
mojäi-nes.ä, Kelnin pitäjässä. — lijoki, lijärnost» Kuusamon
pitäjässä juoksee Pudasjärmen ja lin pitäjiä poikki. --

Oulunjärneen laskee itäpohjaiscsta Medet Kiantojärnostä ,

>VuoKk!jä>vsBtä ja Ixistijärnostä Hyrynsalmen pitäjässä, ja
idästä Xnnettijärnestä, l_,olitugsta, Ontojärnestä ja
järjestä Sotkamossa; miimemainitut medet miepi _.ajganin-
joki ja Xmmän putous ja Kanana Oulunjiirween. — Oulun-
joki (12 p. pitkä) Muhosten ja Oulun pitäjissä. — BiiKajoKi.
— ?^liäjoKi. — Kalajoki juoksee kahdesta haarasta Isojoesta
ja — Kuusamon medet, KitKäjärni, Kuusamo-
järni ja Nuojärni y. in. laskee Menäjän kautta Mienan-
lahteen.

Kaupllnkia Westerbotten-maakllnnassa:
(Torneä), Tornionjoen suussa; mähäinen kauppa

enimmitcn lohella jaLnppalais-tnmaroilln z nahkatamara-ja sää-
myskä-mapriiki'; 668 asujanta.

Kaupungin oikeudet annettiin muonna 1621.
Pohjanmaalla:
Oulu (Uleäborg) eräällä Kelnpelenlahden ja Oulunjoen

Malille pistämällä niemellä: kaupungin ohitse laskee Oulunjoki
Merikoskea Oulunlahteen. Suomen paralta kauppa kaupungia.
Kumernöörin istuin. Täällä on rahamaihetus-konttori, ylä-
alkeiskoulu, talonhallitusseura, tupakkamapriiki; 6,261 asukasta.

Perustettu m. 1605. — Likellä kaupunkia, Linnasaarella
oli muinoin Oulunlinna, perustettu m. 1570. — LuowetjoKi,
saha Tcrmolan kappelissa Kelnin pitäjää.— Hailuoto (Carlo)
suuri saari meressä. — IlirvvasKosKi cli Ilmonen, lietso-ra-
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kennus (rautaruuki) Pudasjärwellä. — I-^dv. lasiruuki lin
Pitäjässä. — N7117r3nt3, rautaruuki Muhosten pitäjässä.
— Biik3joKi, KenolaKi. ja kulKKila Siikajoen marrella, inai-
niot 1808 muoden sodasta. — vesikoski , rautaruuki Pyhii-
järmellä.

1t33_.6 (Brahestad), Salosten pitäjässä, meren rannalla,
hymii satama ja kauppa; pienempi tupakkamapriiki; 2,429 asuj.

Reimi P. Brahe'n perustaina m. 1649.— OlKijoKi, kylä
Salosten pitäjässä, jossa tehtiin sominto 19 päimä Marras-
kuuta m. 1808.

Klaani (Kajana), pieni kaupunki Paltamon pitäjässä,
Koimukosken etelä rannalla; mähäinen liikunto; 5.62 asuj.

Reimi P. Vrahe'n perustama m. 1650. — Kaja3ninlinna,
saarella keskellä koskea, perustettu m. 1607, hiimitetty m.
1717.— Xmmä , saha likellä Kajaanin kaupunkia. — Rana-

__i__.ns_._oj saari Oulunjiirmessä, joka sen kautta jaknuntm.
XrjänsolKään i:ssii ja IXisKaselKään l. p:ssa. — Xmmä eli
Kianto Hyrynsalinessa, — petäjäkoski Sotkamossa, — 3ä-
rosmäki ja Kines Paltainossa, rautaruukia.

2. Waasan lääni.
?o_.j3nmaa on alankomaata: Suomen suurin tasamaa,

jossa ei löydy kun pieniä mäkilöitii ia joku yksinäinen korkeimpi
muori. Iso joukko jokia juoksee täällä, mirtaen luodetta kohdin.
Ranta on loima ja sitä pitkin lamia saaristo, jossa on hymii
silakan ja hylkeen saalis. Etelässä on kasmamaa samimaata,
asukkaat tihiässii, maa hymästi miljeltpä ja miljaista, erittiiinki
rannikolla Maasasta etelään päin ja Kyrösjoen rannoilla (Maa-
sanjpmät). Kyrön lnmint peltomaat, niinkuin Lilningan niitut
etelässä Oulusta, omat sananlaskuna. Hietamaa pohjaisessa
kyllä ei ole niin kasmamaa, mutta Miljaa saadaan kuitenkin
tarpeeksi ja miilistii ylikin. Soitten ahkerasti perkaamisella on
amaroita aloja muutettu miljamiksi pelloiksi ja niituiksi. Muu-
tamissa kohdin on talonpoika rumennut hankkimaan.parempia
työaseita ja nuttujakin miljelemäiin. Joissakuissa paikoissa kui-
tenkin mielä tehdään enemmän metsätyötä (terman, hartsin,
terpetin tekemisellä) kuin metsät oikein kaunattasimat. Salpie-



36

taria tehdään monessa paikkoin. Rautaa kaimetan VVittinZillä
Isossa Kyrössä ja kalkkia BpanKariKanKa3l!a Lappajärmessä ja
Kurikan kappelissa Ilmolan pitäjää. Asukkaat rannikolla omat
Ruotsalaisia. Suomalainen rahmas on Hämäläisiä, jotka
täällä. Ruotsalaisiin sekaantuneina, omat erinneet sukuperänsä
lamoista: niillä on rohkea, kiimas, tiilinen luonto. Pohjalaiset,
erittäin Pietarsaaren ja Ruunupyyn pitäjissä, omat maan pa-
raat työmiehet laiman ja muun rakennuksen töissä, johon tar-
peescn niitä haetaan yli koko maan. Kaikenlaisissa käsitöissä,
(puutöissä, malaamisessa, kellon tekemisessä, kutomisessa j. n. e.)
omat Pohjalaiset erittäin kiitemiit ja älykkäät.

Muoria: BimB_ö (750 jalkaa) Lapuan pitäjässä. — Ka-
rijoki- (Vötom) nuori Lappfierin pitäjässä. — Bantanuori
Ilmolan pitäjässä, tuttu Nuijasodan ajasta.— Mesiä: Kau-
majoki Lestijärnestä, Lohtajan pitäjässä. — >VetiljoKi Kok-
kolan pitäjässä. — NssinjoKi I^nonlalitessta , juoksee Lappa-
järmen (alajärven, __anp3järnen ja Nnljärnen halki) jaPie-
tarsaaren pitäjissä. — I_3pu3njoKi Kuortaneen, Lapuan ja
Uuskarlepyyn pitäjissä. — K^röjoKi juoksee Illnolait (K3u-
liajoKi ja Ilmajoki, joka ottaa Beinäjoeii) Ison ja Mähän
Kyrön, Mustasaaren ja Koimulahden pitäjissä. — Pienet
omat I_g__ie.ai_, , ?.ärppiön, I'iöKK ja I_3pplio-
rin joet.

Tähän läänin kuulumat osat 83.__Kunn38.__ ja N_ime63tä,
joita Maanselkä croittaa Pohjanmaasta ja Hiimeenhaara toinen
toisistansa, omat epätasaisia, isommaksi osaksi täynnä kankaita,
järmiii ja soita, hallan alaisia ja eimiit ole .viljelemiseksi oikein
kelmollisia; kaskea poltetaan täälläkin. liirmissii on hölmäii.
Suurissa lnetsissä asuu karhuja ja hirmiii. Näistä erämetsistä
saamat meren kaupunnit puutamaransa.

Mesiä: Satakunnassa saa länsi-eteläinen mesikunta al-
kunsa kolmelta haaralta. Lännessä alkaa mesijakso yllämai-
nitusta l^inonlä Käestä Maaselän harjulla ia juoksee e:äii
tohti Ltse.insolKään ja loineteen (Mirdoisten kirkolla Ruo-
meden pitäjätä), siitä i:tää kohti (raja Turun
lääniä masten) ja la.-jaiineei.en, johonka lasteuu keskinen
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alkuhaara rililajlineöestä Keurun pitäjässä. Nyt kääntyy
taas mesikulku etelään päin ja ottaa itäisen alkuhaaran Keu-
ruunselästä (27), joka laskee metensii 21 jalan kor-
kuisessa koskessa (Hämeenlinnan läänin rajalla). — Waasan
läänin Hämeessä on keskimesikunnan pohjaisia alkuhaaroja.
Viitasaaren pitäjässä kokoontumat medet Kol!m3järn6stä
i. p:ssa, Kinijäl-nes.a ja XVuosjärnestä l. p:ssa läänin suu-
rimpaan järmeen, 6:den peninkulman pitkään Keiteleesen (2),
jonka miikemiit medet mirtaamat e:ää kohti Laukkaan pitäjään
ja laskemat, lisättyinä mesillä, jotka l:stii liihtemiit ?^n»jär-
nestä (26) ja muista Saarijärmen jiirmistä
kautta, Kuuß3nKosk6Bßa 83r3net66n Laukkaan kirkolla. Tähän
laskee mesiä Kuopion läänistä ja juoksemat nyt siihen kokoon-
tuneet medet Kuul.3nKosll.6_. kautta I^eupänstesn (25) jasiitä
Haapakoskessa käijäneesen , jonka pohjainen puoli 0N tässä
läänissä.

Pohjanmaalla :

Kokkola (Gamla Karleby), meren lahden rannalla, mii-
kemii kauppa, tupakkamapriiki, 2,379 asukasta.

Perustettu m. 1610. — Korp_B33resB3 , Ruunupyyn pi-
täjässä oli ennen sairashuone heikkomielisille, mutta on nyt
hämitetty.

__>_6.3_-833i-i (Jakobstad), meren rannalla Pietarsaaren pi-
täjässä, hymii kauppa, tupakka-mapriiki, 1,820 asukasta.

M. 1653 perusti tätä kaupunkia leskireiminna Ebba de
la Gardie, syittymiinimeltänsii Brahe, entisen kuninkaan kar-
tanon Pinnonäs'in maalle. — H3Z3, paperiruuki Lappajiir-
men pitäjässä.

UuBik3arlep^ elikkä soenBuu (Ny Karleby) Lapualijoen
suussa, miihiiinen kauppa, 1,217 asukasta.

Perllstettu m. 1617. Oli mähäsen aikaa (muodesta
1648) Pohjanmaan maaherran istuimena. — 83n6nä8, lasi-
ruuki Uudenkaarlepyyn pitäjässä. — Kimo, rautaruuki Myö-
rin pitäjässä. — Or_.n__i_._BB3, Myörin pitäjässä, oli 14 p.
Syyskuuta 1808 loma tappelu; täällä on maasuni.
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>V3383 (Masa), Mustasaaren pitäjässä, mähiin matkaa
meren lahdesta. Howioikeuden ja Kumernöörin istuin. Täällä
on rahamaihetus-konttuori, kymnaasi-koulu, ylii-alkeis ja lnonta
muuta koulua, muutamia pienempiä mapriikiä; mäkemii kauppa;
3,424 asttjanta.

Perustettu w. 1606. Tillipalo hämitti kaupungin 3p.
Elokuuta m. 1852, ja rakennetaan sitä nyt uudestaan likem-
miille Briindö'ön halninaa Klelnetsaaren nielnelle,7 mirstaa
entisestä paikastaan. — Korsl,olm3 kaupungin mieresfii, en-
nen kuninkaan kartano marustetulla linnalla, Pohjanlnnan
lnaaherran asumapaikka (1687—1773), muutettiin m. 1845
mnllitalokfi. — KolKKi, pieneinpi merkamapriiki Mähiissii
Kyrössä. — l^rönnik, lasiruuki Mustasaaressa. — LerF3,
lasiruuki Maalahden pitäjässä. — Orisdei-F, rautaruuki I-
sossa Kyrössä. — kylä miimemainitussa pitäjässä,
tappelu m. 1714. — Österm^i^, ruuti-ja rautaruuki Sei-
näjoen marrella Ilmajoen pitäjässä. — l_3pu3n Isokylä, (La-
puan pitäjässä), Nuonansilta, Balmi, (Kuortaneen pi-
täjässä) mainitaan 1808 muoden sotahistoriassa. — Alamossa
on postikonttuori.

Kaskinen (Kaskö) meren saarella, Nerppiön pitäjässä,
paras Hamina koko Pohjanmaalla; miihiiinen kauppa; silakan
pyyntö on paras elatuskeino; 767 asukasta.

Perustettu m. 1785. — LenniK, likellä kaupunkia, wa-
jansi mapriiki, — paperi ja majcmsi mapriikiä, —

BtrömbäeK, rauta-malinpaja, kaikki Nerppiön pitäjässä.
Ristiina (Kristinestad), mereen pistämällä nieinellä Lapp-

fierin pitäjässä, hymä satalna, maan isoimpia kauppakaupun-
kia; pumpulikutomisen-mapriiki; 2,367 asukasta.

Reimi Brahe'n perustama m. 1649. — Narielors, Lapp-
fierin pitäjässä; täällä tehdään engelska nahkaa.

Hiimeenmaassa :

Laukkaan pitäjässä, Päijäneen pohjaisella ran-
nalla; Vlä-alkeiskoulu ulnpi Suolnalaisille; 704 asukasta.

Sai kaupungin oikeudet m. 1837. — Kimin^i, rautaruuki
Saarijiirmen pitäjässä. — Karstula ja I_intulaKs, Saarijiir-
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men pitäjässä, täällä tapeltiin 1808 muoden sodassa. —

833r_Ko8ki» rautaruuki. — Konn3nKosKi, Wiitasaaressa,
isoin saha koko läänissä. — Koßkenß33ri ja ronZenKo.Ki ,

rautaruukia Kuimaslnäellä.

3. Turun ja Porin lääni Ahwemnmaan kanssa.
Tähän koskee Itämeri ja Pohjan lahti (Rauman meri).
'W3rB_l__.is-B.iomi, maan länsi-eteläinen osa, pistää länsi

pohjaiseen päin niemenä. Monet matalammat
muorenscliinneet laskemat länsi-etelää kohti. Maan sydän on
tasasempaa kuin rannikot, jotka omat muorissa ja mäkisiä, niin-
kuin pohjais puolikin. Rannat ja raniittiperiiiset saaret omat
maan paraasti miljeltyjii ja mäkirikkaimpia aloja, maikka omat
miljamaat pieniä ja maanlaatu komaa (täällä on 900 henkeä
joka nelisk. peninkullnalla). Ilmat omat niin lämpimiä, että
nisu tuleentuu ja monta arimpaa puulajia täällä hymiisti me-
nestyy. Nyygärd'in rusthollissa Yliineen kappelissa Pöyttiön
pitäjää on suurin puutarhalaitos koko Suomessa. Turun tie-
noilla pidetään mehiläisiä ja myös silkkimatojen kasmattaminen
on hymin kyllä luonistunut. Rannikoilla on hymiii kalamesiä.
Naniittikimi Turun seuduilla on timista ja komaa, että sitä
moipi saada erittäin kauniisti kiiltämäksi. Kalkkikimiä on paljo
siinä muorenseliinneessii, joka kulkee pitkin rantaa Turusta
Uutecnmaahan. Parasten (^lö'n saarella) Kemiön pitäjässä pol-
tetaan paljo kalkkia. Rautamalmia löytyy monessa kohdin
(niinkuin (_liarlo..6l)erB'issä, LagZbul^ssii jn Per-
niön pitäjässä, Parasten pitäjässä, tlnäsd^ssä
Korpon pitäjässä, UamnKolm'an ja Btömma'n rusthollin maalla
Kemiön luodossa, joka on isoin koko Turun saaristossa). Tu-
run tienoilla kudotaan paljo pumpuli- ja pellamaliinaa. Täällä
sai ristinoppi ja simistys ensimiiisen alkunsa Suomen niemellä
(m. 1157). Asukkaat, jotka omat Hämäläissukua ja ensiksi ru-
ettin kutsuinaan Buomalai3ikBi (ruotsiksi 3umer. tinnar) omat
alinomaisesta ja pitkällisestä olostansa Ruotsalaisten parissa
saaneet milppaamman ja nopeamman luonnon, niinkuin myös-
kin suureman ahkeruuden ja kiitemyyden, kuin lamataan yli-
maan Hämäläisillä.
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Pohjaispuolella maakuntaa kulkee, paikottain rajana Sa-
takuntaa masten, osa Maanseliin eteliihaaraa ja siitä Ori'päiin
kirkolla eriiimii haara, joka enimmiten on rapakimeii. — Me-
siä: lluclenkirkon (Nykyrka) joki Laitilan pi-
täjässä, laskee pohjaisessa Uuttakaupungista. — VläsjoKi ja

Minamäen pitäjässä. Saaristen lahteen. —

joki alkaa Oripään kappelissa, juoksee Pöytiön, Liedon ja
Kaarinan (Nummen) pitäjien ja Turun kaupuugin läpi
linnalahteen. — Paimionjoki Someron pitäjästä Hämeessä,
Marttilan ja Paimion pitäjien kautta Paimion lahteen. —

BalojoKi Somerosta, Kiikkalan ja Halikon pitäjien kantta sy-
miiiin Halikon lahteen. — psrniönjoki Kiskon pitäjästä, pai-
kottain rajana Uuttamaata masten.

BataKunta on enimlniten aukeata. Pohjaisessa osassa (p.ssa
Kokelnäen joesta) kulkee Satakuunan haara lnolelnpine haaroi-nensa. Sen pohjainen pää (Kankaanpään ja Ikalisten pitä-
jissä) on lemeii ja matala ja sanotaan Näm66nKank3aKsi, mutta
sitten (Hämeenkyrön pitäjässä) on se korkiampi jakapeempi
tulan harjun nimellä ja metäikse ihanain paikkoin (Harju) kautta
Tampereelle päin. Eteläisessä osassa (e.ssii Kokemäenjoesta)
kulkee länsipuoli Maanseliin eteliihaaraa, ja laaksossa miimemai-
nitun haaran eteläpuolella juoksee Aurajoki, lähtein puhtaasta,
hietapohjastaan kuuluisesta, ??.iäjärnestä (48). Wesistä kyllä
ei ole puutetta. Läntiset ja eteläiset puolet omat miljakkaimpia
ja mäkirikkailnpia kuin pohjaiset, joista omat suuret alat jär-
minii, soina ja hietakankahina. Laitumet omat hymiä; Punka-
laition juusto on tuttu. Hymiä metsiä löytyy miellä muualla,
paitsi Kokemäenjoen tasamailla. Liuskakimeii on amarasti maa-
kunnassa. Säkylän pitäjässä on paljo myllykimen muorta.
Huittisten ja Ikalisten pitäjissä saadaan punamultaa, Niipsöön
luodossa, Kokemäen suulla, saadaan mustaa marmorikimeii.
Nanerissa Hälneenkyrössä kaimetaan rautaa. W. 1855 löydet-
tiin paljo rautamalmia 3uu_.6nmae.__i Wampulassa (Huittisten
pitäjää). Porin tienoilla kudotaan paljo pumpuliliinaa. Etelä-
puoleisen Marsinais-Suomen asukkaat tekemät ja myymät paljo
puuastioita.
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Mesiä: Karn.3joK_ juoksee läpi Kankaanpään ja Meri-
karwian pitäjiä Isojärnen kautta. — Lassilan eli Norrmar-
Kun joki Mouhijiirmen pitäjästä Ulmilan pitäjän liimitse. —

Kokemäenjoki laskee s:ssii suussa. — Aurajoki Pyhiijiirmestii
(48) Säkylän pitäjässä, läpi Euran ja Eurajoen pitäjiä; —

tähän jokeen laskee Kö^liönjärn. Köyliön pitäjässä. — La-
puanjoki pohjaisessa Rauman kaupungista. — Itiipohjainen
ja itäinen raja Waasan ja Hämeenlinnan lääniä masten
kiiypi pitkin >Visunett», Tarjannesta, BotKans6lKää, Luo-
nettä, Nurolan Koskea, Ruomeden jaMessu-
kylän pitäjien mälillä, Näs.jsrneä (28,1), Pirkkalan ja Mes-
sukylän pitäjien Mälillä, lampsreen Koskea, I^tiäjärneä.
BornanBelK»» (30, 2) ja muita mesiä Mesilahden pitäjässä.
Pyhiijiirmestii kulkemat medet sitten KoKiannirr3n kautta
Pirkkalan pitäjässä, Kuloneteen Karkun pitäjässä, ja siitä,
lisääntyneinä K^ro^järnen (29) ja K^rö.Ko.Ken mesillä,
Ikalisten ja Hämeenkyrön pitäjissä, K3ut3neteen Tyrmisten
pitäjässä, josta miepi l^räneteen ja siitä
lähtee sitten Kokemäenjoki. Tehden tasaista mutkaa etelää
kohti juoksullansa Huittisten, Kokemäen ja Ulmilan pitäjien
kautta, ottaa tämä m. Loimijoen joka Luopioisten pitäjästä
juoksee läpi Tammelan (pzliäjärneä), Loimijoen ja Huittis-
ten pitäjiä, jonka emiikirkon tienoilla punkalaition joki mit-
taa Loimijokeen.

(Öölanti, Äland) on yhtä isompaa luotoa ja
saarta joukkoa saareja ja karia (noin 80:nen paikkoin). Sen
eteläpuolella on Itämeri, länsipuolella Ahmenanmeri (5 penin,
kulmaa lemeii), pohjaispuolella Pohjanlahti ja itäpuolella (2
peninkulman lemeii) juoma, „Skiftec", joka eroittaa Ahmenan-
maan saariston (Briindö'n) Suomen saaristosta (Martsalasta).
Maa on epätasaista; kimilaji on enimmiten karkeata punasta
raniittia. Ainoastaan Ahmenanmaan itäpuolella on samimaata,
mutta muutoin on yleensä hienoa hietan sekaista multaa. Il-
mat omat pensiiit; ei kaikisti jäädy Ahmenanmeri. Niitut ja
laitumet omat miikemiit; Ahmenanmaan juustot(Föglön pitäjän)
on kuuluisaa. Kalkki- ja rautakimeii täällä kyllä löytyy. Hy-
miit elatuskcinot kalastaminen ja mcsilintujen ja hylkeiden am-
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puminen. Paras richansaalis on kaupankäynnistä ja täwaraa
laimalla kulettalnisesta. Asukkaat, ruotsalaista sukua, omat
siistit, ahkeraat ja milppaat.

Mcrkittämilulllät ja lemiiimmiit lnerenselätAhmenanlnaan
saariston keskellä omat: L3ppnesi (2^ suoin. penink.) Vriin-
dö'ön ja Kumlinge'n mälillä, velet (2^ Kulnlinge'n
mälillä ja Wargata'n Wärdö'ön saarella, Nom3rBunu"selKä
(1 penink.) Wsrdö'ön ja Ahmenanlnaan mälillä, ja B_Bn__B-
-Bkär's6lKä (1^ penink.), se osa Ahmenanmerta, joka on Ah-
menanlnaan ja ulkoisimpain saarien, B_Bni_Bkär, mälillä. —

Ahmenanmaan itärantaan pistää Lumparen niininen meren-
lahti. — Muorista on OöaKKlint korkein ja paitsi sitä mai-
nittakoot KemKallio Sund'in, OotaKallio Finströln'in ja 3alt-
niKsbor^ Saltmikin pitäjissä.

Satakunnassa:
Pori (Björneborg) Kokemäenjoen etelä rannalla, 3 penin-

kulmaa joen suusta, Ulmilan pitäjässä, maan paralta kauppa-
kaupunkia. Tällä on ylii-alkeiskoulu ja armoisempi tulitikku-
wapriiki; 6,320 asuk. Kaupungin satama on Räpsööllii.

Jo m. 1365 sai Ulnilan K^lä (Galnluelby) kaupungin oi-
keudet; muutettiin sitten m. 1558 nykyiselle paikallensa Porin
(Björneborg, Karhunpesän) kuninkaankartanon maalle. —

Lanzlors, paperiruuki Merikarmian joen marrella, jossa se
lähtee Isojiirwestii. — AreärikBborF ja I^orrmarK, rauta-
ruukia, AreclriKslors, lnaasuna, raasi (millakartta)
mapriiki, lasiruuki, Ulmilan pitäjässä. — Koke-
mäen pitäjässä, 4 peninkulmaa ylempänä Poria, on manha
rakennus, jossa Piispan Henrikin, ensimäisen Kristinopin
saarnaja Suomessa, sanotaan saarnanneen. Tiimiin huoneen
ympärille on nyt rakettu kimimuuri.

Kaumg. (Naumo), manha kaupunki ineren rannalla; hymä
kauppa enimmiten lehtereillä ja puuastioilla; täällä kudotaan
hymiä pitsiä; 2,472 asuk.

Sai kaupungin oikeudet muonna 1441 ja on saanut al-
kunsa tänne laitetusta luostarista. Keski-ajan lopulla oli
täällä mainio koulu (dollegium Naumense). — K3__.tu3,
rautaruuki ja p3nelia, lasimapr.iki Euran pitäjässä, missä
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Eurajoki lähtee Pyhäjärmestä. — Manhanaikuiset tarinat
puhumat, Köyliöjiirmellii erään Lalli nimisen maamiehen
murhanneen Piispa Henrikin.

ampere (Tammerfors) ihanalla paikalla Messukylän pi-
täjässä, wiikewiin Tampereenkosken marrella, Näsijärmen ja
Pyhäjärmen mälillä. Suomen suurin mapriikikaupunki (pum-
pulimapr., paperimuki, karmaushuoneita p. ln.); 3,820 asuk.

Perustettiin w. 1779; sai mapaakaupunkin oikeudet w.
1821. — ArKKilä, rautaruuki Messukylässä.—poltinkoski,
isompi saha Ikalisten pitäjässä. — Kuru, rqutaruuki, Kurun
kappelissa Ruomeden pitäjää.

Marsinais Suomessa:
Uusi Kaupunki (Nystad), meren rannalla, hymä sataina,

wäkewä kauppa lehtereillä ja puuastioilla; nahkamapriiki;
2,905 asuk.

Perustettu m. 1617. Täällä tehtiin rauha w. 1721.
_V33ntal_ (Nädendal), wanha, nyt mähänen kaupunki me-

ren rannalla. Täällä kudotaan kaikenlaista pellama-, pumpuli-
ja millatamaräa, ja tehdään paljo suutarintpötä; mähänen
kauppa; 616 asuk.

On saanut alkunsa täällä olleesta Vrigittineri nunna-
luostarista ja kaupungin oikeutensa m. 1443.

__*urku (Äbo), Suomen manhin ja kuuluisin kaupunki,
ennen aitoin pääkaupunki, Suomen simistyksen lähde, ja mielä
nytkin kauppansa ja taitoahkeruutensa tähden paras kaupunki
maasia. Täällä on homi-oikeus, Suomen arkkipiispan ja läänin
kumernöörin istuin, niinmpös rahamaihetus-konttuori, kymnaasi-,
plii-alkeis- ja monta muuta kouluja, pipliaseuran maltatoimitus,
cmankeeliumin seura, huoneen-hallitusseura, 1 kimipaino, 2 työ-
ja ojennushuonetta, usiampia mapriikiä (pumpuli-, tupakka-,
massuna-, merka-mapr. y. m.); 16,806 asuk. Kaupungin jakaa
Aurajoki kahtia, jonka suussa on lurunlinnZ. , manhin maassa.

Kaupunki sai alkunsa siihen aikaan, kuin Ruotsalaisten
ja Kristinopin malta oli jo Suomessa juurtuneet(m. 1157).
Ison palon 4 ja 5 p. Syyskuuta m. 1827 kaupungin pol-
tettua, on sitä uudestaan parempaan järjestykseen rakettu.
Täällä tehtiin rauha w. 1743. -- Kupittaalle;, lähellä kau-
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punkia, on jo manhasta tuttu Pyhän Henrikin termeyslähds/
jonka medessä tarinat sanomat Suomalaiset ensinnä kaste-
tuiksi. Nyt täällä on mesiliiiiki-laitos ja entisen puutarha-
kasmatusseuran puutarha. — Kuissalo (Runsala), kaunis
tammia ja pähkinäpuuta kasmama saari, ennen aikoin ku-
ninkaan kartano, nyt kaupungin alle kuuluma; lystelmiihuo-
neita ja ilometsiii. — Lemun niemi, itä-etelässä Turusta;
tappelu m. 1808. — Littoisten suuri merkamapriiki Liedon
pitäjässä.— paperiruuki,llal!iß, miiri- ja riitulnylly.
Karinan pitäjässä. — lourula, lasiruuki Pöytiön pitäjässä.
— I^latilcleöal ja Kuußto, räutaruukia, maasuna ja
Koskisten maasuna ja maskisulaamisen laitos, Perniön pitä-
jässä. — Balo, kauppapaikka, KirjaKk3l3, rautaruuki, .lu-
N3nkoski, paperimuki, InKeris, lasiruuki, Uskelan pitäjässä.
— LjörKboila ja 3unnans räutaruukia, vai, maasuna, jn
>VestanKärr, johon nykyjään on asetettu maamiljelyskoulu,
KelniöN luodolla. — Kuusluota, saari Piikkiön pitäjässä;
täällä on mielä jäännöksiä Suomen paamilaisien piispojen
linnasta, jonka kuningas Gustami Imen antoi hämittii m.
1526. — B!_jälö'ön luodolla Namon pitäjässä on sairashuone
paranemattomia heikkomielisiä marten (toilnitettu m. 1619).
— fortuna , majansi- ja samipiippu-mapriiki Namon pitä-
jässä.— lertilä , paperiruuki Someron pitäjässä. — Collan-
uiskuciä, lasiruuki Kiikkalan pitäjässä.

Ahmenanlnaalla :

I^arieKamn m. 1859 perustettu kaupunki. — BKarpan3,
Bomarsundsalmen rannalla Sundin pitäjässä; täällä oli
sotamarustus, jota hämitettiin m. 1854. — Kastelliolm, ku-
ninkaankartano Sund'in pitäjässä; jäännöksiä manhasta lin-
nasta. — AeKerö, HalNlnarlandln pitäjässä, tullikammari
ja postikonttuori. — doäb^, Finström'in pitäjässä, lasareetti
ja kouluja.

4. Uudenmaan lääni.
Uudenmaan lääni on 25 peninkulmaa pitkää, 4—B pe-

ninkulmaa lemeiiii rannikkoa. Maaselän etelä haaran etelä puo-
lella, pitkin Suomen lahta Kymijoen läntiseen suuhun. Joukko
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muorenseliinneitti tekee maan mäkiseksi, joittenka mälillä on pie-
nempiä tasamaita. Maahan pistiimiii lahtia leikkaa rannan
niemiksi ja nukiksi (e. m. Hankoniemi, Porkkala), jota pitkin on
karia ja saaria. Pelloissa on enimmiten samimaata. Maikka
hietakankaita löytyy muutamia lännen puolessa ja idän puo-
lessa taas kimiii ja kallioita maimaa peltoja, on maanlaatu
kuitenkin yleisesti hedelmällistä. Maamiljelys-työtii tehdäänkin
täällä paremmalla taidolla ja kunnolla, kuin missään muualla
Suomessa, johonka läänin monet suuret kartanot omat olleet
hymäksi neumoksi. Ilmat omat pensiät: nisu tuleentuu, mutta
sitä miljelliiiin mähäsen. Tammia kyllä täällä kasmaa, mutta
tälliä puulaji näkyy oleman hiimiiimiillänsä maassa. Maahtera,
niinipuu ja muita parempia puulajia kasmaa itsestänsä: he-
delmäpuut luonistumat hymin tuoreessa meri-ilmassa ja kas-
matetaankin paljo. Ingon pitäjässä miljelliiiin paljo huma-
loita. Kalamedet omat hymiä: Tammisaaren kilohaili (hmastbuk)
on mainiota; Kymijoessa pyydetään lohta. Marsinais Suomen
kalkkimuori kulkee pitkin rantaa Helsingin tienoille; Karjan pi-
täjässä poltetaan paljo kalkkia. Läänin länsipuolessa on run-
saasti rautamalmia. Ojamo Lohjan pitäjässä on maan man-
hin rautakaimanto; sitä rupesi kaimattalnaan m. 1542 mahtama,
talonpoikain rasittajana kuuluisa Erikki Fleming. Raudasta ri-
kas muori kulkee Perniön pitäjästä Turun, lääniä Tenholan
pitäjän kautta Pohjan pitäjään. Semmoisista paikoista, joissa
rautaa laimetaan, mainittakoot tässä: Kautniemi, Lohjan pitä-
jässä, lussarö, Pohjan pitäjässä, jossa rautaa on runsaasti,
I'uorila eli KuolonsuomäKi, Mihtisten pitäjässä, ManKaus,
Espon pitäjässä, Billbö_e, lanastbv, UunKngs, BtensniK, Hel»
singin pitäjässä. Kuparia löytyy ja kaimetaan muutamissa
kohdin (Orijärnellä . Kirkon pitäjässä, Paavolassa , Lohjan pitä-
jässä). Uudellamaalla ja Marsinais Suomessa on enin ruuti-
laitoksia. Ingon pitäjässä on löydetty merenkultaa (bernsteiniii).
Tälliä lääni on miikirikkain koko maassa. Asukkaita, jotka omat
Ruotsalaisia ja Hämäläisiä, syytetään ylpiöiksi ja meltoiksi.

Muorenseliinneitii : Hämeestä tulee yksi haara, jaka miihiin
matkaa hellettuansa, (Nurmijiirmen pitäjässä), jakaun kah-
teen haaraan; niistä kulkee toinen e:iiii kohti Tuusulan ja
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Helsingin pitäjien kautta päin Helsingin kaupungia, toinen
l. e:äii kohti Wihtisten, Lohjan, Karjan ja Pojan pitäjien
kautta simu Tammisaaren Hankoniemeen. Läänin koilisessa
kulmassa kulkee osa Maanseliin etelä haaraa. — Mesiä:
KarjanjoKi lähtee mesistä Wihtisten ja Lohian pitäjässä,
jouksee läpi Karjan ja Pohjan pitäjiä ja laskee Pohjan lah-
teen. — BiuntionjoKi laskee Pitkälän lahteen. — Helsingin
eli VVanclan joki juoksee Luopioisten pitäjästä, Nurmijiirmen
ja Helsingin pitäjissä, ja laskee mereen 5 peninkulmaa Hel-
singin kaupungista. — 3iponj_Ki juoksee Miinsiiliin, Tuusu-
lan ja Sipon pitäjien kautta. — NäntsälänjoKi laskee Pormon
pitäjässä. — pornonjoki juoksee Orimattilan, Myrskylän ja
Pormon pitäjien kautta. — KosKenKvlänjoKi (Forsby ä), Lap-
treskin ja Pernon pitäjissä Pernon lahteen. — KvmijoKi
tulee Mikkelin läänistä, laskee poikki Maanseliin Kitisten
nirrassa ja juoksee litin pitäjän kautta Elimiin pitäjän itä-
puolella. Koilisella rajalla on VVuoKijärni (44) josta mesi
juoksee Kymijokeen.

Uudessamaassa:
tammisaari (Ekenäs), manha kaupunki, mereen pistämällä

niemellä, Pohjan pitäjässä; hymii kauppa; täällä tehdään hy-
miä sormikkaita (hanskoja); millakehruu- ja pumpulimanu-lai-
tokset; 1,323 asuk.

Mainitaan kaupunkina jo w. 1515. — (lusta.snärn, pie-
nempi, m. 1789 perustettu, m. 1854 hämitetty, sotamarustus
Hankoniemellä, Tenholan pitäjässä. — riskars, Pohjan pi-
täjässä, kupari- ja rautaruuki, massinain laitos, ja pienem-
pien teräskatujen mapriiki. — kuparin huuhtolaitos,
werkawapriiki ja maatepaino, —Lillnäs, Karjanjoella, rauta-
ruuki. Pohjan pitäjässä. — KärKelä, kuparin sulatuslaitos
Karjalohjan pitäjässä. — 3narta, Karjanjoella, maan man-
hin rautaruuki Karjan pitäjässä. — Kaseborz, Karjan pi-
täjässä, muinoin kuninkaankartano, jäännöksillä manhasta
linnasta, jota sanotaan rikkaan Bo Jonsson Grip rakenta-
neen m. 1372. — AgF.rn.l_., rautaruuki ja maasuna, Ingon
pitäjässä. — OjoKKala, lasiruuki, ja UöZlors, maasuna ja
massiinain mapriiki, Wihtisten pitäjässä.
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Helsinki (Helsingfors), lnereen pistämällä niemellä, Suo-
nien pääkaupunki, Kenraal-Kumernöörin, Keisarillisen Senaa-
tin (muodesta 1819) kaikkien maltamirkcckuntien ja Läänin Ku-
mernöörin istuin. Täällä on Aleksanderin Unimersiteeti (muo-
desta 1828) ja kaikki siihen kuulumat laitokset, seuroja tiedetten
ja taitojen tähden (tiedeseura, läiikiiriseura. Suomalaisen Kir-
jallisuudenseura, Suomalaisen eläin- ja kasmutieteenseura. Suo-
malainen taideseura), plä-alkeiskoulu ja monta muma koululai-
tosta, kimipaino, lnuutalna mapriiki. Tamaramaihto on täällä
suurimmasta armosta koko maassa (se nouse yli 1H miljoonan
hopea ruplan, mutta siitä on ainoastaan 150,000 ruplaa ulos-
mietyjen tamarain hinta). Kaupungilla on kaksi hymiiii sata-
mitta; Suvinen sotalaimaston olentopaikka. Kolniasti raken-
nettu. 18,551 asuk. johon lisäksi tulee Kaartin Tarkast'ampuja
pataljoonan ja Suomen merimiiestön seurakunnat.

Perustettu m. 1550 Wandajoen suuhun(Wanha-kaupunki);
llluutettiin 1642 nykyiselle paikallensa. Kamppi nimisellä la-
keudella kaupungin lähellä päätettiin 1741—1743 muoden
sota. — LappviKen. sairashuone heikkomielisille, lähellä kau-
punkia, niinkuin myöskin UlriKasbor^in runni- ja kylpylai-
tos, kauniilla rakennuksilla, ja Unimersiteetin Tiihtihuone. —

Itiölö, sokuriruuki, ja Hägnas massiinain työhuone, moleln-
luat likellä kaupunkia. — >Van_.a, lnaasuna Helsingin pitä-
jässä. — Kellokoski (Mariefors), rautaruuki Tuusulassa. —

mutimuki Espon pitäiässä.
(Smeaborg), tukema sotamarustus, puolen pe-

ninkullnanpäässä Helsingistä, 7:llä saarella, jotka omat:
marustuksen pää-osa, Buuri ja Bnartö, Länsi Smartö
liustasssnarcl, LZln^örn ja Lönen. Täällä oleskelee osa We-
näjän sotalaimastoa, 1000 asuk. paitsi sotamäki.

Rumettiin rakentamaan m. 1749 Reimi A. Ehrenswiird'in
johdolla, joka on haudattu Wargö-saarella.

pornoa (Vorgä), manha kaupunki Porvoonjoen suussa.
Pispan istuin; täällä on kymnaasi-, ylii-alkeis- ja muita kou-
luja, muutamia pienempiä mapriikiä, mahma kauppa; 2,207 asuk.

Mainitaan kaupunkina jo w. 1424. — Täällä pidettiin
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herrainpäiwiit w. 1809, joissa Suomen nykyinen waltiotila
saatettiin. — BellinZs, lasiruuki Mäntsälässä.

Loniisa, kaupunki merenlahden rannalla, hymii kauppa,
2,398 asuk.

Perustettiin m. 1745 vegorbv'n niinellä; sai m. 1752 sen
aikuisen kuninkaan puolison Lomiisa Ulrikan niinen Lomiisan.
Täällä asui muodesta 1743 muoteen 1778 Kyinen kaupun-
gin läänin maaherra. Kaupungin sataman suussa on Bn»rt-
__olm'an tähän aikaan hiimitetty sotamarustus. — Iliorsbv-
kylässä Pernon pitäjää syntyi (m. 1512?) kalamiehen poika
UiKael Lähellä Aorsbv'yn autioksi jätettyä räu-

taruukia laimettiin ennen aikaan hopeata. — Btrömlors, rau-
taruuki Kymijoella. — VVerälä, kylä Elimiin pitäjässä.; teh-
tiin rauhaa m. 1790. —^njaw, seeteritalo Elilnän pitäjässä,
jonka antoi kuningas Kaarle IX. Limiläiselle Henrik Wrede'lle ;

nyt on ruhtinas Menschikoffin olna. Anjalan liitto m. 1788.
— UmmeljoKi, Anjalassa, Suomen suurimpia sahoja.

5. Wiipuriu lääni.
On isoin osa Wanhaa Suoinea, koskee e:ssii Suoinen

lahteen ja i. e:ssä Laatokaan. Maa on yleensä epätasaista ja
paitsi mesiä on mähäsen lakeuksi ja nekin pieniä. Laaksot,
joissa mesi ei pääse kulkemaan, omat täynnä soita ja rämeitä,
ja paikkoja on paljo jotka omat kimikkoina, kankahina ja hieti-
koitta. Siitä että kaskea on paljo poltettu ja amaria aloja
sentiihden on ahoina, on maa muuttunut kolkon ja miljelemiit-
tömiin näköiseksi. Ihania paikkoja löytyy kuitenkin kyllin, niin-
kuin Laatokan rannalla. Maanlaatu on Suomen lahden, Laa-
tokan ja Wuoksenen rannoilla kyllä kasmamaa samia, mutta
muualla on pelloissa kimensekaista hietaa, joka maatii paljo
töptii kasmaaksensa. Asukkaat laiminlyömiit pelto- ja käsityötä
ja hitaat luonostansa, tekemät he »vastahakoisesti maan piiimii-
töitänsii maalla, joka on enimmiten lahjoitettu herroille. Sen-
tiihden tuodaan paljo wiljaa ja tarwetkaluja Weniijiiltii. Tat-
taria, joka ehkä kylmetty laihimpaan peltoon antaa 30 jymiin,
miljelliiiin täällä enemmän kuin muualla maassa, mutta ei
kuitenkaan erittäin paljo. Paras rahatulo on ollut kuorman
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wetiimisestii etiiisiinki paikkoihin; tälnä clatuskeino on kuitenkin
lakkaamallansa, »nutta pellon wiljeleminen on sitä masten nou-
semallansa. Siihen aikaan, kuin tämä maa oli Meniijiinja
Ruotsin rajalla, oli .luottamattomuus täällä suuri, josta ehkä
on osaksi syntynyt asukkaisten huolimattomuuskin. Kymijoessa
saadaan runsaasti lohta, Muoksenessa lohta ja siikaa; Saima
ja Laatoka omat kalaisia. Näissä mesissä elää mustia hylkeitä.
Itäisissä pitäjissä on tehty paljo sahatyötii. Kimikunta on rikasta,
täällä löytyy hölmää, marmori- jakalkkikimiii (monessa kohdin, erit-
täin Ruskealassa, Laatokasta pohjaisessa), fiiltspatia (Impila-
hella, josta muosittain posliinimapriikiin Pietarissa miedään sitä
noin 200,000 leimiskiin paikoin), kuparia (runsaasti Koirinojalla,
Pitkärannan kylässä Impilahden pitäjää), tinaa (Pitkärannalla),
majansi-samea (Parikkalan pitäjässä), lyijykimeä, porfyrkimeii
(Suurella saarella). Mitä näistä aineista tamaraksi saadaan,
miedään eniimniten Meniijiille, jossa myös ostetaan raniitti-ki-
meii (parasta kiskotaan Pytärlahden kylästä Mederlahden pitä-
jässä) rauta- ja lasiruukien tekemiä. Pietariin miedään mielä
pajun kuorta (400,000:een leimiskiiiin). Maantiet omat hymiit
sentähden, että täällä on hymii saalis rapakimestii, joka maan
sisässä pysyy koossa, mutta ilmassa murenee hienoksi. Rahmas
on Suomalaisia, Karjalais sukua, mutta heidän luontonsa on
muuttunut pitkällisestä olostansa Meniiliiisten parissa. Suu-
rin osa tunnustaa Lutheerin oppia; mutta Suojiirmen, Sal-
illisten, Suistamon ja Kideliin seurakunnat omat kreekan-us-
kolaisia, joita myös löytyy siellä täällä yli koko läänin (28,700
henkeen). Pyhiiristin (Muolan) ja Kimennaman pitäjissä asuu
enimmiten venäläisiä.

Muoria: Pääselänneet omat Kajalan liaaran etelä pää.
joka tulee Kuopion läänistä, ja etelä Maanselkä. Laatokan

rannasta, Saiman etelä rantaa pitkin, Keltisten mirtaan.
Tästä poitkee e:äii kohti yksi haara, eroittaen Wehkalahdcn
pitäjää (Uudellamaalla) Mederlahden pitäjästä (Karjalassa)
ja loppuu Suvinen lahden rannalle, Miintylahteen, jota mai-
nitaan 1741--1743 muoden sotahistoriassa. Koilisen puo-
lessa kulkee yksi Kuopion läänistä tulema haaraKarjalan se-
lanneesta. Lännessä Saimasta tulee Mikkelin läänistä
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Banon Kaara ja yhtyy etelä Maanselkään. -"- Mesiä: Länsi-
rajalla juoksee KvmijoKi, joka tekee Korkiakosken putouksen
(25 jalkaa). — FuustilanjoKi Lappamedestä Buomenn6_len-
polijaan (Wiipurin lahden pohjaan). — KajajoKi, rajana itä-
etelässä (Kiminaman ja Rautusten pitäjät). — Bunanto,
jiirmi Sakkolassa, lähellä Laatokaa. — vuoksen, lähtee
Saimasta, poikki Sailnan rantaselännettä, Imatran putouk-
-86833, Ruokolahden pitäjässä, ja juoksee kaarenmuotoisesti
lämitse Jääskisten, Antrein kirkon, Muolan, Malkjärmen,
Räisälän ja Käkisalmen pitäjää. 17 p. Syyskuuta m. 1857
au'astiin kaimanto poikki 375 kyynärän lemeiin Kininiemen
Muoksenesta Sumantoon, josta nyt Muoksenen

.
medet kulke-

mat suorelmnin Laatokacm. — Leskelä juoksee länisjärmestä,
Ruskealan ja Sortamalan pitäjien läpi Laatokaan. — Wii-
najoki, rajana Aunuksen maata masten, Laatokaan, jonka
pohjainen puoli kuuluu Suomeen. — Tähän lääniin kuuluu
myös luotoisen Baiman eteläpuoli, josta lähtee Baiman Kanana
Lauritsalassa, 5 mirstaa idässä Lappeenrannasta ja kulkee
poikki Saiman rantaselännettä, Nuamajiirmen, Soskuenjoen
Juustilanjoen, Juustilanjärmen ja Lamolansalmen (28:en ja
miilneisen sulun) kautta, 5 peninkulmaa pitkä, Wiipurin
lahteen.

Uudellamaalla :

Hamina (Fredrikshamn), niemellä Mehkalahdessa, marus-
tettu, kadettikoulu, ylii-alkeis- ja naismäenkoulu; hymä kauppa;
2,229 asuk. ja kadettikoulun seurakunta.

Perustettu m. 1656 Mekkelahden niinellä; sai 1723 ny-
kyisen niinensä, kuninkas Fredrik'in niinestä, joka alotti kau-
pungin mamstamista. Rauhan sääntö m. 1809. Esikau-
pungeilla on niinet: 'Wiipurin, Hietaniemen ja Baniniemen
esikaupungit. — Btrölnlors, rautaruuki Pyhtäällä. — Kvm-
mene, pieni mamstus Kymijoen itäsuussa. — Kuotsinsalmi ,

KlMijoen itäsuussa, aimottu marustetukfi sotasatainaksi, jonka
muoksi Kotkan lähellä olemalla saarella on tehty mamstuksia.
Meritappclu w. 1769 ja 1790. — Korkin eli Buurisaari
(Högland), Suomen lahdessa. Meritappelu m. 1788. On
niinkuin toisetkin ulkosaaret kallioinen, hietainen ja hedelmä-
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töin: elatuskeino on kalastaminen, hylkeen pyytäminen ja
laiman luotsaaminen.

Karjalassa :

'Wiipuri (Wiborg), manha, hymin marustettu kaupunki
Wiipurin lahdella. Homi-oikeuden ja Kumernöörin istuin.
Täällä on rahamaihetus-konttuori, kymnaasi-, ylii-alkeis- ja 2
naismiienkoulua, suolnalainen kirjallisuuden seura, huoneenhal-
litus-seura, ojennushuone ja sen kanssa yhdistetty maimaishuone
lapsille (Nygsrd'in maalla, Wiipurin pitäjässä), 6 kirkkoa, muu-
tama mapriiki. Kaikista Suomen kaupungeista miedään Mii-
purista enin ulkomaalle tamaraa, nimittäin lankkuja ja lautoja,
joita tänne laitetaan Kuopion läänin sahoista. Viipurilaisilla
ei ole paljo omia laimoja, maan ulkomaalaiset hakemat täältä
kauppatawarata. Wiipurin rinkilät omat mainiot. 8,578 asuk.

Wuonna 1293 perusti Torkel Knutson linnan
saarelle lähellä kaupunkia. Wiipuri sai kaupungin oikeudet
m. 1403 ja Eritti Akselinpoika Tott marusti kaupungin muu-
reilla (muoden 1477 paikoilla). Wiipurin pamaus 1495 ja
Wiipurin selkäsauna (kaatloppi) 1790. Esikaupungit sanotaan
P3nts3rl3n6en, pietiirin ja (Neitsnielnen) esikau-
pungeiksi. — Nonrepos (Manha Wiipuri) lähellä kaupunkia,
ihanalla lystimetsiillii, jossa on Väinämöisen kuma. — Nar-
jus, nahkamapriiki Mederlahden pitäjässä. — VKspä», nahka-
mapriiki, —Kirjoi», kynttilä- ja säipuamapriiki, — lernajoki,
kynttilä- ja säipuamapriiki, — Kokkala, peilimapriiki, —

Herttuala, köysi- ja sikurimapriiki,— Kiuteri» öljymapriiki, —
NaasKol», mallitalo, kaikki Wiipurin pitäjässä. — peippol»,
rautakaluin tehtas. — Halila, Berliinisinisen mapriiki, —

välisalo, paperiruuki ja Leistilä, lasiruuki. Uudenkirkon pitä-
jässä. — BvBt6rbäeK, kimääri tehtas, — li3inol3, maasuna,
Systerbiick'in mapriikiin kuuluma, Kiminaman pitäjässä. —

3umbula, lnaasuna Rautusten pitäjässä.
KäKiB3lmi (Keksholln) saarella Wuoksenen suussa; ma-

rustettu; täältä tehdään kauppa Pietarissa Karjalan tuotta-
milla, laudoilla, pajun kuorella, moilla, kalalla, metsänotuksilla
ja nahkatamaralla. Tämän kaupan tähden kiippi täällä We-
näläisiä höyrplaimoja. 638 asuk.
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Vanhuudesta oli täällä linna, jota (m. 1295) paransi
Sigge Lake. Vuonna 1310 rakennettiin linna uudestaan
nykyiselle paikallensa. Lähellä olema kaupunki sai oikeutensa
m. 1647. Pääkaupunki entisessä Käkisalmen läänissä. —

Konnenits, saari Laatokassa, Pyhiijiirmen pitäjässä; täällä
on kreetalainen luostari, asetettu tänne m. 1393. — Blobo-
-6en, kauppapaikka Laatokan rannalla, Kurkijoen pitäjässä
Pietarin kauppaa marten. — Buotniemi, majansimapriiki Räi-
sälän pitäjässä.

Bort3N3_3 (ruots Sordawala, men. Serdopol) Laatokan
pohjaisella rannalla; kauppaa Pietarissa; 573 asuk-

Kaupunkia armeliaan perustetuksi miihii jälkeen muoden
1617 ja sillä oli kauppa-oikeus m. 1629. — luoto
Laatokassa, Sortamalan pitäjässä, kreetalaisella luostarilla,
jota asetettiin tänne m. 992. — Leskelä, Sortamalan pitä-
jässä, suuri sahalaitos. — B^sk7», lietsohuone, — Nirnosen-
Koski ja Koirinoja, suuret sahat, — _V!oKsan6ra, kupariruuki
Pitkärannalla, kaikki Impilahden pitäjässä. — lulemaoja ja
VKsu, Salillisten pitäjässä, Suomen isoimpia sahoja. —

suojärni, rautaruuki ja maasuna Suojiirmellii.

Samonlnaassa :

Lappeenranta (Milllllanstrand), Lappmeden (Saiman etelä
selän) etelä rannalla, Lappmeden pitäjässä; öljymapriiki; 908
asuk. Lähellä kaupunkia, Salinaan pistämällä niemellä on
linna, joka ennen oli marustuksena ja nyt pidetään kuritus-
huoneena mnimomäelle.

Mainitaan kaupunkina m. 1656, sai kaupungin oikeudet
m. 1727. Oli ennen aikaan likempänii linnaa. Tappelu m.
1741. — läänitti (Damidsstad), Luumäen pitäjässä, ai-
mottu raja .varustukseksi 1793, mutta asia jätetty tekemättä.
— KärnäKosKi, Samitaipaleen pitäjässä; tappelu m. 1788.
— Lauritsala, lastaus paikka Saiman kanaman alkusuussa.

Hämeen maassa: WalKiala, tuttu komasta tappelusta,
jota sodittiin 29 p. Huhtikuuta m. 1790 lähellä pitäjän
kirkkoa.
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6. Kuopion limut.
Maa on yleensä epätasaista, ahtailla laaksoilla jyrkkien

harjuin ja metsättömien muorenseliinnein mälillä; pohjaispuoli
on muorisempaa kuin eteläpuoli. Karjalan muoret omat kor-
keimpia kuin Samon, mutta niimiit omat loitommat. Usiasti
omat lliäet ylös kukkulalle asti peitetty miikimullalla, metsäisiä
ja osittain miljeltyjii. Isoja aloja on järminii (joista toiset las-
kemat Piiijäneesen, toiset Salinaan), soina, nemoina ja rälneinä,
joista muutamat omat niin metelöitii, ett'ei pääse kuin portailla
niitä kulkemaan; usiasti taimellakin ei pääse niistä yli kuin
suksilla. Maanlaatu kimensekaista hietamultaa ja maimaloista
liejusamea. Muutalnissa kohdin löytyy kuitenkin paremmin kas-
wawata lnaata, luutta pyytää enilnlniten olla komin kiivistä.
Kaskista ja suopelloista saadaan enin osa miljaa, joka tamalli-
silla muosilla piisaa tarpeesen; inutta silloinkin pannaan petä-
jätä leipään. Karjanhoidosta on hymät tulot ja paljo moita
miedään Viipurin lääniin ja Venäjälle, johonka täkäläinen
kauppa miiine muosina on metiiinnyt. Hemoset omat hymiä ja
hoidetaan hymiisti. Heinät saadaan paraiten tehtyistii suo- ja
saraniituista. Ahot omat hymiä ja miikemiii laitulnena, mutta
kimisiii kuin he. omat, niitä ei käy niittäminen. Metsästäminen
ei ole hyödytöntä. Välistä nähdään joku hirmi, joskus joku
eksynyt peura. Metsiinsaalista ja nahkoja saadaan myymiseksi
asti. Paljon armoisiksi on miime aikoina muuttuneet sydänmaan
metsät, joissa nyt sahat malmistamat lankkuja ja lautoja, joita
sitten kosken perkkauksilla ja kaimannoilla kulkuisiksi saatuja mesiä
myöten miedään Viipuriin. Kimikuntacm kuulumista aineista
lamataan kuparia, Ilomantsin (Niintvnaaralla luultamasti run-
saasti) ja Pielisjiirmen pitäjässä, rautakimeii (KaKosenmäessä
Nilsiän pitäjässä, Ilomantsissa ja hölinänä jiirmissii), kalkkia,
muolo-kimeii (josta tehdään patojakin), tahko- ja mpllykimejii.
Rahmas on Karjalais sukua. Suurin osa asukkaista tunnus-
tamat Lutherin oppia; kreekalaisia ristityltä löytyy (7,500:een
henkeen) erittäin tähän läänin kuulumassa Suojiirmen pitäjän
osassa, Liperissä ja Ilomantsissa.

Vuorenseliinneitii on: 1) Kazanin M3gnsolkä Pohjan-
lliaan rajalla; 2) "WeäenjaKaajan pohjainen pää länsi Sa-
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mossa; 3) Karjalan naaran pohjais puoli, joka kulkee i. e:iiii
ja e:iiii kohti koilisessa Samossa ja keski-Karjalassa ; 4) mii-
memainitusta lähtemä haara, joka kulkee liimitse Ilolnantsin
pitäjää; 5) Koli (200 jalkaa korkia) Pielisjärmen pohjaisella
rannalla. Yksinäisistä muorista mainitaan: Puijo, lähellä
Kuopion kaupunkia; pisanuori, (600 jalkaa k.), merkittiimä
luolastansa ja muorikiteistiinsii (kristall), Nilsiän pitäjässä,
Samon ja Karjalan rajalla; Uurtonaara , limonaara ja
pvvtinnaara Liperin pitäjässä; ja joukko muoren kukkuloita
Pielisjärmen pohjais- ja länsi-rannoilla. — Vesiä: a) Pin-
jalleen mesikuntaan kuuluu pielaneclen, MaKKaneden (5,15),
lisneilen (4,14), Konnsneäen (3,13) mesijakso Rautalammin
pitäjässä, jotka laskemat Kvnsineteen ja siitä Vaasan lää-
nin mesiin. — b) Lännessä saa Saiman- mesikunta alkunsa
niistä mesistä, jotka lähtein monelta haaralta laskemat lisal-
msssa p:ssa, paloisten Koskessa ussii ja KiKlasglmeßßa l:ssä
poroneteen lisalmen pitäjässä; siitä miemiit peltosalmi ja
NerKongalmi OnKineteen (6,16), siitä Wi«nnonkoßki (sulku-
laitoksia) NaaninKaneteen ja tästä KuoKonnirta (nykyjään
perkattu) Kallaneteen (10,20). Tämä suuri mesi, jota kul-
jetaan yli kapeimmissa kohdassaan Kelloniemen ja Toimalan
mälillä, ottaa .ännenirrHu kautta sen mesijakson, joka glkain
Sotkamon pitäjän rajalla, juoksee liimitse lisalmen ja Nilsiän
pitäjiä, 3vnär_n (7,17), Wuotjärnen (8,18), _luKKaßkoßken
(Strömsdal), Uuuruesneäen ja (9,19) niinellä.
Kallamedestii laskemat medet molemmin puolin suurta Soi-
salon maata: 1) etelää kohti, Leppämirroille päin, puutossal-

inessa Koirußneteen, siitä KoirußkosKeßßa IlnnuKKaneteen
(22,29) ja siitä nirrassa Ximisneteen Mikkelin
läänissä; 2) itä-etelää kohti Wetimassalme^a 3unasnet6en
(11,21), joka, paluKKinirran kautta otettuansa _Ka_.nine_.6l_
ja Fuojärnon (12,22) medet, laskee Neinäneteen Mikkelin
läänissä. — e) Idässä saapi Sailnan mesikunta alkunsa
niistä mesistä, jotka laskemat 11 peninkulmaa pitkään pie-

IKjärneon, joista mesistä merkittiimimmiit omat ne, jotka
Lieksan jokea laskemat pankajärnestä , johon taas lisä mesiä
juoksee sonKerin järnestä, Karjalan koilisessa kulmassa, ja
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muista jiirwistii Weniijällii. Pielisjärwestä wiepi Pielisjoki,
otettuansa w. Koitajoen Koiclerista ja muista Ilomantsin
sydänmaitten järwistä, pv__3Be!Kään (13) Liperin pitäjässä,
josta wirtaawllt medet Rääkyliinniemen ylnpäri Orineteon
(14) Mikkelin läänin rajalla. Tähän miimemainittuun miepi
p:ssa Növtiäisestä ja W^iinijärneßtä Liperin pitä-
jästä, ja e:ssii paloisten nirta p^däjärnestä (15,23) Kesä-
lahden pitäjässä, Wiipurin läänin rajalla.

Samonmaalla :

Kuopio, kaupunki ihanalla paikalla, sillä niemellä joka
jakaa Kallameden kahteen selkään, läänin- ja hippakunnan hal-
lituksen istuin. Täällä on rahamaihetus-kontkiori, kymnaasi-,
plä-alkeis- ja naismiienkouluja, kynttiliimapriiki; 3,486 asuk.

Perustettu m. 1776. — suonu ja 3aniKosK_, suureinpia
sahoja Kuopion pitäjässä. — kukkasten l. sunan rautaruuki
(Strömsdäl), UrimalaKs, Suolnen manhin lietsohuone, .lu-
nankoski ja __.trakoskj, suurempia sahoja, kaikki Nilsiän pi-
täjässä. — Wianto, miihempi paperirullki Maaningan kap-
pelissa. — svrKKäKosKi, rautaruuki ja maasuna, Ba_al_mija
KauppilanKoBki, lietsolaitoksia, lisalmen pitäjässä. — >Var-
K3UB , rautaruuki jamassiinain tehtas, P3K313 , karmaushuone,
>Ve!it3N3, saha, Leppämirroilla. — Korkeakoski ja p33si-

Koski, lietsohuoneita, Pielameden pitäjässä. —

Kuopiota mastapäiitii, ja W^irta-silta lisalmessa, mainitaan
1808 muoden sotahistoriassa.

Karjalassa:
loensuu (Pielisensuu), Suonien uusilnpia kaupunkia Pie-

lisjoen suussa, Liperin pitäjässä, 511 asuk.
Perustettu m. 1848. — Bävneis (Gustafsfors), rauta-

ruuki/ ja Kortteis lietsohuone, Kaamin pitäjässä. — pandan-
Koski ja WieKi, lietsohuoneita Pielisjärmen pitäjässä. —

UuoKastenKusKi, saha Nurmisten pitäjässä. — Herajoki,
kupariruuki Ilomantsissa, Pielisjärmen rannalla. — Käen-
Koski, lietsohuone, NöKKö, maasuna, Ilomantsin pitäjässä.
— >Värtsil«, maasuna, sunanKosKi, mesisaha,
maamiljelys-koulu, Tohlnajärmellä. — Anttola, merkamapriiki.
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BiiKaKosKi, isompi saha, Liperin pitäjässä. — punois, saha,
Kiteen pitäjässä. — Tohmajiirmen pitäjässä on postihuone.

7. Mikkelin lääni
on niin täynnä mesiä, ettei monta sen mertaistä paikkaa löydy
maan päällä. Siitä että maassa on maihettelemaisesti meden-
selkiä, lahtia, salmia, kannaksia, saaria, muoria ja metsäisiä
rantoja, syntyy täällä, niinkuin muuallakin maan sisässä kau-
niimpia ja ihanailnpia paikkoja ja näköaloja. Maa jiirmien ja
mesien keskellä, jotka kuulumat toiset Saiman, toiset Piiijii-
neen mesikuntaan, on muoroin soina, nemoina ja kankahina,
jotka lnonesti kohoomat harjuiksi, metiien etelää ja itä-etelää
kohti. Laaksot omat täällä (etelii-Samossa) aukeimmat kuin
pohjaisessa Samossa. Laihat peltomaat ja pienet nutut pa-
koittamat ihmisiä hankkimaan miljaa kaskenpoltolla ja suoperk-
kauksilla. Kaskenpolttalninen uumuttaa maata niin, että se
ahoksi jätettynä, muutaman muoden mahmassa heinässä kasot-
tuansa, ei kanna ininkäänlaista kasmua, mutta lnuuttuu lno-
neksi muodeksi aiman mitättölnäksi. Karjanhoito on erittäin
suuresta armosta. Karjalan, Samon ja Hämeen hemoset eimät
ole omassa maassa ainoastaan mieluiset, luutta niitä haetaan
myös Weniijiille. Niitä hoidetaan erittäin hymästi, ja jakaa
niille isäntä miihiiiset jymänsä tasan. liirmet omat kalaisia
(enilnlniten löytyy muikkuja ja kuhaa); Saimassa asuskelee
lohta ja hylkeitä. Sahoja on paljo. Kimikuntaan kuulumista
hyödyllisistä aineista näkyy lääni oleman köyhä. Hölinää saa-
daan ja myös kalkkia. Wiime muosieN koskenperkkauksista on
Iliaalle ollut suuri hyöty ja Saiman kanamasta omat suuret
edut syntymät Itä-Suomen asukkaille, joita omat tähän asti
estäneet pitkät matkat ja maimaloinen kaupankäynti edistymi-
sestä maanmiljelyksessii ja muussa työssä. Samolaiset omat
niinkuin Suomalaiset yhteisesti huolimattomia, luutta kuin ker-
ran työhön ryhtyivät niin eimät sitä kesken jätä.

Suurin muorenselänne on Banon naaran eteläpuoli, joka
tulee Kuopion läänistä, kulkee keskellä lääniä (Pieksämäen,
Mikkelin ja Ristiinan pitäjien läpi) Wiipurin lääniin. Paitsi
sitä matnitaan: 2) itä-etelän puolessa ihana punkanarju,
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miihiiisellii saarella, Pihlaimveden (17,25) ja Pummeden
(16,24) mälillä Kerilnäen pitäjässä; täältä on ihana kat-
santo; b) lomman puolessa yksi harju, josta poikki juoksee
Iyriingön mirta; metää Hämeenlinnan lääniin; e) yksinäi-
set muoret: KirjaKallio, Ristiinan pitäjässä, järmen ran-
nalla, johon siivu kulkemaiset manhuudesta omat piirtäneet
nimensä. — Kö^sKinnuori, Rantasallnen pitäjässä, joka on
saanut niinensä ryömiiristii, jonka puhutaan asuneen suu-
ressa täällä olemassa luolassa. — liirmeen jyrkästi putoama
Linnanuori. Sulkaman pitäjässä, jonka tasaselle kukkulalle
puhutaan ennen aikaan aimotun rakentaa linnan, mutta sitä
ei koskaan saatu malmiiksi, sillä wuorenhaltiat myöryttimät
yöllä alas kaikki ne kimet, jotka sinne oli »äimällä miety. —

Mesiä: 1) lännessä Medenjakajasta: a) Päijäneesen laskee
idästä, Pieksämäen, Kangasniemen, Mikkelin, Kustauksen ja
Sysmän pitäjistä, Kvvneöen (43), KvvKosKen. puu!ane_len
(42), Kalakosken, Buontisjärnsn (41), putouksen,
Kautaneclen (40, 10), lääsjärnen (39), KosKipään, B*sSßmä-
nesien ja 'lainonirran mesijakso. — b) Etelässä laskee Män-
tyharjun pitäjästä mesijakso 'WoiKosKen kautta Muohijärmeen
Uudenllman läänissä. — 2) Idässä Medenjakajasta: Kuo-
pion läänistä tulee Saiman mesikunnan kaksi alkuhaaraa:
1) lännestä, molemmin puolin Soisaloä, Vnonneteon, a)
Markausten mirtaa lnyöten Ximißnet6en (21), johonka län-
nestä laskee _loroi8selk» ja lounnasta Naapanesi (20) Ran-
tasallnen pitäjässä, — b) Neinäneclestä KermaKosKsn kautta
loutsenneteen (19,27); — 2) idästä Orineclestä (14) Ori-
mirran kautta inainittuun loutsenmeteen. Enonmeden itä-
eteläisestä osasta NauKineclestä (18,26) mirtaamat medet
Haapasalmen kalitta siwu Samonlinnan, pinlajaneteen(17,25),
joka i. e.stii punkasalmsn kautta ottaa purune__sn (16,24)
kirkkaat medet, ja sitten laskee Uaapanetesn (45,30) Puu-
inalan pitäjässä, josta puumalansalmi miepi 3aimaan. Nie-
mukoita ja saaria jakaa Saiman moneen osaan, niinkuin
Luon_.er.nssi (46,31) pohjaiseen Päin luman pitäjässä.
Orinesi (14) Kuopion läänin rajalla mirtaa KaiKusten käi-
mannossa suoraan Purumeteen.
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Ennen aikaan puhuttiin Isost» ja Wänäst» innosta.
Jälkimäisellä niinellä ymmärrettiin maakunnan kollista puolta,
eli nykyiset lisalmen, Nilsiän, Kuopion, Pielameden, Leppii-
mirran, Joroisten, Rantasalmen, Kerimäen ja Säämingin
pitäjät. Kaikki muu Samo oli Isoa Samoa, johon myös
kuului Rautalamme» pitäjä.

Samonmaassa :

Banon.inna (Nystott), saarella, jossa Haukiwesi laskee
Pihlajameteen, Sääiningin pitäjässä Vanhaa Suomea; ylii-
alkeiskoulu; 935 asuk.

Lähellä kaupunkia, pienellä luodolla Haapasalmessa on
linna, jonka Ololsbor^in nimellä tänne perusti w. 1475 Erik
Akselinpoika Tott. Kaupunki sai oikeutensa m. 1816. — Ku-
nakoski ja Lohikoski, isompia sahoja Sulkaman pitäjässä.
— Haapaniemelle, Haapameden rannalle Rantasalmen pitä-
jässä, asetettiin m. 1781 sotamiehen-konlu, joka oli moimassa
muoteen 1818; silloin poltti tulipalo huoneet ja koulu muu-
tettiin Haminaan. — pgrkumäki. Rantasalmen pitäjässä,
tappelu m. 1789. — BävnetKoBki, saha Heiniimeden pitä-
jässä. — punkadarju, ruunun puisto. — Enonkoski, saha

Kerimäen pitäjässä. — puuma.Zmsalmj, maltarajana muo-
desta 1743 muoteen 1809; meritappelu m. 1789. —'Wäärä-
Koski, saha Joroisten pitäjässä. — Joroisissa on postihuöne.

WKKeli (Sankt Michel), Saiman lahden rannalla, lää-
niin hallituksen istuin, 636 asuk.

Mikkelin kirkonkylälle annettiin kaupungin oikeudet m. 1838.
Läänihallitus muutettiin tänne m. 1843. — porosalmi, ~ e:sfti
kaupungista; tappelu m. 1789. — KaaKelinna . Ristiinan
pitäjässä, ennen kuninkaan kartano linnalla, jonka rakennutti
Reimi Pehr Brahe (1640), nyt hiimiössä. Tässä pitäjässä
oleskeli osa Saiman sotamenestöii ; toinen osa oleskeli Var-
kaudessa eli Laiwanlinnalla Kuopion läänissä. — 'lainakoski
ja lernarumpu, sahoja Mäntyharjun pitäjässä.— Saavak-
sensa sota-menestönsii Saimasta Samonlinnan tykö kaimat-
timat Meniiläiset 4 kaiwantoa: Kutmelentaipale, Käyhkä,
Kukontaipale ja Telataipale, inutta näistä ei eniiiin ole mi-
tään hyötyä. — porsaskoski, lietsohuone, — Haapakoski,
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inaasuna ja rautaruuki, molemlnat Pieksämäellä. —

,

lietsorakennus lumassa.
Hämeemnaassa :

Heinola, Iyriingön mirralla; ylä-alkeiskonlu; 1006 asuk.
Oin rakettu Tommolan rusthollin maalle ja sai kaupun-

gin oikeudet m. 1839. Oli muodesta 1778 muoteon 1631
Kyminkaupungin läänin maaherralle asulnapaikkana ja sitten
Mikkelin läänin kumernöörille muoteen 1843, koska muutet-
tiin kumernöri Mikkeliin. — KautaKosKi. Korpilahdella, —

LäsäKosKi eli K^^KosKi ,. Kangasnieiuellä, isompia sahoja.

8. Hämeenlinnan lääni.
Länsi-rajalla on Näsijiirmi ja muita mesiä jä itä-rajalla

Piiijane, jonka itärannalla on tätä lääniä ainoastaan pienempiä
paloja. Mesistä kyllä ei ole puutetta, kuin paitsi mainitulta
mesiä, länsi-etelä wesikunncm eteläinen älkuhaara täälli juoksee
läpi ihania paikkoja. Pohjainen puoli niinkuin myöskin Piiijä-
neen rannat omat täynnä korkioita ja jyrkkiä muoria ja hieta-
kankahia, metäen e:äii kohti, ja niitten mälissä on hietikoita 'ja
mesiä. Etelä puoli on aukealnpaa, muvrenfelänneet matalaln-
lnat,. ja luuutenkin läänin paraasti miljelty ja mäkirikkain osa,
josta tamallisesti ulottu miljaa inyödäkin. Pellaman miljelemi-
secn on luaa sopimata; Längelmäen, Orihmeden ja mpös Laln-
mili pitäjistä saadaan parasta pellamna. Karjanhoidosta on paljo
hyötyä elatukseksi ja. miilistii ainoa rahansaalis. Laituinet omat
hymät,. luutta talmella pidetään melkeen yleisesti karjaa huoli-
mattoumsti. Läänin eteläpuolessa kasmaa itsestään mahtera,
saarne ja pähkinäpuu. Metsiä on lamealti ia sydänmaissa
oleskelee karhuja, susia ja mutta milli-petoja. Hirmiii.arvataan
aina harmemmassa, ja maikka niitä ei ole lupa ampua, tape-
taan niitä kuitenkin joku joka muosi. Kimlkunnan aineita ei ole
paljo hyödyksi käytetty. Ukonkiwen tarpeesta Solneron lasiruu-
kiin, on ruettu kaimalnaan Solneron tienoilla ja on siitä nähty
Tammelan pitäjän (erittäin Tö.ron-tienon) oleman rikkain
tarpeellisista kimistä koko maassa. Hölinää löytyy runsaasti
Lopen ja Padasjoen pitäjissä, mutta sitä masta miimc
.vuosina on ruettu hyödyksi käyttämään; kalkkia, ehkä huo-
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nompaa löytyy muutamissa kohdin. Pohjan puolessa kiskotaan
tulta kestiiwiä paasia, joista tehdään uunia. Tahkoja tehdään
siellä täällä; liuskakimen muorenseliinne tulee Turun läänistä
tiimiin läänin länsipuoleen. Pälkäneen ja Sahalahden pitä-
jässä kehrätään paljo pellamalankoja. Rahmas on Hämäläi-
siä, jotka enemmän kuin muut Suomen asukkaat omat pitäneet
sukuperiiisen luontonsa, maikka enemmän kuin 600 muotta omat
olleet Ruotsalaisten alla. Hämäläiset omat aikailemaisia, riip-
pumat sitkiiisti isiensä lamoissa, pelkiiiimiit kaikkia uutta, jonka
muoksi omatkin sekä maamiljelys- että muussa työssä jääneet
muiden jiilelle. — Kesällä, kuin muoden tarpeita hankitaan,
tekemät ahkerasti työtä, eimiitkii makaa kuin muutaman tun-
nin, mutta taimella maataan sitä enemmän ja tehdään sitä
miihemmiin työtä. Erittäin omat itse-olemaiset (loiset) laiskoja :

ne elämät päjmiiltii ja niitä on aiman liiaksi maassa. Ylä-
maissa mielii asutaan . pirtissä, mutta jota likemmäs tullaan
miikirikkaimpia paikkoja, sitä harmelnmassa on näitä pirttiä
riippiininensii, mutta sitä tihiiimmässii nähdään tupia ja huo-
neita lasiakkunoilla ja tornimuurilla, eikä täällä eläimet elä ih-
misten kanssa yhdessä huoneessa.

Muorenselännei.ii: 1) Hämeen naara tulee Waasan lää-
nistä, seuraa Piiiiiineen länsirantaa (liimitse Jämsän. Län-
gelmäen, Padasjoen ja Hollolan pitäjiä), kunnes etelä ra-
jalla yhtyy — 2) etelä HllaanßelKään, joka läänin itä-etelä

kutinassa tulee Uudenmaan läänistä ja kulkee l:ii kohti (lii-
mitse Hollolan, Hausiiirmen, Lopen, Tammelan ja So-
meron pitäjiä) Turun lääniin. 3) Miimemainitusta l. p:aa
kohti liihtemii haara, joka (Janakkalan, Manajan ja Hattulan
pitäjien läpi) kulkee simu Hämeenlinnan kaupungin, jonka
etelä puolella se on tuttu llattelmaan Karjun niinellä. 4)
Turun läänistä (läheltä Tampereen kaupunkia) tulee korkia
ja kapee KanZa^lan Karju, kultein liimitse Kangasalan ja
Pälkäneen pitäjiä Hauhoon. 5) Koilisessa kulmassa kulkee
autio kangas Orimeden ja Ruomeden pitäjien läpi Waasan
lääniin (Kankaanpää Mirdoisten kappelissa). 6) Heinolan
likeltä tulee yksi selänne, joka kaaren muotoisena seuraa Piii-
jiineen etelä rantaa, ja jonka poikki laskee Anianpellon tie-
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noilla Wääksyjoki. Päiiiineen korkiat rannat, Hattelmaa» ja
Kangasalan-harju ja Wermaswuori lähellä Hämeenlinnaa
omat mainiot ihanista näköaloistansa. — Mesiä: a) Länsi»
eteläinen mesikunta: 1) Kuoreksesi, Längelmäen pitäjässä,
ottaa Miinttiikosken kautta medet Keurunseliistä Maasan lää-
nissä ja laskee sitten Ailelas- ja läntiseen
wesijaksoon: sotkanselk», Kuovvesi, Nurol3, IVäßijär^i,'lam-
pereenkoski jia P^Käjärxvi; 2) LänFelmävveteen (35,7), LäN-
gellnämeden. Kangasalan ja Sahalahden pitäjissä, juoksee o.
>V_i«kß? >Veßijärw6B._i (34,6), Kangasalan pitäjässä, ja
sitten miepi Kaivvanto Koineosen (33,5) ja siitä taas paino,

salmi __l»llaß>ve._sn (32,4), johonka P_i_l_,änssn>veß_ (36,8)
laskee Kostiajoes.». Ennen aikaan mirtasimat medet Län-
gelmämedestä Pälkänenmeteen Iharin nyt kulmassa kos-
kessa. 3) Lummeneoßta ja >Veßij2oßta , .Padasjoen pitäjässä,
mirtaamat medet lämitse Lalnmin ja Hauhon pitäjiä länttä
kohti, jossa IlmolanßelKä, K^llö ja UarKalansalmi miepi Mal»
lasmeteen; tästä miemät ja Kautun-
selkään, Siiiismiien ja Akaan pitäjien Malilla. 4) Medet
?_i_ij3rvv...ä LalNlnin pitäjässä ja Lopen järvvestä juok-
semat yhteen Janakkalan pitäjässä, josta mesi sitten juoksee
Manajan pitäjän läpi, simu Hämeenlinnan, Hattulan pitä-
jään, >Vanaja^eteen (31, 3) ja sieltä Rautunselkään. Nyt
juoksee medet Lempiiliin pitäjän läpi, Kuokkalan Kosken
kautta Mesilahden pitäjään (sorv/anselkään) ja siitä sitten
Pphäjärmeen. 5) r^Käj»rvvestä, Lopen pitäjässä kulkee
mesijakso Tcunlnelan läpi Turun lääniin (Loimijoki). — K)
Piiijiineesen laskemista mesistä on tässä läänissä: 1) l.ssii

Lummeno ja josta miepi _^rr«Bkoski
ja 2) e.ssii >Vesijärwi (37,9), Hollolan pitäjässä josta miepi
>VääkßvjoKi. Piiijiineen itä-etelä kullnasta miepi KalKisten
mirta Ruotsalaiseen Mikkelin läänissä.

Hällieenlnaassa:

llämeenlinna (Tamasiehlls), läänin ainoa kaupunki, lää-
nin hallituksen istuin, ihanalla paikalla; kymnaasi- ja ylä-al-
keiskoulu, 2,569 asuk. Likellä kaupunkia on entinen Nämeen-
linna, joka nyt on ojennushuone iniehille.
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Linnaa, ikänsä suhteen toinen maassa, perusti m. 1249
Birger Jarl. Sen miereen rakennettiin manha kaupunki
_650 ja muutettiin nykyiselle paikallensa. Saaristen puus-
tellin maalle m. 1778. — Nuo.tijärvvi, lasiruuki Urtialassa,
— lokioii., seeteritalo Talnlnelan pitäiässii, Suollien suurin
merkamapriiki, ralltamuki ja rautakalujen paja. — _?orBBa.
pumpulin kehruuhuone, 'vVikBberF, kutohuone, Mustiala, en-
nen kuninkaankartano, nyt Maamiljelys-koulu, Tammelan pi-
täjässä. — Kau.ziKosKi, lietsorakennus ja öljymapriiki. Lo-
pen pitäjässä. »> I'er^aKosKi> paperiruuki, Janakkala
pitäjässä. »^ fylä ja lnarkkinapaikka Asikkalassa;
haluina höyrylaimalle. — ?lvB_vlä ja I_läKel»

, kyliä, joita
mainitaan Nuijasodan historiassa (m. 1597). — >Vieru.
lietsohuone, saksal», kehruukoulu, öljymapriiki, Pa-
dasjoen pitäjässä. — )u.tila. manhelnpi merkamapriiki, Hau-
hon pitäjässä. — KosKis, merkamapriiki Lammella. — Mlk-
Kila, Pälkäneen pitäjässä, tappelu m. 1713. — NuuranKoBki,
saha, ja Ko^Kensaari, lietsohuone, Jämsän pitäjässä.

Satakunnassa : LiuK^la , ennen kuninkaan kartano. Kan-
gasalan pitäjässä; oli yhden aikaa (muodesta 1581) Kuningas
Eritti neljännentoista lesken, Katharina Maununtpttären
hallussa, joka täällä kuoli m. 1612. — Nattanpaä. lietso-
huone Messukylässä.


