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Alkulause.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kokouksessa Lokakuun 5 p.
1870 osoitti Seuran sen-aikuinen esimies Johan Wilhelm Snellman,

kuinka Seuran huomiota ansaitseva toimi olisi edistää Suomen maan-
tieteen hankkimista — ei lukukirjan koulua varten, vaan teoksen
semmoisen, joka mahdollisuuden mukaan vastaisi tieteen vaatimuk-
siin. „ Tieto omasta maasta ja omasta kansasta" — lausui ehdot-
taja — „on kaiken taidolla harjoitetun yhteiskunnallisen toimen,
vieläpä yleensä individin siveellisen sivistyksenkin ehtona. Tämä
tieto on senvuoksi uskon-opin jälkeen yleisimmin tarpeellinen, sivis-
tyneimmälle yhtä hyvin kuin rahvaalle, niinkuin se myöskin on hel-
poimmin saavutettu tieto, jossa kaikkein kansanluokkain käsitys voi
tulla enimmin yhtäläiseksi". Ja muistutettuansa maantieteen uuden-
aikaisessa mielessä laveasta sisällyksestä, sanoi hän vielä: „maantiede
sisältää siis tiedon jonkun kansan koko nykyisestä elämästä ja tä-
män elämän kaikista sekä ruumiillisista että henkisistä ehdoista.
Joka näistä kaikista on tietämätön, siitä ihmisestä sopii todellakin sa-
noa, ett'ei hän tiedä, mistä on kotoisin". Sittenkuin Seuran Historiallinen
osakunta seuraavan Helmikuun 1 p. oli antanut kirjallisen lausunnon
tästä ehdotuksesta, päätti Seura, siihen suostuen, julkisesti kehoittaa
tähän toimeen halullisia kirjailijoita itseänsä kirjallisesti ilmoitta-
maan, jonka ohessa Seura samalla sitoutui kahden vuoden kuluessa
kustantamaan vastaisen kirjantekijän matkustukset ja aine-kokoilemi-
set vuotuisella rahanmääräyksellä 3,000 markkaan asti.

Että näin suunnitettuun ja laveaan teokseen, kuin nyt oli pu-
heena, menisi yhden miehen koko aika ja työvoima, jos se kolmen
tai neljän vuoden kuluessa, niinkuin oli tarkoitus, oli loppuun saa-
tettava, sen ymmärsi allekirjoittanut varsin hyvin. Tämä seikka ja
vielä enemmin se ehto, jonka hän itse oli esittänyt Historiallisessa
osakunnassa, että nimittäin maantieteen kirjoittaminen ei olisi annet-



tava kellekään muulle kuin suomen-kieleen täydellisesti perehtyneelle
kirjailijalle, olivatkin syynä siihen, etfei allekirjoittaneen mieleen
olisi johtunut ilmaantua hakijain joukossa, ellei iäkäs, kunnioitettava
ehdottaja itse, niinkuin useat muutkin arvokkaat ystävät, olisi häntä
kehoituksillansa siihen taivuttaneet. Poistuipa myös arveluttavin kohta,
vaikeus kielen suhteen, kun herra lehtori B. F. Godenhjelm ystäväl-
lisesti lupasi ruveta kirjantekijän apulaiseksi. Eipä muuta, — alle-
kirjoittanut ilmoitti itsensä ja saikin Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ralta Lokakuun 4 p. 1871 sen kunnioittavan luottamuksen, että eh-
dotetun maantieteen suoritus-työ uskottiin hänen tehtäväkseen. Seu-
raavan vuoden lopulla antoi hän sitten lavean suunnitelman, joka on
painettuna Kirjallisen Kuukauslehden 1 mossa v. 1873 ja joka, muu-
tamilla pienillä muutoksilla, kaiken aikaa on ollut työn ohjeena.

Pettyneen toivon tunnolla tekijä palauttaa mieleensä nämä asiat.
Se aika, jonka hänen virkatoimensa — joille muutoin Suomen maan-
tieteen laatiminen ei ole aivan vierasta — sekä muut julkiset teh-
tävät ovat jättäneet yksityiselle kirjailija-toimelle, on nimittäin su-
pistunut paljoa ahtaammalle, kuin mitä ennalta sopi arvata. La-
veain aineiden järjestämistä ja yhteen-sovittamista, niinkuin myös
tämän työn toimittamista varten ei tekijälle tosiaankaan ole suotu
muuta aikaa, kuin joitakuita viikkoja, jotka hän kesä-kuukausina
tuon-tuostakin on saanut viettää maalla. Näissä oloissa on työ hi-
taasti edistynyt, ja tekijä on monesti epäillyt, eikö hänen oikeim-
min pitäisi luopua koko yrityksestä ja jättää sekä tehtävä että an-
nettu apu takaisin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran haltuun. Miel-
tymys aloitettuun työhön on häntä kuitenkin aina siihen kiinnittänyt,
ja kun hän nyt on päättänyt painattaa ja julkaista sen alku-osan,
tapahtuu se siinä toivossa, että hän Jumalan avulla eikä aivan pit-
kän ajan kuluessa voi sen perille saattaa.

Mitä puheena olevan kirjan suunnitelmaan ja suoritukseen tu-
lee, mainittakoon lyhykäisesti, että sen on määrä ilmestyä kahdessa
osassa, joita kumpaakin erikseen sopii pitää itsenäisenä teoksena;
edellinen on nimittäin sisältävä yleiskatsauksen Suomen maahan ja
kansaan ja toinen varsinaiset paikankertomukset eli topografian. Edel-
linen osa, jonka alku on tämä vihko, täyttänee noin kolmekymmentä
arkkia; toinen arvattavasti vähäistä enemmän. Jälkimäistäkin var-
ten on jo koottu aineita, osaksi useain herrain ylioppilaiden suo-



siollisella avulla, joita tekijä vast'edes mielihyvällä on julkisesti mai-
nitseva ja kiittävä; mutta koska sen ulos-antamista ei missään ta-
pauksessa voi aivan piakkoin aloittaa ja paitsi sitä aine siinä tulee
ihan eri tavalla suoritettavaksi, niin näyttää siltä, kuin se toistai-
seksi, kuten jo sanottiin, olisi pidettävä erityisenä teoksena.

Tekijällä on aina ollut tarkoituksena kirjoittaa niin, että, tie-
teellisyyttä vahingoittamatta, teos sopisi luettavaksi jokaiselle, isän-
maan geografiaan mieltyneelle kansalaiselle. Se ei ole suinkaan helppo
tehtävä. Eipä kyky tässäkään, niinkuin ei monessa muussakaan suh-
teessa, liene täyttänyt, mitä tahto on tarkoittanut. Oikeastaan olisi
nimilehdellä pitänyt ilmoittaa teosta koelmaksi; mutta toiselta puo-
len ei tekijä harrasta pitkiä nimilehtiä, toiselta puolen hän uskaltaa
pitää sitä mieltä, että tämä on itsestään selvä asia ja ettfei ajatteleva
lukija vaadi teokselta muuta, kuin mitä on kohtuullista vaatia alku-
työltä, jonka nojalle vastaisten maantieteilijäin sopii rakentaa.

Herra lehtori Bernhard Fredrik Godenhjelm'ille, jonka
taitoa ja tarkkaa kieli-aistia teoksen tulee kiittää suomalaisesta pu-
vustaan, pyydän tässä saada julkisesti lausua hartainta kiitollisuut-
tani. Että Suomen Maantieteen ei tarvitse nimilehdellänsä ilmaan-
tua paljaana käännöksenä, vaan tavallansa sopii astua esiin samoilla
vaatimuksilla kuin alkuteos, tämä on kokonaan lehtori Godenhjelm'in
ansio, hänen, joka ei ole kieltäytynyt minun kanssani tarkastamasta
tekstiä lauseesta lauscesen ja sitä monesti muuttamasta ja muodos-
telemasta, kunnes oikea ajatus ja oikea sana on löydetty. Myöskin
useain paikannimien oikokirjoituksen suhteen on lehtori Godenhjelm
ollut minulle suureksi avuksi.

Kangasalla Joutsiniemen talossa Elokuulla 1879.

K. E. F. Ignatius.
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JOHDANTO.
Katsaus Suomen maantieteen historiaan.

Niinkuin Suomen mannermaa verrallisesti myöhään javuo-
situhansia kestäneestä luonnonvoimain yhtämittaisesta vaiku-
tuksesta vähitellen on kohonnut meren „utuisista lainehista",
samoin on tämä maa vasta myöhään ja sitä myöden, kuin in-
himillinen sivistys on levinnyt pohjaseen päin, vähitellen as-
tunut näkyviin siitä pimeydestä, joka historian ensi aikoina
kätki tieteeltä suurimman osan maanpiiristä ja jonka tutkinto
sitten ainoastaan vähin erin sai yhä syrjemmälle lykätyksi, niin-
kuin Kreikkalaiset muinoin Okeanonsa. Koko vanhan ajan ja
enimmän osan keski-ajastakin pysyi Suomenmaa tämän hämä-
ryyden peitossa. Merenkullan-kauppa, joka jo varhain lienee
houkutellut muinais-ajan purjehtijoita Itämeren etelärannoille,
ei antanut tiettävästi syytä mihinkään pitempiin löytöretkiin
tällä merellä, jota pidettiin lahtena tahi oikeammin osana poh-
joisesta valtamerestä ja jota siis ikuisten jäätikköin luultiin
pohjan puolelta rajoittavan. Pytheas Massilialaisen merkillinen
matkustus (noin 300 e. Kr.) tuohon tarun-omaiseen Thuleen
(luultavasti Norjan länsirannikko 64:nnen ja 65:nnen leveys-
asteen välillä) saatti hänen, niistä niukoista otteista päättäen,
jotka muiden kirjailijain teoksissa nykyjään ovat jäljellä hänen
kertomuksestaan, kenties jonkun siellä asuvan suomalaisen kan-
san keskuuteen, mutta ei koskenut muutoin suorastaan eikä
välillisestäkään Suomenmaahan. Pytheaan matkustuksia kat-
soivat muutoin kreikkalaiset ja roomalaiset maantieteilijät vielä
monta vuosisataa sen jälkeen suurella epäilyksellä. Strabonm
mielestä esm. ei asuttu maailma ulottunut pohjoisemmaksi

I
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kuin Irlantiin asti, jonka ohessa hän arveli sekä maan- että
valtiotieteelle olevan yhdentekevää, vaikka etäämpänäkin löy-
tyisi asuttavaksi kelpaavia saaria, kun ei Roomalaisille näistä
kumminkaan saattaisi olla mitään hyötyä eikä vahinkoa. Roo-
malaisten sotaretkien kautta Pohjois-Germaniassa Augustus ja
Tiberius keisarien hallitessa tuli Pohjois-Europa sitten kuiten-
kin vähän laajemmalta tunnetuksi. Näillä retkillä saivat he
korvakuulosta muutamia epävakaisia ja enemmän tai vähemmän
satumaisia tietoja useammista pohjanpuolisista maista, joita
maantieteilijät sitten mainitsevat eri nimillä, usein vallan tun-
temattomiksi väännetyilläkin.

Ensimäinen kirjailija, jonka luullaan Suomea mainitsevan,,
on vanhempi Plinius (f 79 j. Kr.). Tämä oppinut tutkija, joka
suuressa 37:ään kirjaan jaetussa teoksessaan „Historia natu-
ralis" tahtoi antaa aikalaisillensa jonkunlaisen encyklopedian
kaikesta, mitä siihen aikaan tiedettiin, kertoo saaneensa tiedon
„äärettömän suurista saarista, jotka joku aika sitten Germa-
nian puolella on löydetty". Iso lahti, „Codanus", Cimbrian
niemimaan (Jutlannin) vieressä, oli täynnä saaria; «kuuluisin
niistä", sanoo hän, „on Scandinavia, jonka suuruudesta ei ole
tietoa; siellä asuu, siinä osassa, joka on tunnettu, 500:ssa kun-
nassa Hellevionein kansa, joka nimittää sitä toiseksi maail-
maksi. Eikä ole vähemmässä maineessa Epigia. Muutamat
sanovat näillä mailla Vistula-(Weichsel-)jokeen asti asuvan Sar-
mateja, Venedejä, Scirejä ja Hirrejä. Lahden nimi on Cyli-
penus ja sen suussa olevan saaren Latris. Sitten on toinen
lahti Lagnus, Cimbrien rajalla".x)

Epigian nimessä ovat useat myöhemmän ajan kirjoittajat
luulleet huomaavansa nimen «Finland" ja sentähden lukeneet
sen Eningiaksi. Ylempänä kerrottu ote Plinion kirjasta näyt-
tää kuitenkin osoittavan, että hän arveli mainitun maan ulot-
tuvan Weikseliin asti, joka ei sovellu meidän maan asemaan.
Toiselta puolen sopii kuitenkin muistuttaa, että Plinion mie-
lestä Epigia eli Eningia oli yksi noista monista saarista, joita
hän luuli pohjoismeren olevan täynnä. Kaikkien näiden saa-
rien nimiä hän ei mainitse, vaan ainoastaan kahden isoimman.

*) Hist. Nat. Lib. II c, 112 ja IV cap. 27.
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Kun hän siis puhuu, mitä muutamat ovat kertoneet niiden
asukkaista, on se ehkä ymmärrettävä koko tämän saariston ja
lähiseutujen asujista, eikä vain Epigian, jota ei juuri olisi so-
pinut saareksi ajatella, jos joki yksistään olisi erottanut sen
Germaniasta. Turhaa lienee sentään nykyjään pyrkiä mihin-
kään varmuuteen tässä asiassa. Pohjois-Europa oli muinais-
ajan tieteelle ikäänkuin joku noista pilvikuvista taivaan ran-
nalla, jotka merellä purjehtijassa ensin herättävät aavistuksen
tuntemattomien maiden läheisyydestä. Näille kuville ei ole
helppo antaa määrättyä muotoa tahi edes tarkasti eroittaa
niitä muista pilvistä. Mielenkuvitus ja todellisuus niissä yhtyvät.

Ensimäisen vuosisadan lopulla tahi toisen alkupuolella
jälkeen Kristuksen syntymän toimitti mainio roomalainen his-
torioitsija Cornelius Tacitus tunnetun kertomuksensa Germa-
niasta. l) Hänen käsityksensä Pohjois-Europasta oli melkein
seuraava: Itämeri eli Sveviläis-meri oli' pohjoisen valtameren
lahti, jota lännessä sulki Jutlannin niemimaa (jonka luultiin
ulottuvan paljon pohjoisemmaksi, kuin se ulottuukaan) ja idässä
Aestyien merenkullasta rikas maa, jolla nähtävästi tarkoitetaan
Saksan pohjoisrantaa Weikseliin saakka tahi vielä idempänäkin.
Tämän merenlahden ulkopuolella eli itse valtameressä oli Suio-
nien valtakunta, «mahtava miesten, aseiden ja laivastojen kautta".
«Suionien toisella puolella", jatkaa hän, «on toinen sitkeä ja
melkein liikkumaton meri, jonka luullaan ympäröitsevän ja ra-
joittavan maanpiirin, koska laskevan auringon viimeinen loisto
siellä kestää nousuun asti niin kirkkaana, että se himmentää
tähdet. Kansan luulo", kertoo hän vielä, «lisää, että sointu
kuuluu ja jumalain haamut näkyvät sekä säteet heidän päänsä
ympärillä". — Vaikka Tacitus niinmuodoin luuli Suionien val-
takunnan, nähtävästi nykyisen Ruotsin, olevan äärimmäisen
maan päällä, kertoo hän kuitenkin kohta sen jälkeen Suionien
jatkona olevan Sitonien kansan, joka muutoin oli edellisten
kaltaista, paitsi että nainen heitä hallitsi. «Siihen määrään",
muistuttaa hän, «ovat he turmeltuneet, ei ainoastaan vapau-
desta, vaan myöskin orjuudesta". Tarkoitetaanko näillä Sito-
neilla Suomalaisia ja ovatko nämä siis haettavat Skandinavian

*~) De situ, moribus et populis Germaniae.
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niemimaalta vaiko nykyisestä Suomesta, jääköönratkaisematta. *)

Merkillisempi on se seikka, että tässä Tacitolla ensi kerta ta-
vataan viittaus tuohon sittemmin keski-ajalla niin usein ker-
rottuun satuun eräästä maasta kaukana pohjan perillä, jossa
muka naiset hallitsevat, joka satu ikivanhoista ajoista saakka
näkyy löytyneen, ei ainoastaan Germaneilla, vaan Suomalaisil-
lakin, 2) ja jonkakanssa nimitykset «Qvenit", «Qvenland", „Kai-
nunmaa" sittemmin pantiin yhteyteen.

Vaikka Tacitus, niinkuin näistä näkyy, ei tuntenut Suo-
menmaata, on hän kuitenkin ensimäinen kirjailija, joka puhuu
suomensukuisesta kansasta ja nimittää näitä kansoja sillä ni-
mellä, «Fenni", jolla ne sitten tunnetaan historiassa. Nämä
Fennit, joiden kummastuttavaa raakuutta ja köyhyyttä sekä
puutetta melkein kaikesta elämän mukavuudesta, asunnoista
ja huonekaluista, hän kirjassansa kuvailee viimeiseksi, eivät
kuitenkaan asuneet nykyisessä Suomenmaassa, vaan Germa-
nian itäisillä rajoilla Veneteistä pohjaseen päin, siis Weikselin
suu-puolella. Kuvaus sopii muutoin Lappalaisiin.

Yhtä tai kahta ihmispolvea Taciton jälkeen (noin 170 j.
Kr.) kirjoitti oppinut Kreikkalainen Ptolemaios Alexandriassa
kertomuksensa maanpiiristä. Tämä teos, jolla vanhan ajan
maantieteellinen tutkimus kohosi korkeimmalleen, pysyi sitten
enemmän kuin 1300 vuotta kaikkien senkaltaisten kertomusten
esikuvana ja perustuksena. Pohjois-Europasta ei Ptolemaios
kuitenkaan tiedä sanoa paljon uutta. Hän tuntee Skandian
saaret, kolme pienempää ja niiden itäpuolella vielä neljän-
nenkin, jossa asui kuusi tai seitsemän kansaa; näiden nimistä
ovat kuitenkin «Gutai" (Gothit) ja «Daukionit" (Tanskalaiset)
ainoat, joita on mahdollinen selittää. Suomesta ei ole aavis-
tustakaan. Sen sijaan mainitsee hän, niinkuin Tacitus'kin, erästä
suomalaista kansaa, Finnoi, jonka asuntopaikat hän asettaa
vielä vähän etelämmäksi, kuin tämä, eli keskisen Weikselin
tienoille.

*) Vertaa: Y. Koskinen, Tiedot Suomen-suvun muinaisuudesta,
s. 104.

-) Muistettakoon vain Kalevalan kuvaus Pohjolasta ja Pohjolan
emännästä.
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Edemmäksi ei klassillinen muinaisuus ehtinyt Pohjois-
Europan tuntemisessa. 2) Tulipa kansain-vaellus; vanha Roo-
malais-valta kukistui ja sen hävitettyjen kaupunkien rauniot
hautasivat pian sen tieteen ja taiteen jäännökset. Ei etelä-
maalaisten enää ollut määrä sota- ja kaupparetkillä pohjaseen
päin kokoella tarinoita ja kertomuksia noista kaukaisista Itä-
meren-takaisista maista. Asia muuttui päinvastaiseksi. Näiltä
tarun-omaisilta mailta virtasi nyt vuorostaan hurjia sotilashei-
moja Välimeren rannoille. He toivat tietysti myötänsä koko
joukon tietoja kotopaikoistaan, joiden maantieteelliset suhteet
niinmuodoin johonkin määrin selvenivät.

Ensimäiset kirjoittajat, jotka käyttivät hyväksensä näitä
uusia tietoja, olivat Prokopios ja Jornandes, jotka molemmat
elivät kuudennella vuosisadalla Kristuksen jälkeen. Seurates-
sansa Belisariota hänen sotaretkillänsä Itägotheja vastaan Ita-
liassa, joutui edellinen itse useampien Gothien pariin ja hän
on historiassansa tästä sodasta antanut muutamia tietoja siitä
maasta, josta nämä sanoivat sukunsa lähteneen. Tätä maata
nimittää hän Thule'ksi ja se on hänen esityksensä mukaan
summattoman suuri saari, paljon pohjoisempana kuin Britannia
ja ainakin kymmenen vertaa suurempi. Ainoastaan vähempi
osa Thulesta oli asuttu sekä kolmentoista heimokunnan hal-
lussa, joilla jokaisella oli oma kuninkaansa. Kesäpäivän-sei-
sauksen aikana ei aurinko siellä laske neljäänkymmeneen vuo-
rokauteen ja talvipäivän-seisauksella on päinvastoin yhtä pitkä
yö. Että Prokopios Thulellansa tarkoittaa Skandinaviaa, to-
distaa sekä kertomus siitä tiestä, jota hän sanoo Herulien sinne
kulkeneen, että myös ne kaksi siellä asuvaa kansaa, joita hän
mainitsee. Toinen on «Gautoi" (Gothit), toinen «Skrithifinoi",
joista viimeksi-mainituista hän antaa seuraavan kertomuksen: 2)

*) Kolmannen vuosisadan loppupuolella sanotaan eräs Kreikka-
lainen, Aithikos, tehneen laveita matkustuksia Pohjois-Europaankin. Hä-
nen teoksistaan nyt ei ole enää jäljellä muuta kuin «Cosmographia Ae-
thici Istrici ab Hieronymo ex graeco in latinum breviarium redacta".
Eräs saksalainen oppinut, H. Wuttke, luulee Aithikon käyneen Suomessa
ja kuvanneen sitä Cosmographiassansa nimellä «Insulae Gudarontae".
Kuinka paljon todennäköisyyttä tässä arvelussa lienee, emme voi päättää.

') Katso : Y. Koskinen, Tiedot Suomen-suvun muinaisuudesta, siv. 122
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„Näistä kansoista, jotka Thulessa asuvat, on yksi ainoa, ni-
meltä Skrithifinoi, jotka elävät petojen tavalla; sillä eivätpä
pukeu vaatteisin, eivätkä kenkiä kanna, eivätkä viiniä juo eikä
ole heillä mitään syötävää maasta, koska eivät maata viljele,
eikä heidän vaimonsa tee mitään käsityötä, vaan miehet ja
vaimot alinomaa vain harjoittavat metsänkäyntiä. Sillä petoja
ja muita eläimiä on heillä suuri paljous avaroissa metsissä,
joita siellä paljon on, ja korkeilla vuorilla, ja pedoista, joita
pyytävät, käyttävät aina lihat ruuakseen, mutta nahat pukui-
meksi, koska heillä ei ole pellavia eikä millä neuloa, vaan si-
tovat petojen jänteillä nahat kokoon toisiinsa ja verhoovat sillä
tavoin koko ruumiinsa. Eivät myöskään imetä lapsiansa sa-
malla tapaa kuin muut ihmiset; sillä Skrithofinien lapset eivät
syö vaimojen maitoa eivätkä ime äitiensä rintoja, vaan syöte-
tään ainoastaan pyydettyjen petojen ytimellä. Niin pian siis
kun vaimo on synnyttänyt, hän kapaloitsee sikiönsä nahkoihin,
ripustaa sen heti johonkuhun puuhun, panee sille suuhun ydintä
ja lähtee oietis metsää käymään; sillä tämä toimi on heillä
miesten kanssa yhteinen. Näin nämä barbarit karaistaan täl-
laiseen elämäntapaan; mutta muut Thulelaiset eivät paljon eriä
muista ihmisistä". — Kuka ei tästä kuvauksesta tunne Lap-
palaisia?

Runsaampia geografillisia tietoja pohjoismaista antaa Jor-
nandes, joka itse oli gothilaista sukuperää. Hänen kertomuk-
sensa on kuitenkin vähän sekava. 2) Gothit olivat muka läh-
teneet isosta saaresta, Scanziasta, joka oli Vistula-virran edus-
talla ja jota itäpuolelta ympäröitsi maanpiirin suurin sisämeri
sekä länsi- ja pohjoispuolelta valtameri. Scanziassa asui koko
joukko kansoja, niinkuin Adogit, Refennae (Crefennae, Screro-
fennae), Suethans, Theusthes, Vagoth, Bergio, Hallin, Liothida,
Atheluil, Finnaithae, Finni mitissimi, «suopeimmat kaikista
Scanzian asukkaista", Viniviloth, edellisten kaltaisia, Suethidi,
Dani y. m. Jornandes on ensimäinen, joka aavisti, että Skan-
dinavia koillisessa on yhteydessä mannermaan kanssa, vaikka
hän kuitenkin nimitti sitä saareksi. Se sisämeri, jonka hän
sanoo itäpuolelta sitä ympäröitsevän, on tietysti Itämeri lah-

*) De origine actuque Getarum, cap. 3 ja 4.
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tinensa. Lieneekö hänen Scanziansa, niinkuin myös Prokopion
Thule, sisältänyt Suomenmaankin, on vaikea päättää. Ne moni-
lukuiset, nimistä päättäen, suomalaiset kansat, jotka luetel-
laan Scanzian asukkaiden joukossa, tekevät sen kuitenkin luul-
tavaksi.

Seuraavilla vuosisadoilla saatiin sangen vähän uusia tie-
toja pohjoismaista. Paulus Warnefrid (f 799), joka toimitti
Longobardien historian ja kertoo heidän lähteneen Skandina-
viasta, seuraa kertomuksessaan tästä saaresta pää-asiallisesti
noita molempia viimeksi-mainituita kirjailijoita. Skritobineistä
(Prokopion Skrithifinoi) tietää hän kuitenkin lisätä, että heidän
maassansa kesälläkin oli lunta, ja kuvailee heidän koto-eläin-
tänsä, poroa, niin että sen jokseenkin helposti voi tuntea.
Kansan nimen sanoo hän johtuvan hiihtämisestä (ruotsalaisesta
sanasta skrida, luistaa, hiihtää). Tuo tuntematon Ravenna-
läinen maantieteilijä, joka näkyy eläneen yhdeksännellä vuosi-
sadalla, määrää tarkemmin Skrithifinnien maan aseman (hänen
kirjassaan nimitetään heitä Rerefenneiksi ja Sirdifenneiksi, siis
kaksi kansaa). Tämä, jota katsottiin kylmimmäksi kaikista
maista, oli muka Northomannien maan, «jota vanhat nimittävät
Daniaksi", ja Skythain maan välillä, josta jälkimäisestä „Scla-
vinien heimolla oli alkunsa". Maantieteilijät rupeavat siis vä-
hittäin varmana pitämään, että pohjan perillä löytyy joku maa
Skandinavian jaWenäjän välillä; mutta se onkin melkein kaikki,
mitä Suomenmaasta tiedetään ensimäisellä vuosituhannella Kris-
tuksen jälkeen.

Erinomaisen viehättävä pohjoismaiden vanhemman maan-
tieteen suhteen on Anglosaksien kuninkaan Alfred Suuren (f
901) kertomus Pohjois-Europasta. Tämän kertomuksen poh-
jana oli kaksi matkustusta, jotka muutamat miehet kuninkaan
hovissa olivat tehneet, toinen pitkin Skandinavian saarennon
länsi- ja pohjoisrantaa Wienanjoen suulle Wienan mereen, toi-
nen Itämerellä „Haethum'ista" (luultavasti nykyinen Slesvig)
erääsen «Truso" nimiseen kauppapaikkaan lähelle Weikselin
suuta. Kuten näkyy, ei kumpikaan näistä matkustuksista kos-
kenut nykyistä Suomea eikä kumpikaan antanut suorastaan
mitään tietoja tästä maasta. Vaikk'ei Alfred kuninkaan ker-
tomus siis oikeastaan edistänyt Suomen maantiedettä, antaa
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se kuitenkin joukon suuri-arvoisia tietoja naapurimaista ja
näiden sen-aikuisista asukkaista. Niin saadaan tietää, että
Skandinavia tähän aikaan oli jaettu viiden kansakunnan kesken y

jotka olivat eteläisimmillä paikoilla Tanskalaiset, keski-osassa
Ruotsalaiset idässä ja Norjalaiset lännessä sekä pohjaisessa
osassa Kainulaiset koillisessa ja «Scride-Finnas" luoteessa.
Ruotsalaisten maan asema selitetään tarkemmin seuraavalla
tavalla: «heillä on eteläpuolella merenlahti Osti ja heidän itä-
puolellansa on Sermende ja pohjassa erämaan takana on Cven-
land (Kainunmaa) ja luoteessa heistä ovat Scride-Finnas ja
lännessä Norjalaiset". J) Ruotsalaisten maan rajana pohjassa
oli siis autio tahi viljelemätön seutu, jonka toisella puolella
asui Kainulais-niminen kansa (Kvenit). Kun toisessa paikassa
samassa kertomuksessa luemme, että Norjan tunturit eroittivat
Kainulaisten alueen Norjalaisten maasta ja että Kainulaiset
toisinaan kulkivat näiden tunturien yli Norjaan hävitysretkille
ja silloin kantoivat aluksensa taipaleiden poikki vuorien välillä
oleviin järviin, sekä että Norjalaistenkin oli tapana samalla
tarkoituksella retkeillä Kainunmaalle, niin ei voi olla epäilystä
viimeksi-mainitun maan asemasta. Se oli Pohjanlahden länsi-
puolella ja sisälsi rantamaat Ljusne-virrasta pohjaan päin sekä
etupäässä nykyisen Helsinglannin pohjois-osan ja Medelpad'in;
siellä onkin muinaistutkinto meidän aikoina saanut ilmi suuren
joukon löytöjä, jotka aivan epäilemättömäksi todistavat, kuinka
vilkkaassa keskuudessa nämä maat ennen muinoin olivat Trond-
hjem'in laakson kanssa Norjassa. Että toiselta puolen eteläinen
Helsinglanti ja Gestriklanti paljoa myöhemmin tulivat viljel-
lyiksi ja tähän aikaan siis olivat se korpi, joka erotti Kainu-
laiset Ruotsalaisista, näyttää muinaistutkinto niin-ikään todis-
tavan. Olivatko Kainulaiset muutoin suomalainen heimokunta
ja ulottuiko heidän alueensa Pohjanlahden itäpuolellenkin eli
nykyiselle Pohjanmaalle, näihin kysymyksiin ei ole Alfred ku-
ninkaan maantieteessä mitään vastausta. Todennäköistä on,
että Pohjanlahti oli hänelle aivan tuntematon; kertomuksen
alussa, jossa selitetään Europan rajat, mainitaan kuitenkin yhtä

O Ks. Henrici Gabrielis Porthan Opera Selecta. s:s osa, siv. 61
seurr.
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pohjoisen valtameren osaa Kainunmeren l) nimellä, joka osoit-
taa, että hän ajatteli Kainulaisten maan olevan jonkun tästä
valtamerestä pistäyvän lahden vieressä tai ehkä sen ympärilläkin.

Vaan Itämeren (Osti'n) takana eli Ruotsalaisten itäpuo-
lella asuvasta Sermende-kansasta kerrottiin, että etelässä heistä
oli Maegthaland, joka Porthanin arvelun mukaan merkitsee
Amazonien maata, sekä pohjasessa nuo tarun-omaiset Riphseiset
vuoret, jotka ikivanhoista ajoista ovat kummitelleet geogra-
fiassa maanpiirin pohjoisrajana ja jotka sentähden sitä myöden,
kuin geografilliset tiedot laajenivat, siirtyivät yhä tuonnemmaksi
siihen maahan, joka oli äärimmäinen ja kaikista vähimmin tun-
nettu. Tällainen maa oli vanhastaan Sarmatia. Selvää on siis,
että Alfred kuningas, kun hän on ottanut maantieteesensä Ser-
mende'n, joka nähtävästi on Sarmatia, jaRiphseiset vuoret, mai-
nitsee niitä ainoastaan vanhempain maantieteilijäin kertomus-
ten nojassa omain tutkimustensa täytteeksi. Sermenden ja Ri-
phaeisten vuorten mainitsemisella on siis maantieteessä vain
kieltopuolinen merkitys, jota sopisi selittää melkein näin: «tällä
taholla on kaikki tuntematonta". Alfred kuninkaan maantie-
teestä tuskin saataneekaan mitään muita tietoja Suomesta ja
Keski-Wenäjästä.

Mutta aivan odottamatonta on, että tämä maantiede an-
taa meille kertomuksen seuduista, jotka ovat meidän maata
paljon pohjoisempana ja myös paljon etäämpänä Europan van-
hoista sivistysmaista. Tästä kertomuksesta tulee meidän kiit-
tää Norjalaista Other'ia, joka jonkun aikaa näyttää olleen Alfred
kuninkaan palveluksessa ja puhui tälle eräästä merimatkasta,
minkä hän oli tehnyt kotopaikoiltansa, Halgolannista Pohjois-
Norjassa (65:nnen ja 66:nnen leveys-asteen paikoilla) Biarmien
maahan. Hän purjehti, näet, kolme päivää pohjaa kohden ja
joutui silloin perimmäisille paikoille, joissa siihen aikaan valas-
kalan-pyytäjien oli tapana käydä. Sieltä kulki hän vielä kolme
päivää samaan suuntaan, jolloin huomasi maan kääntyvän itään
päin. Hänen täytyi silloin odottaa länsituulta ja sitten purjehti

*) Hän kertoo Tonavan laskevan kahdella haaralla, toisella Wäli-
mereen ja toisella «pohjaseen päin siihen valtamereen, jota sanotaan Kai-
nunmereksi."
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hän neljä päivää rantaa myöden itää kohden, kunnes maa kään-
tyi etelään päin. Täällä sai hän taas odottaa pohjatuulta ja
joutui sitten, viisi päivää purjehdittuaan, ison virran suulle.
Tämän virran tienoilla tapasi hän ensimäisen asutun maan,
minkä oli nähnyt kotoa lähdettyänsä. Maa, joka oli sangen hy-
vin viljelty, oli Biarmien hallussa, jotka Otherin mielestä pu-
huivat melkein samaa kieltä kuin Lappalaiset. Biarmeilta osti
hän muun muassa mursunhampaita, joista tuli oivallista elfen-
luuta, ja sai snTaikaa paljon tietoja sekä Biarmien omasta
maasta että „Terfennain" (Wenäjän Lappalaisten) ja muiden
naapurien maista. Vahinko vain, ett'ei hänen mielestään mak-
sanut vaivaa panna muistoon näitä tietoja, vaan että hän ai-
noastaan kertoi, mitä itse oli nähnyt. Kertomus hänen mat-
kastansa on muutoin niin tarkka, että karttaa katsoessa tuskin
saattaa epäillä, mihinkä se päättyi. Other oli purjehtinut Nord-
kap'in sivutse Wienan merelle Wienanjoen suulle, jossa Poh-
jois-Wenäjän suurin kauppakaupunki, Arkangel, nykyjään sijait-
see, mutta jossa tuhat vuotta sitten eli Otherin päivinä tuolla
mainiolla suomalaisella heimokunnalla, Biarmeilla, oli kauppa-
paikkansa ja taruissa ylistetty Jumalan kuvansa *). Että Other
varmaan jo ennenkin tiesi tästä kansasta, näkyy siitä, että hän
sanoo lähteneensä matkalle mursunluun-ostoa varten, niinkuin
myös siitäkin, että hän taisi puhua sen kanssa. Arvattavasti
keskusteltiin tulkin avulla, semminkin kun Other ainoastaan
sen verran tunsi Biarmien kieltä, että luuli siinä havaitsevansa
yhtäläisyyttä Lappalaisten kielen kanssa. Lieneekö tulkkina
ollut joku Otherin seuralaisista vaiko norjankieltä osaava
Biarmi, on tietysti mahdoton ratkaista. Otherin kertomuksesta
sopii kuitenkin päättää, että Norjalaisilla jaBiarmeilla jo ennen
hänen tuloansa oli ollut kauppa-keskuutta, luultavasti maata
myöden, ja että tämän kauppa-keskuuden tähden jotkut olivat
nähneet tarpeelliseksi oppia toisen kansan kieltä.

Nyt seuraa ne ajat, jolloin kristin-usko, levitessänsä poh-
jaan päin, tulee yhä likemmäksi Suomen rajoja. Se lähestyy

*) Pari peninkulmaa ylipuolella Arkangel'ia Cholmogory'n kaupungin
tienoilla näytetään vielä tuota muinoin aituuksella suljettua puistoa, jossa
kuva sanotaan olleen asetettuna.
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niitä melkein yhfaikaa kahdelta eri taholta. Lounan puolelta,
v. 834 perustetusta Hamburg'in arkkihiippakunnasta, joka v.
847 yhdistettiin Bremeniin, tunkeusi roomalais-katholisen kirkon
oppi verkalleen sodan ja taistelun kestäessä Skandinavian mai-
den kautta isänmaamme rajoihin asti, samalla kuin kreikkalais-
katholinen oppi toiselta eli kaakon puolelta rupesi näitä lähes-
tymään v. 988 kristin-uskoon kääntyneen Wenäjän sekä Nov-
gorodin kautta. Kristin-uskon edistyessä vei jokainen askel
maantieteenkin eteenpäin. Saattaapa olla huvittava tietää, mil-
lainen käsitys ihmisillä oli Suomenmaasta vähää ennen Eerik
Pyhän ristiretkeä. Meille on siinä kohden tiedon lähteitä tar-
jona sekä länsi- että itämaalta. Aloitamme edellisistä.

Vuoden 1070 paikoilla toimitti kaniikki Adam Bremeniläi-
nen kirkonhistorian kristin-uskon leviämisestä Hamburg'in ja
Bremenin hiippakunnissa ja läheisissä maissa ')• Tähän kir-
konhistoriaan liitti hän lyhyemmän esityksen Tanskan ase-
masta sekä muiden, Tanskan-takaisten maiden luonnonlaadusta,
niinkuin myös niiden asukasten tavoista ja uskonnollisista me-
noista. Adam Bremeniläinen tunsi itse Tanskan kuninkaan Sven
Estridinpojan ja oli myös oleskellut Tanskanmaalla; hänellä oli
siis ollut tarpeeksi tilaisuutta oppia tuntemaan, mitä tämän
maan valtiomiehet ja merenkulkijat tiesivät pohjolasta 2). Sen-
tähden ei olekkaan odottamatonta, että hänen geografilliset
tietonsa Tanskasta ja sen lähimmistä naapurimaista ovat joten-
sakin täydelliset; mitä päinvastoin kaukaisempiin maihin tulee,
sisältää hänen esityksensä yhtä paljon, ehkäpä vielä enemmän-
kin, satuja ja eriskummaisia kuvauksia, kuin edellisten kirjoit-
tajani. Hän tietää tosin Itämeren (jota hän nimittää Baltian
lahdeksi) olevan lahden tai sisämeren; mutta kuinka pitkälle se
ulottuu, sitä hän ei tiedä ilmoittaa. Tässä suhteessa mainitsee
hän vain, että joku aika sitten kaksi urhollista miestä, tans-
kalainen päällikkö Ganund Wolf ja Norjan kuningas Harold,
pitkällä ja vaivaloisella matkalla koettivat tutkia mainitun me-

') Historia Ecclesiastica contiuens religionis propagatae gesta, quae
a temporibus Caroli Magni usque ad Henricum IV acciderunt etc.

2) Lähteenä esitykseensä käytti hän myös Einhard'in tekemääKaarlo
Suuren elämänkertomusta.
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ren suuruutta, mutta että heitä matkalla kohtasi ankarat myrs-
kyt ja merirosvot hyökkäsivät heidän päällensä, niin että heidän,
kadotettuansa useampia matkakumppaneita, täytyi tyhjin toimin
palata kotia. „Kuitenkin", lisää hän, „väittävät Tanskalaiset,
että useat miehet monta monituista kertaa ovat tutkineet tä-
män meren pituuden sekä että muutamat myötäisellä tuulella
ovat päässeet yhtenä kuukautena Tanskasta Ostrogardlin We-
näjänmaalle."

Adam Bremeniläisen kertomuksen mukaan oli Itämeren
pohjaispuolella Tanskalaisten ja Ruotsalaisten maat. Vaan ete-
lässä asuivat seuraavat kansat: ensiksi Tanskalaiset, sitten Sla-
vilaiset, sitten Wilzit ja Leuticit Oder-jokeen asti, vielä edem-
pänä Pommerilaiset ja Puolalaiset, joiden rajat koskivat Wenä-
jän valtakuntaan. «Täällä on viimeiseksi Winulien iso maa-
kunta, joka on tämän merenlahden perällä". Itämeren pohjais-
puolella asui ensin Tanskalaisia Skånessa, sitten Göthejä Bir-
kan kaupunkiin asti, ja edempänä oli Svealaisten avarat alat
naisten maahan asti («Terra faeminarum"). Näiden yläpuolella
sanotaan asuvan Wilzejä, Mirrejä, Lameja, Scuteja ja Turkki-
laisia*) Wenäjään saakka. «Näin", jatkaa hän, «ovat tämän
meren eteläiset rantamaat Slavilaisten ja pohjoiset Ruotsalais-
ten vallassa. Jotka tuntevat paikkakunnat, vakuuttavat myös,
että voidaan matkustaa maisin Ruotsista Kreikanmaalle, mutta
että nuo barbariset kansat, jotka välipaikoilla asuvat, estävät
edemmäksi-pääsöä, jonka tähden mieluisemmin kuljetaan meri-
sin". Saarien joukossa Baltian meressä mainitsee hän Kuurin-
maata, joka oli kahdeksan päiväystä pitkä ja epäjumalain-pal-
velijoiden hallussa; näiden tietäjät olivat maan mainiot ja erit-
täinkin Hispanialaiset ja Kreikkalaiset heitä etsivät. Toinen
saari, joka ei ollut paljon pienempi, oli Wironmaa, jossa asuk-
kaat jumaloitsivat siivillisiä karmeita; näille he uhrasivat elä-
viä ihmisiä, joita ostivat orjankauppiailta. Viimeksi-mainittu
saari oli lähinnä naisten maata eikä kaukana Birkasta, Svea-

*) Todennäköistä on, että nimi Turku on antanut syytä siihen jut-
tuun, että näillä tienoilla muka asui Turkkilaisia; sillä arvattava on, että
Turku oli kauppapaikkana jo kauan aikaa ennen Ruotsalaisten tuloa Suo-
menmaahan.
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laisten kaupungista '). Naisten eli Amazonien maa oli niin-ikään
Baltian meren rannalla. Näistä Amazoneista tietää Adam ker-
toa, että he kammosivat miesten keskuutta ja urhollisesti kar-
koittivat maastansa kaikki miehet, jotka sinne tulivat. He jou-
tuivat muka, kuten muutamat väittivät, raskaiksi veden juomi-
sesta; mutta toiset — ja se oli Adaminkin mielestä luultavampi
— kertoivat heidän pitävän yhteyttä ohitse-kulkevien kauppa-
miesten, orjiensa «tahi muiden hirviöiden kanssa, jotka siellä
eiyät ole harvinaisia". Amazonien synnyttämistä poikalapsista
tuli Kynokefaleita (koiranpäisiä), mutta tyttölapsista mitä iha-
nimmat naiset. «Kynokefalit", lisää hän, «ovat semmoisia, joi-
den on pää rinnalla; heitä näkee usein vankeina Wenäjänmaalla
ja he haukkuvat sanoilla puhuessansa."

Tämä Amazonien maa, joka oli Baltian meren rannalla
lähinnä Wironmaata ja rajoillansa koski Svealaisten maahan,
ei voi olla mikään muu kuin nykyinen Suomi tahi kenties oi-
keammin sen pohjois-osa, Pohjanmaa (Kainunmaa). Vähän edem-
pänä kertomuksessaan selittää Adam Svealaisten rajat seuraa-
valla tavalla: «heillä on länsipuolella Göthit jaSkaran kaupunki,
pohjassa Wermlantilaiset ja Skritefinnit, joiden pääpaikka on
Helsinglanti, etelässä pitkä Baltian meri, jonka lähellä on tuo
suuri Sigtunan kaupunki, ja idässä ulottuu heidän maansa Ri-
phaeisiin vuoriin saakka, jossa äärettömät erämaat, syvä lumi ja
eriskummaiset ihmisjoukot estävät edemmäksi pääsemästä. Siellä
on Amazoneja, siellä Kynokefaleita, siellä Kyklopeja, joilla on
yksi silmä otsassa. Siellä löytyy myös Himantopodeja, jotka
hyppäävät yhdellä jalalla, sekä sellaisia, jotka nauttivat ihmis-
ten lihaa rimaksensa, ja nämä sopii siis, kuten muut heitä kart-
tavat, tässäkin jättää mainitsematta" 2).

4) Birka ja Sigtuna olivat Adamin kertomuksen mukaan rinnatusten.
Edellisestä kaupungista sanotaan toisessa paikassa, että se «medio Sue-
oniae posita contra civitatem Slauorum opposita respicit luminem, pari-
busque spaciis omnes illius ponti amplectitur oras". Mitä tällä lumen'illa
tarkoitettanee, ei ole selvää. Lieneekö se sama kuin Häme, jota Wenä-
läiset sanovat Jäm'iksi eli Jämien maaksi?

2) Munster'in Kosmografiassa löytyy vielä saksalaisessa painoksessa
vuodelta 1614 useat näistä kummituksista kuvattuina; mutta siinä asete-
taan heidän asuntopaikkansa Ganges'in yläpuolelle. Ne eivät olleet muu-
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Niinkuin tästä näkyy, ei tieto Suomenmaasta ollut huo-
mattavasti edistynyt Länsi-Europassa yhdennentoista vuosisa-
dan kuluessa. Maamme oli yhä edeskin päin satujen maa, jo-
hon asetettiin melkein kaikki ne eriskummaiset hirviöt, jotka
ihmisten mielenkuvitus ikänä on luonut hamasta Kreikan ja
Rooman kansojen lapsuudesta saakka. Niin kauan kuin vielä
löytyi joku tuntematon maa, johon sopi siirtää vanhojen satu-
jen ja laulujen peikot ja jättiläiset, niin kauan keski-ajan maan-
tieteilijät vahvasti uskoivat tämmöisiä olemassa olevan. Suomi
jaLappi olivat niinmuodoin viimeiset Europan maat, jotka sai-
vat kunnian olla näiden tämmöisten olentojen tyyssijana. Että
erittäin Amazonien olopaikan asettaminen näille seuduille liit-
tyi johonkin vanhaan, ehkä historialliselle pohjalle perustuvaan
kansantarinaan, josta jo Tacitolla näkyy olleen tietoja, siitä on
jo ylempänä muistutettu. Nimi „Qvenit" (muinais-skandinavi-
lainen sananvartalo qven = qvinna, nainen), jolla Norjalaiset
nimittivät Suomalaisia, lienee sekin puolestansa edistänyt tämän
tarinan leviämistä.

Wenäjä oli, kuten jo mainittiin, Wladimir Suuren kautta v.
988 kääntynyt kristin-uskoon. Tämä tapaus synnytti entistä
vilkkaamman keskuuden tämän maan jaKreikan keisarikunnan
välillä ja siitä seurasi tietysti, että geografillinen tieto maan-
osamme itäisestä puolesta suuresti laajeni. Novgorodin isoon
kauppakaupunkiin (Skandinavien Holmgård, Östragård) lähelle
Suomen rajaa perustettiin v. 992 kristillinen piispan-istuin, jonka
ensimäinen hoitaja, Joakim, jo kuuluu ruvenneen kirjoittamaan
muistoon aikansa tapauksia. Wenäjän vanhin historioitsija, jonka
teokset ovat säilyneet meidän päiviimme asti, on kuitenkin Kie-
vin munkki .Nestor (synt. 1056, kuoli. 1116). Hänen esityk-
sensä Europan pohjoisista maista ei tosin sisällä semmoisia ta-
ruja, kuin Adam Bremeniläisen, mutta ei ole kuitenkaan maan-
tieteellisessä suhteessa erittäin valaisevainen. Itämerta nimit-
tää hän Warjagien mereksi ja niiden Jafetin-sukuisten kansojen
joukossa, jotka olivat asettuneet sen rannoille, luettelee hän
Liachit, Preussilaiset, Tshudit ja Warjagit, jotka viimeksi mai-

toin Adam Bremeniläisen oman mielenkuvituksen tuotteita, vaan lainatut
vanhemmilta kirjailijoilta (Solinoita y. m.)
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nitut asuivat tämän meren ympärillä itää kohden Semln aluee-
sen asti ,). Eipä kritiikki vieläkään liene saanut täyttä selkoa
siitä, keitä nämä Warjagit olivat ja missä heidän asuntopaik-
kansa ovat etsittävät. «Tshudit" päinvastoin on, niinkuin tiede-
tään, se nimitys, minkä Wenäläiset ovat antaneet Suomalaisille.
Näyttääpä kuitenkin siltä, kuin ei sopisi hakea Nestorin Tshu-
deja nykyisestä Suomesta, vaan Wirosta. Hän kertoo, näet,
Jaroslavln (v. 1030) perustaneen Tshudien maalle Jurjevln
kaupungin (Tarton) ja Novgorodilaisten siellä v. 1054 hävittä-
neen varustuksen «Dekipiv" (Kädepäivä), jonka nimen hänkäänsi
auringon eli päivän kädeksi (cojiHu,a pyica) 2). Toisessa pai-
kassa luettelee Nestor paitsi muita seuraavat pakanalliset kan-
sat, jotka maksoivat veroa Wenäläisille: Tshudit, Wesit, Me-
rit, Muromit, Tsheremissit, Jamit (= Hämäläiset), Mordvalai-
set, Permalaiset, Petsherit, Litvalaiset, Semgallit, Korsit, Nero-
mit ja Liivit, «joilla on oma kielensä ja jotka ovat Jafetin su-
kua, mitkä asuvat pohjoisilla tienoilla". Maininneeko Nestor
nämä kansat jossakin maantieteellisessä järjestyksessä ja missi?
heidän asuntopaikkansa sen johdosta lienevät haettavat, se ky-
symys ei ole yhteydessä nyt puheena olevan aineemme kanssa.
Mitä ylempänä sanottiin, se kuitenkin jo tarpeeksi todistanee,
ettfei hän erittäin paljon edistänyt Suomen maantieteen tun-
temista.

Ensimäinen yleinen geografia, jossa Suomeakin mainitaan
ja sille siis ensi kerta on annettu sija maanpiirin tunnettujen
maiden joukossa, on, ihme kyllä, eräs Arabian kirjallisuuteen
kuuluva teos. Tunnettu on, että kahdeksannesta vuosisadasta
aikain ja sitten kauan aikaa eteenpäin keski-ajalla muhammedi-
laiset valtiot olivat tieteellisen sivistyksen etevimpänä keskuk-
sena. Niiden oppineet virkistivät tähän aikaan uudestaan maan-
tieteellisetkin tutkimukset. Yksi näistä oppineista, nimeltä
Idiisi, joka eli Sicilian kuninkaan Roger II: n hovissa, toimitti
tämän kehoituksesta vuoden 1150 paikoilla arabian-kielisen geo-

4) Tästä päättäen näyttää siltä, kuin Nestor olisi katsonut Itämeren
ja Jäämeren samaksi mereksi. Warenkivuonon nimi antaa myös jonkun-
moista tukea tälle arvelulle.

s) Ks. M. Akiander, Utdrag urRyska aanaler. Suomi 1848,siv. 11 seurr.
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grafian koko tunnetusta maailmasta. Hän jakoi maanpiirin
seitsemään ilman-alaan eli vyöhykkeesen (zonaan), jotka jokai-
nen taas jakauntuivat kymmeneen ala-osastoon *). Hänen vyö-
hykkeensä käyvät ylimalkain lounasta koilliseen, vaikka ajan
vaillinaisten geografillisten tietojen] tähden tässä suhteessa il-
maantuu monellaista epämukaisuutta. Seitsemännessä vyöhyk-
keessä eli ilman-alassa esittää hän seuraavat maat: ensimäi-
sessä osastossa Irlannin ja Skotlannin, toisessa Englannin, kol-
mannessa Puolan rannikot, Ruotsin («Zwéda"), Finnmarkin («Fi-
mark"), Tanskan («Dåremarsha" saari) ja Norjan («Norfega"),
neljännessä suurimman osan Wenäjästä, Finnmarkin, «Tabast"
(Hämeen), Wiron ja Magien maan, viidennessä Pohjois-Wenäjän
ja Comanian, kuudennessa Comanian sisämaan ja Bulgarian,
seitsemännessä Bashkirien jaBadshnakln maat, kahdeksannessa
erään tuntemattoman laakson Aasiassa, yhdeksännessä Itä-Aa-
sian jatkon ja lopun sekä kymmenennessä vihdoin pimeän valta-
meren. Kolmas ja neljäs osasto, tahi oikeastaan vain viimeksi-
mainittu, sisältävät siis kertomuksen nykyisestä Suomenmaasta,
jonka etelä-osaa nähtävästi mainitaan Tabastin nimellä. Idrisi
oli epäilemättä ammentanut tietonsa pohjolasta suullisista ker-
tomuksista ja tarinoista, joita hän oli kuullut normannilaisten
hovimiesten suusta, joiden isät noin yhtä ihmispolvea ennen oli-
vat laskeneet Sicilian valtansa alle ja jotka siis vielä yhtä vä-
hän olivat ehtineet unohtaa sukuperänsä kuin esi-isiensä koto-
paikat. Muutamat niistä paikannimistä, joita hän mainitsee, ja
niiden joukossa erittäin sana Tabast, viittaavatkin tähän tieto-
lähteesen.

Idrisfn kuvaus on, lyhyesti sanoen, seuraava. Tanskan
länsipuolella pimeän valtameren etelärannalla on Ruotsi. Tässä
maassa tuntee hän paitsi muita kaupunkeja «Saktonln" eli Sig-
tunan, joka luullaan olevan suuren Katluva eli Katarlu joen
läntisen laskuhaaran varrella. Tämä virta juoksee lännestä
itään ja purkaa vetensä pimeään valtamereen kahdella lasku-
haaralla, jotka ovat 300:n Arabian eli noin 50:n Suomen penin-

4) Ks. Ein Äbschnitt aus dem arabischen Oeographen Idrisi, kirjassa:
Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. Band 7.
Heft 3.
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kulman päässä toisistaan. Idänpuolinen näistä haaroista oli
Finnmarkissa ja mainitun maan itäpuolella oli Häme («Tabast"),
niin-ikään pimeän valtameren rannalla, jä sen jälkeen Wiron-
maa. Nämä maat olivat enimmästä päästä autiot ja peitetyt
ikuisella lumella, vaikka siellä kuitenkin löytyi muutamia asut-
tuja paikkoja ja viljeltyjä seutuja. Finnmarkissa oli ainoastaan
kaksi erittäin mainittavaa varakasta paikkakuntaa, „Avraza'n"
(eli „Ebreze'n") ja «Kalmarin" r) kaupungit; mutta maa niiden
ympärillä oli autiota, jonka tähden asukkaiden olikin vaikea
saada tarpeelliset elatusvarat, semminkin kun siellä satoi lak-
kaamatta. Avraza'n kaupunki oli ylimaassa, mutta Kalmar me-
ren rannalla 200 Arabian peninkulmaa Sigtunasta itään päin
ja 80 peninkulmaa Katarlu'n toisesta laskuhaarasta länttä koh-
den. Viimeksi-mainitusta paikasta oli 100 Arabian peninkul-
maa niin-ikään meren rannalla sijaitsevaan Daghwåtali kaupun-
kiin. «Daghwåta", jatkaa Idrisi, «on suuri, kukoistavainen kau-
punki meren rannalla ja luetaan Tabastin maahan. Tässä maassa
on monta asuttua seutua ja kylää, mutta vähän kaupunkeja;
kylmyys on siellä vielä ankarampi kuin Finnmarkissa, eikä pak-
kanen ja kylmyys täällä luovu ihmisistä juuri hetkeksikään.
Anhu'n kaupungista Daghwåtali kaupunkiin 200 peninkulmaa.
Anhu on suuri, kukoistavainen kaupunki ja kuuluu Wironmaa-
han; Wiron kaupunkeja on myös Kluri, pieni kaupunki, suu-
remman linnoituksen kaltainen, jonka asukkaat harjoittavat
maanviljelystä, vaikka saavat siitä varsin vähän voittoa; mutta
heidän karjalaumansa ovat päinvastoin lukuisat. Anhuli kau-
pungista on sinne kaakkoon päin 6 päiväystä, ja samaten on
Anhuli kaupungista sillä, joka matkustaa meren rannalle, Bunu
virran suulle asti 50 peninkulmaa. Sieltä on Felemus (eli Kal-
mus) linnaan, vähän matkaa rannikosta, 100 peninkulmaa. Tämä
linna on talvella tyhjänä: asukkaat vetäytyvät sieltä pois luo-
liin, jotka ovat etäällä merestä, ja istuvat niissä, polttaen val-
keata lakkaamatta, niin kauan kuin talvipäiviä ja pakkasen ai-
kaa kestää. Mutta kun kesäinen aika joutuu ja sumu poistuu

4) Aseman tähden ei sovi tässä ajatella Kalmar'in kaupunkfa Ruot-
sissa, vaan ennemmin Biarmien Kolmogor'ia, joka vielä Munster'in Cos-
mographiaan liitetyssä Moscovian kartassa on kuvattu jommoiseksikin kau-
pungiksi ja jonka nimi siinä on kirjoitettu «Kalmahori".
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meren rannoilta ja sateet taukoavat, palajavat he linnaansa".
Tämä on melkein kaikki, mitä Idrisi tietää Suomesta ja sen
naapurimaista. Lisättäköön vaan, että hänkin maantieteesensä
on ottanut -tuon sadun Amazoneista, Pimeässä meressä oli,
näet, hänen kertomuksensa mukaan kaksi saarta, joissa paka-
nalliset «Amazånius" asuivat. Lännenpuolinen saari oli koko-
nansa miesten, idänpuolinen yksin-omais esti naisten hallussa.
Lähin paikka manteressa, josta mentiin näihin saariin, oli An-
hu'n kaupunki Wironmaalla ja matka olikolme päiväystä. «Sinne
päästään myös", lisää hän, «Kalmarin kaupungista jaDaghwå-
ta'n kaupungista. Mutta ei kenenkään juuri onnistu päästä näi-
hin saariin tuon sakean sumun ja kauhean pimeyden tähden,

mitkä vallitsevat tällä merellä, jolta tykkänään puuttuu valoa".
Vastaiselle erityistutkinnolle täytyy jättää Idrisili geogra-

fillisten tietojen likempi tarkasteleminen, niinkuin myös senkin
selville saaminen — jos mahdollista lienee —, mitä paikkoja
tarkoitetaan noilla nykyjään aivan selittämättömillä nimillä Av-
raza, Daghwåta j. n. e. Että Suomessa ennen kristillistä aika-
kautta oli yksi tai useampia kauppapaikkoja, joissa muukalai-
set kävivät, sen nämä tiedot kuitenkin entistä varmemmaksi
vahvistavat.

Kristin-uskon kautta joutui Suomi tosin likempään kes-
kuuteen muun Europan kanssa. Joilla oli tekemistä pohjois-
maiden kirkollisten, valtiollisten jakauppa-asiain kanssa, ne op-
pivat ainakin nimeltä tuntemaan tämän maan kokonaisuudes-
saan, niinkuin myös useammat sen kaupungeista jakauppapai-
koista; mutta tätä, niin sanoaksemme, käytännöllistä tietoa
ulommaksi eivät maantieteelliset käsitykset meidän isänmaas-
tamme ulottuneet koko keski-ajalla. Paitsi sitä ei täällä eikä
Ruotsissa ennen 16:nnen vuosisadan alkua löytynyt yhtä ainoata-
kaan oppinutta tai kirjailijaa, joka olisi ottanut työ-alaksensa
maantieteen tahi edes paikkakunnan-kuvauksen ahtaammassa
merkityksessä. Ulkomaan tieteelliset teokset pysyivät siis vielä
edeskin päin Suomen maantieteen ainoina lähteinä, ja ettfei
nämä. lähteet saattaneet olla erittäin valaisevia, näkyy jo edel-
lisestä selityksestä niiden perustuksena olevista alkuteoksista l)*

4) Parman herttuallisessa kirjastossa on löytynyt 13:nella vuosisa-
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Sentähden osoittavatkin ensimäiset kirjapainon keksinnön jäl-
keen ilmestyneet yleiset maantieteelliset teokset, että käsityk-
set Suomesta ja myös muista pohjoismaista olivat melkein pal-
jaita mielikuvaelmia, jotka eivät sinnepäinkään selitä todellisia
oloja. Niin löytyy esm. Gerard Mercatorln v. 1504 toimit-
tamassa laitoksessa Ptolemaion maantieteestä pohjoismaiden
kartta, jossa nämä vielä Ptolemaion käsityksen mukaan ovat
kuvatut neljäksi isoksi saareksi.

Että kaikilla Itämeren-kulkijoilla tähän aikaan oli oikeam-
mat käsitykset näistä maista, on epäilemätöntä. Erittäin olivat
Suomen etelärannikko ja sen satamat vanhastaan hyvin tunne-
tut, koska enimmät Wenäjälle purjehtivat laivat kulkivat pit-
kin Suomenlahden pohjoisrantaa. Onpa nytkin vielä tallella eräs
kertomus Tanskan ja Wironmaan välisestä kulkuväylästä 1270
vuoden vaiheilta, joka vanhemmalle maantieteellemme on sangen
suuren-arvoinen, koska se on vanhin laatuansa ja myös sisältää
useampien paikannimien vanhimmat tunnetut muodot 1). Sitten-
kuin kertomuksessa on menty Ruotsin itäistä rantaa myöden
pohjaseen Arnholmlin asti, jatketaan sitä seuraavalla tavalla:
«Arnholmlsta Ahvenanmeren ylitse lynaebötaéhM 2) 6 meripe-
ninkulmaa. Sieltä thiyckekarVim 3) 8. Huomattava on, että
thiyckaekarlln ja linöbötae'n välillä on useampia saaria nimeltä
fyghelde 4). Sieltä aspaesund^im 66) ja siellä on kolme saarta,
joista yksi on aspö, toinen refholm, kolmas malmö, jaucrima 6)

dalla tehty Pohjois-Europan kartta. Kopia siitä säilytetään kreivi Ro-
mantsov'in kirjastossa. Nimet siinä ovat huomattavat. Turku esm. on
«Turon" ja sen ympärillä oleva maakunta «Turonmaa"; Suomen lahtea
nimitetään «Mare Hochlandir", Wenäjää «Rurima" j. n. e. Ks. A. J. Hip-
ping: Undersökning om Tyska landet i Finland. Acta Societatis Scientiarum
Fennicae. Tom. II p. 59. Karttaa en ole nähnyt.

l) Katso «Nauigatio ex Dania per mare occidentale orientem ver-
sus circa 1270", J. Langebeck'in toimittamassa Scriptores rerum Danica-
rum medii aevi. Tom. V p. 622 seurr.

2) Luultavasti Lemböte Ahvenanmaalla.
3) Kökar.
") Föglö.
5) Nimittäin: peninkulmaa.
6) Tokkohan Uhrimaa, nykyinen Jurmo?
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on äärimmäinen niistä etelää kohden ja lähinnä aukeata merta.
Aspö'stä örsund^im 6. Sieltä hangethé>eii') 3, ja huomattava on,
että kuljetaan arnholmista lynaebetae'hän koilliseen päin; mutta
jos tuuli on myötäinen lännestä päin, sopii purjehtia suoras-
taan arnholmista hangethe'en ja hangethe'sta, jolla suomeksi on
nimi cumiupe'1), lowicsund^im 2. Sieltä karienkaskae^hän 1.
Sieltä juxarae^m 3) 2. Sieltä horinsaraé\m\, jota tanskaksi
sanotaan hestffksi 2. Sieltä purkaVim 4) 3ja tähän saareen
kuljetaan hangethe'sta itään päin, vaikka vähän pohjaseen päin
poikkeamalla. Sitten purkallsta narigetttim 5) Wiron meren
poikki 6. Sieltä karlsö'hön 1 ja puoli. Sieltä raeuelburgtiiin. 6)
puoli. Ja mainittava on, että purkalae^tö, sopii purjehtia roeuel-
burghlin asti kaakkoa kohden. Paitsi sitä huomattakoon, että,
jos niiiij tahtoo, sopii purjehtia hangethe'sta hothensholm'im 7)
pohjatuulella kaakkoon päin. Ja siellä on meri 8 peninkulmaa
leveä". Siihen loppuu kertomus tästä kulkuväylästä. Se kävi
siis pitkin Suomen eteläistä saaristoa itään päin Porkkalaan
asti ja tarjosi sillä välillä purjehtijoille yhdeksän vanhastaan
tunnettua ankkuripaikkaa.

Kun lukee tämän tarkan kertomuksen kulkuväylästä, jota
siis tunnettiin ja käytettiin ajalla] semmoisella, jolloin kristin-
usko ja pakanuus vielä taistelivat keskenään Suomenmaassa, ja
sen ohessa muistelee, että seuraavien kolmen-sadan vuoden
kuluessa rupesi tulemaan yhä enemmän koto- ja ulkomaan lai-
voja sekä Etelä- että Pohjois-Suomen ranta- ja satamapaik-
koihin, että kirkon ja valtion virkamiehet kulkivat sen eri
maakunnissa ristin rastin ja että täällä usein käytiin pitkällisiä
sotia, jolloin tehtiin monellaisia retkiä edes takaisin, piiritettiin
linnoja ja pidettiin tappeluita, niinkuin myös että rajat sekä

4) Hankoniemi.
2) Luultavasti Kumiapää, kuumottava tahi kumiseva niemi, joka nimi

jo keski-ajaha näyttää unohtuneen.
3) Jussarö.
4) Porkkala.
5) Naisaari (Nargö).
6) Rääväli.
7) Odensholm (Osmasaari).
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Wenäjän puolella että eri maakuntain (esimerkiksi Savon ja
Karjalan) välillä osaksi jo olivat mitatut ja pyykitetyt, — kun
näitä kaikkia muistelee, sanomme vieläkin, ei voi olla ihmette-
lemättä, kuinka äärettömän vähän Suomen maantiede siitä on
hyötynyt ja kuinka suurta tietämättömyyttä tämän maan luon-
nosta ja eri paikkojen asemasta vielä 16:nnella vuosisadalla ta-
vataan oppineimmissakin miehissä, yksin Ruotsinmaallakin. Esi-
merkkinä siitä ovat ne kertomukset pohjoismaista, jotka veljek-
set Johannes Magnus x) ja Olaus Magnus 2) antoivat ulos 16:nnen
vuosisadan keskivaiheilla ja jotka kertomukset sitten melkein
kokonaisen vuosisadan pysyivät ulkomaan geografien tärkeim-
pänä tietolähteenä.

Jos luo silmänsä siihen karttaan, joka on yhteinen mo-
lempain äsken mainittujen kirjailijain teoksille, on Suomenmaa
siinä kuvattu pitkänlaiseksi kapeaksi niemimaaksi, jonka länsi-
ja itäpuolella on kaksi melkein yhtäsuuntaista, etelästä pohjaan
menevää Itämeren lahtea, jotka ovat olevinaan Pohjan ja Suo-
men lahdet, Maan eteläpää kapenee niemeksi ja sen edessä
ovat Ahvenanmaan saaret. Maakunnat ovat asetetut seuraa-
vaan järjestykseen etelästä pohjaseen päin: ensin «Finlandia"
(Varsinais-Suomi), sen pohjoispuolella «Tavestha" (Häme) ja
tämän pohjoispuolella «Nilandia" (Uusimaa). Nämä kolme maa-
kuntaa tekevät varsinaisen saarennon ja ulottuvat siis jokainen
lännessä Pohjanlahteen ja idässä Suomenlahteen asti. Uuden-
maan luoteispuolella edellisen lahden rannalla on «Botnia Orien-
talis" eli Pohjanmaa ja sen itäpuolella «Carelia" eli Karjala ja
sitten sen takana Wenäjä. Pohjanmaan jaKarjalan pohjoispuo-
lella on iso järvi, «Lacus Albus" (Wienan meri ?) ja sen takana
vielä pohjoisempana «Biarmia", jonka keskikohdalla pohjois-
napa luultiin olevan.

Näiden kirjailijain maantieteelliset kertomukset eivät ole
karttaa paljon paremmat, Ei heidän aikansa eikä jälkimaailma

4) Upsalan viimeinen katholinen arkkipiispa, karkasi v. 1526 Ruot-
sista ja kirjoitti Veneziassa 1540 teoksensa Historia de omnibus Gothorum
Sueonumque regibus, painettu tekijän kuoleman jälkeen Roomassa 1554.

2) Edellisen veli; paavi määräsi hänen Upsalan arkkipiispaksi, jo-
hon virkaan hän tietysti ei voinut astua. Hänkin antoi ulos Roomassa v.
1555 Historia de Gentibus Septentrionalibus j. n. e.
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ole voinut yhtyä Johannes Magnon arvosteluun veljensä teok-
sesta, että se muka on täydellinen maantiede, joka antaa lu-
kijalle yhtä paljon tietoja maan oloista, kuin jos hän omin sil-
min näkisi kaikki. Olaus Magnon «Historia de gentibus septen-
trionalibus" sisältääkin tosiaan sangen vähän puhtaita maan-
tieteellisiä tietoja. Teoksen nimi osoittaa sillä oikeastaan olleen
kansatieteellisen tarkoituksen, jonka tähden ne paikankertomuk-
set, jotka poikkeuksena siinä ilmaantuvat, näyttävät olevan sii-
hen pantuina ainoastaan silloin, kun jonkun historiallisen ta-
pauksen taikka luonnon-ihmeen kuvaus sitä vaatii. Suomesta
saadaan muun muassa tietää, että se muinoin oli kuningaskunta,
jonka Ruotsin kuninkaat valloittivat ja käännyttivät kristin-us-
koon, että se oli 300 Saksan;eli Gothin peninkulmaa pitkä ja
60 peninkulmaa leveä ja etfei sen pinta-ala ollut vähempi kuin
Litvanmaan '). Asukkaiden ja varsinkin Pohjalaisten loihto-
taito ja taikakeinot otetaan erittäin huomioon 2). Muutoin mai-
nitaan, että Suomalaisilla oli eri kielensä, että he elivät maan-
viljelyksellä, kalastuksella ja puunhakkauksella, että he olivat
taitavat joutsimiehet, hitaat suuttumaan, vieraanvaraiset j.
n. e. 3) Maan tuotteista kiittää Olaus Magnus sen oivallista
juustoa, joka tehtiin vuohenmaidosta ja savutettiin kuusenha-
vuilla, jotta säilyisi madoilta eikä pahenisi, niinkuin myös Suo-
men olutta, jossa luultiin olevan ihmeellistä voimaa ja jonka
arveltiin enentävän vaimojen hedelmällisyyttä, niin että he usein
synnyttivät kaksoisia 4). Huvittava tieto laivanrakennuksesta
Suomessa on se, että Kustaa Wasa sen parantamiseksi sano-
taan tilanneen laivanrakentaja-mestareita Veneziasta 5). Muu-
tamia historiallisia tietoja tavataan niin-ikään tässä teoksessa,
niinkuin kuvaus Suomalaisten ja Wenäläisten taisteluista sekä
jälkimäisten hävityksistä. Mitä sitä vastaan paikaukertomuk-
siin tulee, ovat nämä, kuten mainittiin, ylen niukkoja ja sen
ohessa epäluotettavia. Suomen järvistä mainitaan ainoastaan

4) Hist. de gentibus séptentrionalibus Lib. 111, praefatio.
2) Lib. 111, cap. 16 seurr.
3) Lib. IV, cap. 4ja 18.
4) Lib. XIII, cap. 27 ja 46.
5) Lib X, cap. 3.
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«Pienthen" (Päijänne) ja «lacus albus" pohjoisnavan alla. Vii-
meksi-mainitusta järvestä sanoo kirjantekijä syvän ja ryöpeän
virran, «mustan joen", saavan alkunsa ja laskevan mereen Wii-
purin tienoilla. Eräällä kalliolla keskellä tätä mustaa jokea
oli Savonlinna, jota kirjantekijä mainitsee ainoastaan saadak-
sensa kertoa saduntapaisen jutun jonkunlaisista mustista ka-
loista, joita siellä pyydetään sen ohitse juoksevasta mustasta
virrasta 2).

Maantieteellisessä katsannossa on Johannes Magnon his-
toria valaisevampi kuin hänen veljensä teos. Tässä luetellaan
edes Suomen maakunnat ja mainitaan Turun ja Wiipurin kau-
pungit. Jälkimäinen kaupunki sanotaan olevan 67:11ä asteella
pohjoista leveyttä, siis napapiirin pohjoispuolella, mutta kuiten-
kin ainoastaan noin kuuden päivänmatkan päässä Asovan me-
restä 2)! Mitä on mainittu, saattaa olla kylläksi osoittamaan,
kuinka vaillinaiset ja väärät maantieteelliset käsitykset vielä
16:nnen vuosisadan keskivaiheilla oli yksin tieteellisesti sivis-
tyneilläkin pohjoismaalaisilla heidän kotoseuduistaan.

Ne ulkomaan geografit, jotka ensi aikoina näiden jälkeen
toimittivat karttoja taikka kertomuksia pohjoismaista, käyttivät
lähteinä yllämainitut kaksi teosta 3). Samaten paitsi muita
Sebastian Munster (f 1552), jonka suuri, lavea «maailmanker-
tomus" eli «Cosmographia" ensi kerran ilmestyi saksaksi Ba-
selissa, v. 1544 ja omistettiin Ruotsin kuninkaalle Kustaa Lselle.
Tämä teos käännettiin latinaksi, ranskaksi ja italian-kielelle ja
siitä ilmestyi monta painosta. Yhdessä vuodelta 1614 on Suomi
vielä kuvattu samallaiseksi pitkänläntäiseksi niemimaaksi, kuin
Olaus Magnon historiassa. Muutamia pienempiä muutoksia on
tosin tehty ja uusia paikannimiä lisätty; mutta ei yhtäpitäväi-

•) Lib. XX, cap. 19.
2) Joh. Magnus, 1. c, esipuhe, cap. 5 ja 7.
3) J. Zieglerus'en maantieteelliset teokset, jotka sisältävät myöskin

Ruotsin- ja Suomenmaan, Terrae sanctae, quam Palaestinam nominant, Sy-
riae, Arabiaa, Aegypti et Schondiae doctissima descriptio, — tosiaankinkummal-
linen eri maiden yhteen sovittaminen — ilmaantuivat kyllä jo 1532; mutta
kirjoittaja mainitsee saaneensa tiedot pohjoismaista Johannes Magnolta,
jonka kanssa hän piti keskuutta Roomassa.
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syys todellisten olojen kanssa sen kautta suinkaan ole tullut
suuremmaksi *). Niin esm. erottaa ainoastaan kapea kannas
Pohjanlahden («Poddicus sinus") Pohjois-Jäämerestä; enimmät
Suomen järvet ja joet laskevat sekä länteen päin Pohjanlahteen
että itää kohden Suomenlahteen; maan pohjois-osassa on yhä
vielä summaton järvi, «Weijss See", noin kaksi kolme vertaa
suurempi kuin Wenern ja laskeva erääsen Pohjois-Jäämeren
lahteen, joka on olevinaan Wienan meri j. n. e. Paitsi nimiä
„Abo", «Wiborg" ja «Kexholm" ovat ainoastaan seuraavat pai-
kannimet mahdolliset tuntea: „Lem" (Lemu), «Heslen" (Hel-
sinki ?), «Lapavesi", «Corela" (Nyenskants ?), «Laia" (Lai-
hia ?), «Vero" (Wöyri), «Sala" (Salo), «Hiulea" (Oulu) ja „Ni-
sitt" (Savonlinna ?). Muutamat muut nimet, niinkuin «Pagosca"
ja «Kila", ovat sitä vastaan nähtävästi saaneet alkunsa jonkun
suomenkielessä taitamattoman matkustajan kautta, joka tässä
maassa kulkeissaan. on kuullut paikkoja sanottavan pogostaksi
ja kyläksi ja luullut ne paikkojen nimiksi, jos ei jälkimäinen
ole Köyliö. Jos tähän lisätään vielä muutamia paikannimiä,
jotka osittain ovat tuntemattomiksi väännetyt (esm. «Kerlapi"
ja „Ver"), osittain paljaita mielenkuvituksen tuotteita, niinkuin
«Carelborg" (Kajaani ?) ja «Nordenberg" «Weijss See'n" ja
Wienan meren välillä, niin olemme luetelleet melkein kaikki
kartassa merkityt paikat Suomenmaassa. Että niiden kes-
kinäinen asema on määrätty umpimähkään, vieläpä- toisi-
naan aivan päinvastoin, kuin se todella on, (Lapvesi on esm.
Suomenlahden rannalla Wiipurin kaakkoispuolella, Käkisalmi
Wenäjänmaan sisällä erään joen varrella «Onegaborgln" etelä-
puolella j. n. e.), sitä yllämainitun jälkeen tuskin tarvinnee-
kaan lisätä.

Kertomukseen Suomenmaasta on tekstissä pantu vähän
enemmän kuin folio-sivu. Maa sanotaan ensin kuuluneen Mos-
koviitien vallan alle, mutta valloituksen kautta joutuneenRuot-
sin haltuun ja sen johdosta luopuneen itämaan kirkosta länsi-
maan kirkkoon. Sen kaupungeista olivat mainittavat Turku ja

4) Ks. Cosmographey das ist Beschreibung aller Länder etc Kart.
XIX. «Schweden, Finlande, Gothia ,Norwegien, Dennmarck, Iszlandt, Lap-
penlandt, mit andern anstossenden Ländern".
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Wiipuri, noin kahdeksan päivänmatkaa toinen toisestaan ja mer-
killiset, edellinen piispan asuntopaikkana ja jälkimäinen sa-
massa sekä vahvana linnoituksena että tärkeänä kauppakau-
punkina. Maan hallituksen oli Ruotsin kuningas jättänyt kah-
delle maavoudille, joista toinen asui «Borgassa" Suomenlahden
rannalla ja toinen «Carelenburgissa" «Piente"-järven rannalla.
Mitä kieleen tulee, mainitaan rantalaisten Wiipurista Porvoosen
tai Sipoosen saakka puhuvan ruotsia, mutta sisämaan asukkai-
den suomea, jolla kielellä ei ole yhtäläisyyttä germanilaisten
eikä slavilaisten, vaan ainoastaan Lappalaisten ja muiden po-
laari-kansojen kielten kanssa. Tämän osoitteeksi on kirjaan
otettu «Isä meidän" suomenkielellä ynnä rivinvälisen saksalai-
sen käännöksen kanssa. Samaten kuin kartassa, tavataan siis
selityksessäkin todenperäisiä ja vääriä tietoja sekaisin. Tuo
taru mustasta järvestä ja sen mustista kaloista Savonlinnan
vieressä kerrotaan tässäkin.

Liian pitkällistä olisi luetella kaikki ne maantieteelliset
teokset ja kartat, jotka ilmestyivät 16:nnen vuosisadan loppu-
ja 17:nnen alkupuolella ja jotka Suomeen koskevat. Kaikki
nämä teokset perustuivat etupäässä Olaus Magnon ja S. Mun-
sterln antamiin tietoihin eivätkä siis edistäneet meidän maan
tuntemista. Mitä erityisiä ansioita tai erehdyksiä tavataan kus-
sakin tämän ajan kirjailijassa, saattaisi meidät vaan tarpeetto-
miin kertoomisiin. Siinä olkoon kyllin, kun muistutamme siitä,
että vielä vuosisataa uskonpuhdistuksen jälkeen ei Ruotsin ja
Suomen maantiede voinut viitata mihinkään suurempaan asian-
tuntijaan kotona tai ulkomaalla kuin Sebastian Munsterlin.
Tähtitieteellisiin ja geodetisiin mittauksiin perustettu kartta
puuttui yhä vielä tältä maantieteeltä.

Se Ruotsin kuningas, jonka ansioksi tällaisen karttateok-
sen alkuun-pano on luettava, on Kaarlo IX. Niiden riitojen
johdosta, jotka syntyivät Ruotsin ja Tanskan kruunun alus-
maiden rajoista Jäämeren rannoilla, valtuutti hän, näet, Tu-
russa ollessaan Joulukuun 2 p:nä 1601 kolme oppinutta, Hiero-
nymus Birkholt^m, aikanansa tunnetun tähtitutkijan Sigfrid Aron
Forsius'en ja Daniel Theodor Rjorttim x) lähtemään ylös Lapin-

1) Sama mies, jonka J. Wecksell on tehnyt mainion murhenäytel-
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maalle ja uskottavien henkilöin kertomusten mukaan ottamaan
selkoa oikeista rajoista yllämainittujen valtakuntien välillä. Tä-
män retken päätarkoitus oli siis tosin valtiollinen; kuitenkin osoit-
taa sen osan-ottajien valitseminen, että tieteellinenkin tarkoitus
oli siihen yhdistetty. Ne hedelmät, jotka maantiede siitä sai naut-
tia, eivät olleetkaan vähäisiä. Silmäänpistävin oli se, että pohjois-
maiden leveys-asema paljon korjattiin. Lähettiläät tulivat, näet,
siihen päätökseen, ett'ei Skandinavian niemen mannermaa ulotu
pohjoisemmaksi kuin 73:nteen asteesen saakka x). Paitsi sitä oli-
vat he tarkastuksilla ja mittauksilla, sen verran kuin oli mah-
dollista tämän ajan vaillinaisten tiede-aseiden avulla, laskeneet
28 paikkakunnan astronomillisen aseman Pohjanlahden pohjois-
rannan ja Jäämeren välillä 2).

Tuskin oli äsken mainittu retkikunta kerinnyt palata mat-
kaltansa, ennenkuin Kaarlo IX ryhtyi erääsen toimenpiteesen,
joka mitä suurimmassa määrässä vaikutti maan geografiaan ja
vihdoin antoi sille sen vakavan tieteellisen perustuksen, minkä
puutteessa se tähän asti oli ollut. Vuonna 1603 asetti hän
nimittäin ensimäisen maamittari-viraston Ruotsissa ja Suo-
messa ja määräsi sen päälliköksi mainion pää-matematikkonsa
Andreas Bureus^&a. (synt. 1571, f 1646). Kaikkiin maakuntiin
lähetettiin nyt maamittareita, joita käskettiin geografillisesti
mittaamaan määrätyitä aloja ja sitten lähettämään piirustuk-
sensa Bureus'elle. Tämä viimeksi-mainittu kulki itse astrola-
bion kanssa ympäri valtakuntaa havaintoja tekemässä, joiden
johdosta hän niin hyvin, kuin siihen aikaan oli mahdollista,
laski useiden paikkojen leveyden 3). Näin kerättiin aineet Ruot-
sin ja Suomen ensimaiseen varsinaiseen yleiskarttaan. Mitä
lakkaamatonta vaivaa tällainen työ vaati, sopii arvata, muis-
taessa, millä kannalla maantiede siihen aikaan oli, niinkuin

mänsä sankariksi ja joka tämän johdosta meidän aikanamme on saanut
paljon suuremman maineen, kuin hänen historiallinen merkityksensä muu-
toin ansaitsisi.

4) Se ulottuu kuitenkin vaan 71:nteen asteesen saakka.
2) Ks. J. Schefferi Lapponia. Frankfurt 1683, siv. 15, jossa paikat

luetellaan.
3) J. Faggot, Historien om svenska landtmäteriet och geografin, siv.

11 seurr. Ruotsin Tiede-akatemian esimiehyyden-puhe v. 1747.
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myös, että ne maamittarit, joita Bureus käytti, yleensä olivat
harjauntumattomia ja että hänen ensin oli näitä totuttaminen
heidän tehtäväänsä. Työ kestikin kolmatta-kymmentä vuotta
ja tällä ajalla seurasivat sitä hartaalla osan-otolla sekä Kaarlo
IX että suuri Kustaa II Aadolf, jonka jälkimäisen muutoinkin
loistavaa hallitusta myös kaunisti valtakunnan kartan ilmesty-
minen julkisuuteen v. 1626. Se sisälsi paitsi varsinaista Ruot-
sinmaata ja Suomea myös läheisimmät maat, nimittäin Norjan,
Tanskan, Pohjois-Saksan, Itämeren maakunnat ja osan Wenä-
jänmaasta, sekä täytti 6 regali-arkkia. Astemitta oli melkein
kaksi kymmenys-tuumaa leveys-asteelta. Bureus'en kartta on,
ajan oloihin katsoen, mestarinteos ja sillä alkaa uusi aikakausi
maantieteemme historiassa. Tästä saatiin nyt ensi kerta jo-
honkin määrin oikea käsitys, ei ainoastaan Suomenmaan ulko-
muodosta ja rajoista, vaan myös kaikkien sen kaupunkien, pi-
täjäin ja muiden merkillisempien paikkojen asemasta. Ne ereh-
dykset, jotka ansaitsevat mainitsemista, koskevat ylimalkain pi-
tuus-suhteisin eli paikkojen asemaan idässä ja lännessä, jota
siihen aikaan ei osattu määrätä muulla tavalla kuin epäluotet-
tavilla maanmittauksilla. Tästä oli myös seurauksena, että
useampain meidän järvien ja saarentoin muoto tässä kartassa
on jokseenkinvaikea tuntea. Leveyden suhteen ovat sekä Hanko-
niemi että Tornio johonkin määrin paikoillansa; mutta niin ei-
vät ole välillä olevat paikkakunnat, jotka ylimalkain on pantu
puolta astetta pohjoisemmaksi, kuin pitäisi. Niin esim. käy
62:s leveyspiiri Porin kautta, 65:s Oulujärven poikki j. n. e.
Edellisiin karttoihin verraten haihtuvat kuitenkin nämä nyt mai-
nitut virheet vallan mitättömiksi.

Yhdessä karttansa kanssa toimitti Bureus myös lyhyen
latinankielisen kertomuksen Ruotsin valtakunnasta. Tämä ker-
tomus, josta sitten painettiin eri painoksia ulkomailla 2), näyt-
tää etupäässä olleen aiottuna muukalaisille eikä sisältänyt maan-
tieteellisessä suhteessa paljon muuta, kuin mitä epäilemättä jo-
kainen täysi-ikäinen sivistynyt henkilö Ruotsissa ja Suomessa

{) Orbis Arctoi, imprimisque Regni Sveciae nova et accurata descriptio.
Wittebergae anno 1631, sekä Svecia sive de Suecorum Regis Dominiis et
opibus. Lugdunum Batavorum 1633.
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tähän aikaan tiesi isänmaastansa aivan ilman koulu-opetukset-
takin. Siinä ei ole useampia tai laveampia tietoja meidän
maastamme, kuin että ne hyvin mahtuvat neljälle tai viidelle
sivulle tavallisella präntillä painettuun kahdeksantaitteiseen kir-
jaan. Niillä on kuitenkin ylimalkain sama ansio, kuin kartal-
lakin, että ne ovat taattuja eikä mielikuvaelmilla sekoitettuja.

Kun Bureus'en kartta nyt kerran oli ilmestynyt ja sitä
useissa painoksissa oli kopioittu ja levitetty J), ei tarvinnut enää
kauan odottaa ensimäistä laveampaa Ruotsin ja Suomen maan-
tietoa. Sen tekijä oli Turun professori Mikael Wexionius, joka
samana vuonna, 1650, jona kirja painettiin, aateloittiin nimellä
Gyldenstolpe. Teos 2) kirjoitettiin latinaksi ja jaettiin kymme-
neen kirjaan, jotka yhteensä täyttivät noin 30 painettua arkkia
pientä octavoa tai duodecimoa. Ensimäinen kirja sisältää maa-
kuntain kertomukset ja hydrografian, toisessa selitetään Ruot-
sin ja Suomen kansojen ikää ja syntyperää, kolmannessa pu-
hutaan kielistä, neljännessä kansojen sivistyksestä ja tavoista,
viidennessä valtiollisesta hallinnosta, kuudennessa kruunun val-
lasta ja tuloista, seitsemännessä kaupungeista ja kauppaloista,
kahdeksannessa luetellaan paitsi muutamia lyhykäisiä historial-
lisia tietoja kreivi-, vapaaherra- ja aatelis-suvut, yhdeksännessä
Ruotsin kuninkaat, jakymmenennessä kirjassa on lyhyt esitys kir-
kollisista oloista, johon on liitetty luettelo kunkin hiippakunnan
piispoista. Teos sisältää siis paljon, mitä nykyjään katsotaan
maantieteen ulkopuolella olevaksi ja jota sentähden ei luulisik-
kaan tapaavansa tällaisessa kirjassa. Jos kuitenkin muistaa,

*) Jo 1630 antoi J. Piscator ulos Bureus'en kartan pienennetyssä
astemitassa ja 1658 sai Suomenmaa eri lehden Blau'n suuressa kartas-
tossa, joka painettiin Amsterdamissa. Muiden Bureus'en kartan kopiain
ja mukaelmain joukosta mainittakoon myös: «Magnus Ducatus Finlandiae.
Nova et accurata delineatio", omistettu Jacobus Schiitz'ille, ilman teki-
jän nimeä ja vuosilukua. Astemitta on selitetty suomalaisissa peninkul-
missa («Milliaria Finnonica et Cajanica"), joista 18 vastaa yhtä astetta ja
tekee 15 saksalaista peninkulmaa. Kartta löytyy kreivi L. D. Gyllen-
borgen runsaassa karttakokoelmassa Upsalan yliopiston kirjastossa.

2) Sen nimilehti kuuluu: Epitome Descriptionis Suecitx, Gothiae. Fen-
ningice et subjectarum provinciarum, accuratius quam unquam antehac editse.
Abose 1650.
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että valtiollinen maantiede kaikkina aikoina on ollut varsin li-
keisessä yhteydessä historian kanssa ja että jälkimäinen tiede
tällä vuosisadalla vielä enimmästä päästä oli vain kertomus
kuninkaiden, sotapäällikköni ja muiden ylhäisten henkilöin
elämästä ja teoista, niin ei kummastele sitä, että historial-
liset tiedot Wexionius'en teoksessa kuvastavat hänen aikansa
katsantotapaa ja sentähden etupäässä ovat hallitsija-luette-
loita, genealogillisia tietoja aatelisista suvuista sekä luetteloita
kirkon päämiehistä. Yhtä vähän voi sekään olla odottamatonta,
että teoksessa puuttuu koko joukko mitä tärkeimpiä ilmi-antoja,
jotka nykyjään saadaan pienimmästäkin koulukirjasta. Wexio-
nius'en aikana ei tieteellinen tutkimus huolinut sellaisista valtio-
taloudellisista seikoista, kuin jonkun maan tai yksityisten paik-
kakuntien väkiluvusta, maanviljelyksen ja muiden elinkeinojen
antamista tuloista, kauppalaivaston sekä tuonnin javiennin suu-
ruudesta j. n. e. Eipä valtiotulojenkaan määrää voitu ilmoit-
taa, koska tämä oli valtio-salaisuus, josta ainoastaan valtakun-
nan rahanvartia ja muut hallituksen luottamusmiehet tiesivät
tehdä selkoa 1). Sen sijaan tarjoo Wexionius lukijoillensa, pu-
huessaan valtakunnan mahtavuudesta, pitkiä kertomuksia Ruot-
sin ja Suomen kansojen iästä ja urhollisuudesta, valtakunnan
linnoista sekä sotavoimasta maalla ja merellä y. m. Lyhyeltä
lausuen, tilastollisia tietoja puuttuu tykkänään Wexionius'en
maantiedossa, vieläpä siihen määrään, ettfei maiden pinta-alaa-
kaan ilmoiteta 2). Topografillisessakin suhteessa on tämä teos,
jos sitä arvostellaan meidän ajan kannalta, kyllä vaillinainen.
Jotain selitystä maan vuoriharjanteista etsitään siitä turhaan.
Järviä luetellaan ainoastaan muutamia harvoja. Savo-Karjalan
vesistön järvistä esm. ei mainita yhtä ainoata, ei Saimaatakaan,
vaan kaikki nimitetään sen eteläisimmän osan jälkeen yhteisellä
nimellä Lapvedeksi, jota järveä suuruudeltansa verrataan me-
reen ja jonka sanotaan saavan alkunsa itse Lapin maasta. Ei
sovi kuitenkaan kieltää, että Wexionius'en «Epitome descrip-

4) Liber VII, cap. 7.
2) Kunkin maakunnan pituus ja leveys ilmoitetaan suorissa penin-

kulma-luvuissa. Kuinka vähän tämmöiset mitat kuitenkin voivat valaista
maiden todellista avaruutta, sitä ei tarvitse mainitakkaan.
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tionis Suecise et Fenningige" on ansiokas teos, johon nähtävästi
on pantu paljon tutkimuksia ja tietoja ja joka, ollen ensimäi-
nen laatuansa, on iäksi päiväksi hankkinut tekijällensä arvoi-
san muiston pohjoismaiden geografian ystävien kesken. Se oli-
kin vielä kauan aikaa jälkeenpäin ainoa täydellinen kertomus
Ruotsista ja Suomenmaasta, joka oli tarjona, ja sentähden il-
mestyikin siitä vielä v. 1726 uusi painos Braunschweiglssä.

Wexionius'en teos on akatemiallista kirjallisuutta. Se il-
mestyi väitöskirjoina ja on kauniimpia todistuksia siitä kirjalli-
sesta toimeliaisuudesta ja isänmaallisesta hengestä, jokavallitsi
hiljattain perustetussa Suomen yliopistossa. Tältä isänmaalli-
selta hengeltä olisi sopinut odottaa useampia hedelmiä Suomen
maantieteelle. Näitä ei kuitenkaan ilmauntunut. Suomen yli-
opiston ensimäiset seitsemän vuosikymmentä sattuivat Ruotsin
valtiollisen mahtavuuden kanssa yhteen, jolloin sotamaine ja
sankariteot kaukaisilla mailla voittivat suurimman kunnian;
mutta rauhallinen viljelystyö omalla kotopaikalla alennettiin
päinvastoin niin halpaan arvoon, että orjuus uhkasi maanvilje-
lijää. Kirjallisuus tuli näiden mielipiteiden kuvastimeksi. Sitä
elähyttää harras isänmaanrakkaus, mutta isänmaanrakkaus, joka^
hurmauneena sotaisista voitoista, ilmaantuu paljaissa ylistys-
puheissa, jolloin sillä ei ole aikaa tarpeeksi tarkastaa esinet-
tänsä. Tällaisista ylistyspuheista kokoon-pantuja ovatkin enim-
mästä päästä ne harvat ja vähäpätöiset maantieteelliset teokset,
jotka ilmestyivät Turussa 17:nnen vuosisadan loppupuolella.
Saadaanpa lukea ylistyspuheita Turun, Uudenkaupungin ja Wii-
purin kaupungeista, Pohjan- ja Ahvenanmaan maakunnista, vie-
läpä yhdestä erityisestä maaseurakunnastakin, Laitilasta. Tä-
mänkaltaisen kirjailija-toimen varsinaisena kukkulana sopii pi-
tää kahden nuoren innokkaan Suomalaisen, Johannes Pauli-
mts'en ja Daniel Juslenius'en, akatemialliset opinnäytteet; nämä
molemmat miehet saavuttivat sitten korkeimmat arvosijat, kum-
pikin omassa piirissään, toinen valtioneuvoksena, aateloittuna
ja koroitettuna kreivin arvoon nimellä Liljenstedt, ja toinen
piispana. Edellinen antoi Upsalassa ulos kreikankielisen ylis-
tysrunon Suomesta, jossa hän sujuvissa säkeissä laulaa maansa
ihanuudesta, sen kansan puhtaista tavoista, koto-elämästä, elin-
keinoista ja urhollisuudesta y. m.; jälkimäinen taas esittelee
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näitä samoja aineita suorasanaisesti, vaan ei kuitenkaan vähem-
mällä innolla, kertomuksessa Turun kaupungista sekä eräässä
kirjoituksessa, jolle hän antaa nimen «Suomalaisten puolustus".
Ei tämänlaatuinen kirjailija-toimi kuitenkaan ollut aivan ilman
merkitystä isänmaan tuntemisen suhteen.

Muutamia enteitä, että vakavampi oman maan olojen tut-
kimus pian on alkava, ilmaantuu 17:nnen vuosisadan loppupuo-
lella. Niin käänsi Elias Brenner huomion Suomenmaan mui-
naismuistoihin; mutta hänen arvokkaat kokoelmansa eivät il-
mestyneet painosta ja ovat nyt enimmältään menneet hukkaan l).
Turun professori Elias Tillandz taas oli ensimäinen, joka pyysi
selkoa maan kasvistosta ja painosta julkaisi muutamia luette-
loita Turun ympäristöllä löydetyistä kasveista, jotka luettelot
ovat aikaisimpia kasvitieteellisiä teoksia pohjoismailla 2). Kai-
kista enimmin edistyttiin kuitenkin kartanteon alalla, kun tuo
harras vapaaherra Kaarlo Gripenhjelm maanmittauksen pääti-
rehtörinä jälleen ryhtyi siihen työhön, joka Bureus'en kuole-
masta saakka oli jäänyt melkein unohduksiin 3). Ruotsin sil-
loisen hallituksen ahdasmielinen käsitystapa esti kuitenkin Gri-
penhjelmlä karttojansa julkaisemasta, joita ehkä vielä kauan ai-
kaa olisi valtiosalaisuutena pidetty lukon takana maanmittaus-
konttorissa yleisön silmiltä kätkettyinä, ellei erään ranskalai-
sen maantieteilijän, De L'lsle'n, olisi onnistunut niitä varastaa
ja painosta julkaista v. 1706 4).

Suuri ajatustavan muutos oli tarpeellinen, ennenkuin tie-^
teellinen tutkimus täydellä vakavuudella taisi kääntyä maantie-

*) Dahlbergln kirjassa «Svecia antiqua et hodierna" ovat Suomen maa-
kuntain vaakunat painetut Brenner'in piirustusten mukaan ja K. A. Gott^
lund'in Otavan edellisessä osassa löytyy niin-ikään Brenner'in tekemiä ku-
vauksia muutamista Suomen muinaisjäännöksistä.

2) Vertaa: S. G. Elmgren, Öfversigt af Finlands litteratur ifrån 1542
till 1770. Helsingissä 1861, siv. 114, ja O. Hjelt, Naturhistoriens studium
i Finland under 17:de och 18:de seklet, Helsingissä 1868, siv 26.

3) Vuonna 1668 toimitettiin muun muassa maamittareita Suomen-
maahan, jotka mittasivat kaikki tiet Ruotsin peninkulmain jälkeen. Noita
vanhoja metsä- eli Suomen peninkulmia ei tästälähin enää käytetty.

4) Tarkempia tietoja tästä asiasta saadaan J. Faggot'in kirjasta
«Historia om svenska landtmäteriet", siv. 36 seurr.
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4een puoleen ja isänmaan tuntemisessa löytää sen perustuksen,
jonka nojalle jokaisen kansan valtiotalous ja varallisuus on ra-
kennettava. Mutta tällainen ajatustavan muutos tapahtuikin
Ruotsissa ja Suomessa kahdeksannentoista vuosisadan alkupuo-
lella niiden kauheain onnettomuuksien johdosta, joiden alaisiksi
nämä maat joutuivat neljänneksen vuosisadan lyhyellä ajalla.
-Nälkähätä vuosina 1695—1697 ja suuri pohjoismaiden sota
1700—1721 eivät olleet omiansa vielä edeskin päin kannatta-

maan tuota sotamailleen harrastusta ja panegyrillistä mielialaa.
Haavat, jotka oli saatu, olivat liian syvät ja tuntuvaiset, etfei
niitä voitu olla huomioon ottamatta. Hallitusmuoto muutettiin,
yksinvalta poistettiin ja yleisen varallisuuden kohottaminen tuli
hallitsevien tärkeimmäksi silmänmääräksi. Kirjallisuudessa ha-
vaittiin yhtä suuri muutos. Taloudellisia ja luonnontieteellisiä
•kirjoituksia ilmestyy toinen toisensa perästä ja nämä antavat
yksin yliopiston tutkimuksillenkin tähän aikaan omituisen muo-
don. Suomen maantieteelle tuli tämä uusi tutkimuksien suunta
erittäin tuottavaiseksi. Maan luonnonlaatu jatuotteet sekä asuk-
kaiden elinkeinot valaistiin useissa laveammissa ja pienemmissä
kirjoituksissa. Monta maakuntaa, kaupunkia ja maa-seurakun-
taa tuli samalla tavoin topografillisten, historiallisten ja talou-
dellisten kertomusten aineiksi, jotka kertomukset puolestansa
suuressa määrässä edistivät ja levittivät tietoa isänmaasta ko-
konaisuudessaan. Sopii sanoa, että Suomen kirjallisuus on ver-
-rallisesti rikas tämmöisistä erityiskuvaelmista l).

Ei tämän historiallisen katsauksen ole tarkoitus antaa täy-
dellistä selitystä Suomen maantieteellisestä kirjallisuudesta niin
sanotulla vapauden-ajalla. Mainittakoon vaan, että jo v. 1730
L. O. Hallborg, A. Scarirfm esimiehenä ollessa, antoi ulos san-
een ansiokkaan kertomuksen Ahvenanmaasta, v. 1734 P. Ma-
thesius (Upsalassa) erään vielä tänäkin päivänä arvokkaan ker-
tomuksen Pohjanmaasta sekä vuosina 1738—1741 G. Hallenius
kertomuksen Mynämäen kihlakunnasta Turun läänissä. Seuraa-
vina vuosikymmeninä tuli vielä lisää maakunnan-kertomuksia,
v. 1748 Hämeestä, Henrik HasseTin ja G. LimnelVm tekemä,

4) Vertaa G. Rein: Bidrag till Finska häfdeforskningens historia.
Suomi 1842, siv. 6 seurr.
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v. 1751 Satakunnan pohjois-osasta P. A. (rahilta sekä v. 1754
Kajaanin läänistä E. Castreneilta,. Suomen kaupungeista saivat
samaan aikaan Tornio, Pori, Oulu, Turku, Uusikaupunki, Kok-
kola, Helsinki, Tammisaari, Pietarsaari ja Rauma eri kerto-
muksensa ja niin myös useat pitäjätkin. Muutamia aivan har-
voja poikkeuksia pois luettuna, ilmestyivät kaikki nämä kirjoi-
tukset Turun ja Upsalan yliopistoissa akatemiallisina opinnäyt-
teinä eivätkä siis sopineet, erittäin alussa, muotonsa ja syvä-
oppisen esitystapansa tähden muiden kuin tieteellisesti sivisty-
neiden luettaviksi. Kahdeksannen-toista vuosisadan loppupuo-
lella toimitettiin kuitenkin vähän laajemmalle lukijakunnalle
tilaisuus perehtyä maan akatemialliseen eli tieteelliseen kirjal-
lisuuteen, kun väitöskirjoissa ruvettiin käyttämään ruotsia lati-
nan sijassa 1).

Vielä enemmän virikettä saivat maantieteelliset tutkimuk-
set Suomen ekonomia-kommissionin kautta, jonka hallitus asetti
v. 1744 jajonka jäsentenjoukossa oli Ruotsin maanmittaus-laitok-
sen mainio ja ymmärtäväinen ylitirehtöri Jakob Faggot. Hänen
ehdotuksestaan sai kommissioni hallituksen siihen suostumaan,
että Suomi oli maantieteellisesti mitattava ja kertomus siitä
toimitettava. Tämä pantiinkin toimeen vuonna 1748, jolloin
tänne määrättiin erityinen maanmittaus-tirehtöri ja kaksikym-
mentä kommissioni-maamittaria. Työtä joudutettiin semmoi-
sella kiiruulla, että kahdentoista vuoden kuluttua jo 66 pitä-
jää oli mitattu, kartattu ja ekonomillisilla kertomuksilla va-
rustettu 2). Samaan aikaan Jakob Gadolin (synt. 1719, f piis-
pana Turussa 1802) teki trigonometrillisia mittauksia Turun,
Ahvenanmaan ja Ruotsin rannikkoin välillä sekä määräsi tar-
kemmin useampain Suomenmaan paikkakuntien astronomillisen
aseman. Kuinka paljon maantiede edistyi näiden mittausten
kautta, nähtiin muun muassa jo niistä Pernajan ja Laihian pi-

*) Ensimäinen Turun yliopistossa keskusteltu ruotsinkielinen väi-
töskirja on : Oeconomisk Beskrifning ö/ver Abo stad, C. F. Mennander'in esi-
miehenä ollessa, kirj. Niclas Wasström, painettu Tukholmassa 1749.

2) Luettelo niistä löytyy J. Faggotfin esimiehyyden puheessa Ruot-
sin Tiede-akatemiassa 1760 siv. 33 seurr. sekä Suomenmaan Wirallisessa
Tilastossa 111. Helsingissä 1869, siv. 10 ja 11.

3



34 JOHDANTO.

täjäin kertomuksista, jotka vuosina 1750 ja 1758 otettiin
Ruotsin tiede-akatemian toimituksiin ja joissa ensi kerta ta-
vataan tarkkoja topografillisia ilmoituksia, niinkuin myös tie-
toja peltojen, niittyjen, takamaiden, maanteiden y. m. pinta-
alasta. Suomenmaan karttaakin jouduttiin tällä tapaa suuresti
parantamaan, kun nyt sekä Pohjan- ja Suomenlahden että
myöskin rannikkojen muodot kuvattiin oikeammin kuin ennen.

Samaan aikaan, jolloin hallitus ryhtyi yllämainittuihin
toimenpiteisin, saattaaksensa maan tyystemmin tunnetuksi, sa-
maan aikaan toisella taholla, nimittäin Ruotsin tiede-akatemiassa,
P. Elvius ja P. Wargentin tekivät ehdotuksen maan väestön,
sen paljouden ja laadun, tarkempaan tutkimiseen ja tarkastuk-
seen. Näin syntyi v. 1749 Ruotsin ja Suomenmaan tabelli-lai-
tos, jota syystä pidetään suuressa arvossa, koska se on paras
väenlasku, joka tältä ajalta tunnetaan. Yhfaikaa ruvettiin siis
usealta haaralta maantieteen käytettäväksi tarjoomaan tilastol-
lista ainetta, joka suuressa määrässä laajensi sen katsanto-alaa.

Yliopistossa jatkettiin maantieteellisiä tutkintoja lannistu-
mattomalla innolla, ja onnellista oli, että niiden hartaimpia edis-
täjiä olivat useat etevät tiedemiehet, niinkuin Juhana Brovallius
(f 1755 piispana Turussa), Kaarle Fredrik Mennander (viimein
arkkipiispana Upsalassa, f 1786), Pietari Kalm (synt. 1716,
f 1779) ja Pietari Adrian Gadd (synt. 1727 f 1797). Ensiksi
mainittu ei tosin suorastaan työskennellyt Suomen maantieteen
alalla; mutta useat hänen arvokkaista luonnontieteellisistä
teoksistaan hyödyttivät sitä kuitenkin suorastaan, jonka tähden
hän tässä kyllä ansaitsee mainitsemista. Mennanderln teoksista
on maantieteellisessä suhteessa tärkein hänen kirjoituksensa
Suomen rautatehtaista, jonka johdantona on valaisevainen kat-
saus tässä maassa löydettyihin metalleihin ja kivennäisiin *).
Kirjoitukset tervanpoltosta sekä pellon- ja niitynviljelyksestä
Pohjanmaalla olivat niin-ikään hyvä lisäys maakunnan-kerto-
muksiin. Ei yksikään sen ajan tiedemiehistä kuitenkaan ollut
niin tuottelias maantieteen alalla, kuin talous-opin professori
Pietari Kalm ja kemian professori Pietari Adrian Gadd. Edel-

4t Teoksen nimi on: Historica delineatio officinarum Ferrariarum in
magno principatu Finlandia. Turussa 1748.
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linen ulos-antoi sillä ajalla, jonka hän oli professorina Turun
yliopistossa, 146 väitöskirjaa taloudellisista aineista, niiden jou-
kossa myös kymmenkunnan kertomuksia Suomenmaan kaupun-
geista ja pitäjistä '). Vielä tuotteliaampi maantieteen alalla
oli Gadd. Paitsi suurta joukkoa kirjoituksia yksityisistä pi-
täjistä on hän jättänyt jälkeensä jokseenkin hyviä topografilli-
sia kertomuksia enimmistä Suomen maakunnista, jotka ovat
jonkunlaisina johdantointa näiden kivennäis-oppiin 2). Vaikka
nämä kertomukset nykyjään monessa suhteessa ovat vanhettu-
neita ja niitä tieteen edistymisen vuoksi muutamissa kohdin,
esm. geologillisessa katsannossa, miltfei ole mahdoton käyttää,
kartuttivat ne kuitenkin aikanaan suuressa määrässä maan
tuntemista ja antoivat runsaita aineita laveammalle maantie-
teelliselle esitykselle.

Kuinka paljon Suomen maantiede kokonaisuudessaan edis-
tyi äsken mainitun tieteellisen vaikutuksen johdosta, sitä olemme
tilaisuudessa tarkastaa ikäänkuin yleisessä katsahduksessa; sillä
sen hedelmät näkyvät Erik TuneWm maantieteessä Ruotsin
kuningaskunnasta ja siihen kuuluvista maista, joka teos ensi
kerran ilmestyi vuonna 1740 ja sitten joka vuosikymmenen
kuluessa vuosisadan loppuun asti ilmestyi uusissa lisätyissä ja
parannetuissa painoksissa. Nämä painokset osoittavat yhtä
monta astetta Suomen maantieteen kehkiämisessä. Seitsemättä
vuosikertaa (vuodelta 1794) sopii, mitä Suomeen tulee, pitää
Henrik Gabriel Porthanein (s. 1739, f 1804) teoksena.

Tällä miehellä, Suomen historian isällä, on myös paljon
ansioita maamme geografian suhteen. Ei hän tosin antanut ulos
mitään laveampaa maantieteellistä teosta. Tässä, niinkuin his-

*) Akatemialliset väitöskirjat annettiin ulos respondentien nimessä,
mutta olivat tähän aikaan tavallisesti esimiehen tekemiä. Tässä on tar-
peeton ottaa selkoa siitä, mitkä topografilliset kertomukset Kalm itse ja
mitkä respondentit ovat kirjoittaneet. Ei yksi tai toinen erityinen pai-
kankertomus, vaan niiden paljous on Kalmille toimittanut etevän sijan
Suomen maantieteen historiassa. — Samaa sopii osaksi sanoa Gaddistakin.

2) Johdanto Pohjanmaan kivennäis-oppiin tuli ulos 1788, Johdanto
Hämeen ja niin myös Porin läänin kivennäis-oppiin 1789, Tutkimus Uu-
denmaan ja Hämeen lääneistä 1789, Johdanto Oulun läänin kivennäis-
oppiin 1792 ja Turun läänin 1795.
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toriankin alalla, ilmaantuu hän etupäässä perinpoijaisena tut-
kijana, arvostelijana ja kokoilijana; ja hänen töittensä hedel-
mät ovatkin sentähden tulleet yleisön silmiin muiden nimellä.
Totuuden kunniaksi ei sovi kuitenkaan muuta sanoa, kuin ett'ei
yksikään mies tähän aikaan tehnyt niin paljon Suomen maan-
tieteen hyväksi, kuin Porthan. Laveat, monivuotisiin matkus-
tuksiin ja tutkintoihin perustetut tietonsa maastamme laski hän
suureksi osaksi useihin pienempiin kirjoituksiin, paraasta
päästä toimittamiinsa Åbo Tidningarlin. Toinen ja vielä suu-
rempi osa hänen kokoelmistansa ei joutunut koskaan painetta-
vaksi; mutta ne tulivat kuitenkin yleisön tiedoksi yllämaini-
tussa Tuneldln maantieteen seitsemännessä painoksessa, jonka
viidennen, Suomea koskevan osaston Porthan kustantajan pyyn-
nöstä tarkastellen uudisti l). Ulkomaankin maantieteilijät, niin-
kuin Schlörzer ja Fredrik Ruhs olivat Porthanille kiitollisuuden
velassa enimmistä tiedoista, joita he taisivat antaa Suomen-
maasta 2).

Viimeisiin aikoihin asti on tätä niin sanottua Porthanin
laitosta Tuneldln maantieteestä hyvällä syyllä pidetty parhaim-
pana kaikista laveammista kertomuksista meidän maastamme.
Erittäinkin historiallis-kansatieteellisessä suhteessa tämä onpi
Ja Pysyy suuri-arvoisena teoksena. Historiallisesti merkillisiä
paikkoja ja muinaisjäännöksiä mainitaan jokseenkin tyystin.
Usein selitetään niin-ikään sangen tarkasti asukkaiden elinkei-
not ja kuinka niitä harjoitetaan, heidän asuntonsa, tapansa
j. n. e. Topografilliset kuvaukset ovat selvät ja ylimalkain
sangen luotettavat. Tilastollisessakin katsannossa on se rikas
suuri-arvoisista tiedoista, vaikka nämä enimmästä päästä ovat
otetut kameraalisista lähteistä ja siis enemmin valaisevat ve-
roitusseikkoja knin paikkakuntia. Niin on esm. kunkin pitäjän
suuruus ilmoitettu manttaaleissa, joka ei suinkaan anna mitään
vakavaa perustusta niiden pinta-alojen arvioimiselle. Läänien

') Vertaa: Henrik Gabriel Porthan af G. Rein. Helsingissä 1864,
siv. 41, ja Tuneld'in maantieteen seitsemäs painos, kolmas nios, siv. 649.

2) Ruhs'in teos Finnland und seine Bewohner, Leipzig 1809, tuli sit-
temmin ulos ruotsiksi käännettynä. Sen toista painosta tarkasteli A. J.
Arvidsson ja tämä painos levisi paljon Suomenmaassa.
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suhteen ilmoitetaan tavallisesti vain niiden pituus ja leveys,
ainoastaan joskus poikkeuksena pinta-alan avaruus ja silloin-
kin vain arviolta taikka suorastaan väärin. Kaupunkien väki-
lukukin mainitaan henkipano-luetteloin eikä väkiluku-taulujen
mukaan.

Sitä vastaan ei ole syytä valittaa tilastollisten tietojen
puutetta Daniel Djurberge'm laveassa kertomuksessa Svean val-
takunnasta, jonka neljäs osa (556 sivua 8:0) sisältää Suomen-
maan. Teos, joka tuli ulos samana vuonna (1808), jona
Suomi erotettiin Ruotsista *), ottaa siihen määrään erityisseik-
koja huomioon, että jokaista pitäjää tarkastellaan eri rubriikin
alla. Vaikka historiallisessa ja kansatieteellisessä suhteessa
niinkuin myös esitystavan puolesta vähemmän-arvoisena kuin
Tuneldln maantiede, valaisee se enemmin, kuin tämä, maan
taloudellisia suhteita. Djurberg ei ainoastaan anna tarkkoja tie-
toja eri maakuntain, pitäjäin ja järvien pinta-aloista sekä väkilu-
vusta ja väestön leviämisestä eli väentiheydestä neliöpeninkul-
malla, vaan myös viljelysmaiden avaruudesta, elukkain, hevos-
ten, härkäin, lehmäin j. n. e. luvusta kussakin maakunnassa.
Kaupungeista kertoessaan mainitsee hän muun muassa yksin
käsityöläisten luvunkin jokaisessa ammattikunnassa. Hänen
teoksensa on siis tavallaan myös ensimäinen koe Suomenmaan
tilastolliseen kuvaamiseen. Topografillisen osan suorittamisessa
on hän, mitä aineesen tulee, paraasta päästä laskenut Tunel-
din teoksen perustukseksi; mutta aineen liiallisella jakamisella
on hän tehnyt lukijalle vaikeaksi saada mitään yleistä ja ko-
konaista käsitystä maan luonnon-suhteista. Tuo sananparsi,
ett'ei «näe metsää puiden tähden", toteutuu tässä toisinaan.

Gaddln kuoltua ei Suomen yliopiston väitöskirjallisuuteen
karttunut enää yhtä suuressa määrässä kaupungin-, pitäjän-
ja maakunnan-kertomuksia. Seuraavina vuosikymmeninä ilmes-
tyi niitä tosin muutamia tässä muodossa; mutta ylimalkain

4) Se oli myös lähteenä kreivi Santi'n toimittamaan „Tableau sta-
tistique et topographique du grand duché de Finlande. Copenhague 1810".
Tällä kirjoituksella (ainoastaan 23 siv. 8:0) tahtoi hän antaa Europalle.
tarkempia tietoja Suomenmaasta, joka sotatantereena hiljattain oli vetänyt
huomiota puoleensa
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alkoivat maantieteelliset teokset yhä enemmän, niin sanoak-
semme, vapautua yliopiston holhouksesta. Ne lakkasivat vä-
hittäin olemasta tutkintonäytteitä ja etsivät itsenäisinä kirjal-
lisina tuotteina suurempaa lukijakuntaa, kuin mikä mahtui aka-
temian ahtaisin oppisaleihin. Sangen ansiokas tämänlaatuinen
teos oli F. W. Radloffe in kertomus Ahvenanmaasta, joka tuli
ulos Turussa v. 1795.

Kahdeksannen-toista vuosisadan viimeisinä vuosina ilmes-
tyi myös eteviä karttateoksia. Uusi aikakausi tässä suhteessa
alkoi vapaaherra S. G. HermélmUn toimesta ja kustannuksella
ilmestyneellä karttateoksella Suomenmaasta, jonka toimittami-
nen Porthanin suosituksesta oli jätetty C. P. Hällströmeille.
Karttateos sisältää kuusi lehteä, nimittäin yleiskartan Suomen-
maasta sekä erityiskarttoja Turun ja Porin, Uudenmaan jaHä-
meen, Savon ja Karjalan, Waasan sekä Oulun lääneistä; kaik-
kien lääninkarttojen astemitta, paitsi viimeksi-mainitun, on yksi
tavallinen tuuma peninkulmalta. Kartat voittavat tarkkuudessa
ja erityisseikkojen runsaudessa kaikki, mitä siinä kohden ennen
ja monta aikaa jäljestäpäinkin on julkaistu, jakelpaavat, vaikka
vähän vanhettuneina, vielä tänäkin päivänä.

Seurauksena Suomenmaan kahtia-jaosta kahdeksannella-
toista vuosisadalla oli kuitenkin se, että tässä mainitut maan-
tieteelliset teokset jakartat sisälsivät ainoastaan Ruotsin alueen
eli Kymen länsipuolella olevat maat. Suomenmaan kaakkois-
osassa eli Wiipurin kuvernementissa oli sitä vastaan tähän
aikaan sangen vähän kotimaisia tiedemiehiä eikä näistäkään
tietääksemme kukaan ryhtynyt syntymäseutujensa kuvaamiseen.
Tämä toimi jätettiin yksin-omaisesti matkustaville muukalaisille,
joiden kuvaukset tavallisesti perustuivat enemmän tai vähem-
män itsekohtaisiin mielenvaikutuksiin matkustuksen aikana ja
siihen, mitä he sattumalta olivat saaneet kuulla. Poikkeuk-
sena näistä oli kuitenkin P. Fritsius, joka, monta ajastaikaa
tässä maakunnassa elettyään, oli oppinut sen oloja tuntemaan
ja paitsi sitä oli tilaisuudessa käyttää monellaisia virallisesti
koottuja tietoja. Vuonna 1796 kirjoitti hän saksankielellä tilas-
tollis-topografillisen kertomuksen Wiipurin maaherrakunnasta l),

*) Löytyy painettuna H. Storchln ulos-antamassa Materialien zur
Kenntniss des Russischen Reichs. Erster Band. Riga 1796. Siv. 491 seurr.
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jonka kirjoituksen hän kymmenen vuotta sen jälkeen täydelli-
semmässä muodossa ulos-antoi ranskaksi 1). Tämä teos on sen-
aikuisiin oloihin katsoen jotensakin valaisevainen. Paikannimet
ovat tosin pahoin väännetyt, mutta enimmät niistä voipi kui-
tenkin tuntea. Muutamien erehdyksien syyksi sopinee lukea
tekijän muukalaisuus ja taitamattomuus maan kielessä. Muu-
toin oli Fritzius se lähde, josta Wenäjän valtakunnan yleiset
maantieteet (esm. Georgi'n jaSabloffsky'n) ammensivat tärkeim-
mät tietonsa Wiipurin kuvernementista. Paitsi Fritzius'ta kir-
joitti, muita mainitsematta, myös W. Severgin kertomuksen
Wenäjän Suomesta, parhaasta päästä kivennäis-opillisessa tar-
koituksessa 2). Karttojen puolesta oli maakunnalla parempi
onni. Keisarillinen Tiede-akatemia Pietarissa antoi ulos useam-
pia karttoja siitä, jonka ohessa se seikka, että tämä maakunta
usein oli sotatanterena, ulkomaallakin synnytti muutamia täl-
laisia teoksia.

Ruotsista erottuaan saavutti Suomi jälleenyhteytensä, kun
Wiipurin lääni siihen yhdistettiin (1812). Sen maantietoa sopi
nyt viljellä yhtenä kokonaisuutena eikä sitä tarvinnut enää pa-
loiksi jakaa, naapurimaiden geografiaan sovitettavaksi. Tämä
seikka, niinkuin myös vähittäin yhä selvemmäksi selvinnyt kan-
sallistunto, kehoitti voimallisesti yhä tehokkaampaan tieteelliseen
työhön. Oppineita seuroja (Seura pro Fauna et Ihra Fennica
1821, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831 ja Suomen Tiede-
seura 1838) syntyi, joiden tarkoituksena joko yksinomaisesti tai
pää-asiallisesti oli isänmaan tunteminen. Näiden seurojen jul-
kaisemissa toimituksissa ja keskustelemuksissa säilyykin suurin
osa niistä maantieteellisistä aineista, jotka viimeisinä 40 vuo-
tena täällä on saatu kerätyiksi ja jotka eivät suinkaan ole vä-
häisiä. Niistä kirjailijoista, jotka tämän vuosisadan ensimäi-
sinä .kolmena tai neljänä vuosikymmenenä etupäässä ovatkoon-
neet ansioita Suomen maantieteen suhteen, tulee mainita seu-
raavia: Jaakko Tengström (arkkipiispa Turussa f 1832), jonka

*) Sen nimilehti kuuluu: Description chorographique de la Finlande
russe par Pierre de Friccius. S:t Petersbourg 1807. (88 sivv. 8:0).

2) 06o3pime PocciflcKOÖ $HHMaHÄin j. n. e. Pietarissa 1805 (133
sivv. 8:0).
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suuri teos pappien toimituksista ja saatavista Turun arkkihiip-
pakunnassa toisessa ja kolmannessa osassa sisältää runsaasti
topografillisia, historiallisia ja tilastollisia tietoja meidän maan
länsi-osan seurakunnista, A. J. Hipping, joka muun muassa on
kirjoittanut pari laveampaa pitäjänkertomusta, A. J. Sjögren x)
ja F. v. Knorring. Tämän viimeksi-mainitun lavea kertomus
Vanhasta Suomesta eli Wiipurin kuvernementista (Gamla Fin-
land eller Wiborgska guvernementet, Turussa 1833) täytti tun-
tuvan puutteen Suomen maantieteellisessä kirjallisuudessa ja
on vielä tänäkin päivänä täydellisin tarjona oleva teos, joka
koskee tätä tärkeätä osaa meidän maastamme.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kautta virkistyi taas
mieltymys pitäjänkertomuksiin. Seuran toimittamaan Suomi-
kirjaan painettiin aikaa myöden kertomuksia kymmenestä eri
pitäjästä. Näistä on Hämeenkyrön kertomus merkillinen, koska
se on ensimäinen, joka ilmestyi suomenkielellä 2). Ainoastaan
seitsemää vuotta ennen oli Suomen kirjallisuus saanut ensimäi-
sen maantieteellisen teoksen omalla kielellään, pienen tanskasta
käännetyn oppikirjan, joka täytti vähää vailla viisi arkkia 3).
Vuodesta 1869 aikain on Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ru-
vennut ulos-antamaan jakson pitäjänkertomuksia eri vihoissa
Seuran »Toimituksien" XLVII osana. Näitä vihkoja on jo neljä
ilmestynyt. Paitsi pitäjänkertomuksia on Suomi-kirjassa ollut
muitakin maantieteellisiä kirjoituksia. Suuren-arvoinen on nii-
den joukossa maamme geografian suhteen sangen ansiokkaan
maanmittauksen-ylitirehtörin K. W. Gyldértm tekemä kirjoitus
Suomenmaan Joet ja Järvet (Suomi. Toinen Jakso. Ensimäi-
nen osa, sivv. 61—222).

Monella eri alalla on työ isänmaan tuntemiseksi sillä vä-
lin edistynyt. Kartasto on saatu tarkemmaksi lukuisilla täh-
titieteellisillä paikanmääräyksillä. Erittäin mainittava tässä
suhteessa on Wenäjän valtion kustannuksella v. 1830 aloitettu

<) Anteckningar om församlingarne i Kemi lappmark. Helsingissä
1828. 405 sivv. 8:o.

2) Kertomus Hämeenkyrön pitäjästä, kirj. Yrjö Koskinen. Suomi, vuo-
sikerta 1851.

3) Geografia eli Maan-opas. Suoment. A. Ahlqvist. Kuopiossa 1844.
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kolmiomittaus Mäkipäällyksen vuoresta Suursaaresta Kokkomä-
keen asti, virstan päässä Torniosta etelään päin, joka kolmiomit-
taus oli jatkoa Wenäjällä von Struween johdon alla suoritettuun
astemittaukseen. Yllämainittu, Wenäjän kenraali-staabin up-
seerien aloittama kolmiomittaus jatkettiin ja päätettiin sitten
tähtitieteen professorin F. Woldstedte'm toimella ja muutamien
nuorempain suomalaisten tähtitieteilijäin avulla vuosina 1835
-—1846 v). Useampia astronomillisia paikanmääräyksiä tekivät
seuraavana vuonna silloiset maamittarit K. H. Nyberg ja Bo-
renius sekä viime aikoina tähän maahan sijoitetun venäläisen
topografi-viraston nykyinen päämies A. F. Järnefelt. Tätä ny-
kyä on astronomillisesti määrättyjen paikkojen luku Suomessa
noin 400, joista muutamia vanhempina aikoina tutkittuja ei ole
kuitenkaan määrätty pituuden suhteen.

Uudemmista Suomenmaata esittävistä karttateoksista mai-
nittakoon Pedischeve'm matkakartta vuodelta 1829 (54,000 kyy-
närää kymmenys tuumalta), A. W. Eklundein seinäkartta v:lta
1840 (85,000 kyynärää kymmenys tuumalta), josta sitten on il-
mestynyt uusia painoksia, Georg Alfthan^m seinäkartta v.lta
1860 (30 virstaa Engl. kymmenystuumalta), B. A. Lindemanein
posti- ja matkakartta kahdessa painoksessa vv. 1848 ja 1864,
K. W. Gyldme'm korkokartta (50,000 kyynärää kymmenystuu-
malta) v:lta 1850, Schubertein venäjänkielinen kartasto (21,200
kyynärää kymmenystuumalta), joka alkoi ilmestyä v. 1844,
Maanmittauksen ylihallituksen toimittama, K. W. 6r«/WeVin joh-
dolla suoritettu suuri karttateos, jonka astemitta on 20,000
kyynärää kymmenystuumalta, vuosien 1863 ja 1872 välillä,
sekä I. J. Bibergen kartta v:lta 1876, noin 50,000 kyynärää
kymmenystuumalta. Yksityisistä maakunnista on sen ohessa an-
nettu ulos erityiskarttoja, niinkuin Ahvenanmaasta 1839, V.
R. Brummerein tekemä; Kuopion läänin savolaisesta ja hämä-
läisestä osasta 1856, G. TkM^in toimittama; Hämeen läänistä
1861, LindeströmSm suorittama, sekä Uudenmaan läänin kai-
kista pitäjistä 1844, maanmittauksen ylihallituksen toimittama
K. H. Nyberge'm johdolla. Näiden viimeksi-mainittujen kartto-

*) Katso tästä: Woldstedt, Die Höhen der Dreieckspunkte der Finn-
ländischen Gradmessung, Acta Soc. Scient. Fenn. Tom. 111.
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jen kanssa seuraa tabellien muotoon järjestettyjä tilusten-ker-
tomuksia kaikista kylistä ja yksityisistä taloista kussakin pitä-
jässä. Wuonna 1845 antoi sen ohessa K. W. Gylclén ulos ase-
makarttoja ynnä historiallisen ja tilastollisen kertomuksen kanssa
Suomenmaan kaikista kaupungeista. Vihdoin tulee mainita,
että Wenäjän topografi-virasto jo useampia vuosia on työsken-
nellyt laveamman kartan toimittamisessa Suomenmaasta, jonka
astemitta on 900 kyynärää engl. tuumalta ja joka tarkasti
näyttää maan korkosuhteet ja eri väreillä merkitsee peltoa,
niittyä, eri metsämaiden lajit, soita, vuoria y. m. Tästä maan
tuntemiseksi erinomaisen tärkeästä teoksesta, jota jatketaan
eversti A. F. Järnefelte'm johdolla, on jo niin monta osastoa
ilmestynyt, että suurempi osa Uudenmaan läänistä sekä muu-
tamat vähäisemmät alueet Wiipurin ja Turun lääneistä on kar-
talle pantu.

Erityinen merkitys Suomen maantieteessä on niillä lisäyk-
sillä, jotka nuo yhä vilkkaammalla osan-otolla ja innolla harjoi-
tetut luonnontieteelliset tutkimukset ja tarkastukset sille ovat
antaneet. Näiden tuottamat runsaat ainekokoelmat ovat luo-
neet entistä täydellisemmän valon maan luonnon-suhteisin. Niin
ovat Suomen ilman-alaa useammilla kirjoituksilla valaisseet
G. G. Hällström l) jaA. Moberg 2) ; sen kasvistoa E. Lönnrot 3),
W. Nylander, Ih. Scelan y. m. ja sen eläimistöä G R. Sahl-
berg 4), J. M. J. af Tengström, E. J. Bonsd(yrff b) ja M. von
Wright 6) y. m. Geognostillisessa suhteessa on maa vähemmin
tunnettu. Yleisemmät geognostilliset kertomukset M. von En-
gelhardfilta, 7) ja H. J. Holmbergeilta, 8) perustuvat enimmältään

*) Acta Societatis Scient. Fen. Tom. I & 11.
2) Klimatologiska anteckningar i Finland. I ja 11. Helsingissä

1860 ja 1871.
3) Suomen Kasvisto. Koelma. Helsingissä 1860.
4) Insecta Fennica, pars I et 11. 1817—1839.
5) Finlands tvåvingade insekter. Helsingfors 1861—1866.
6) Finlands foglar. Helsingissä 1859.
7) Darstellungen aus dem Felsgebäude Russlands. Erste Lieferung.

Geognostischer Umriss von Finland. Berlin 1820.
8) Materialier till Finlands geognosi. Helsingissä 1858, sekä useam-

mat pienemmät teokset.
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osittain pintapuolisiin, jotensakin pikaisilla matkustuksilla teh-
tyihin havaintoihin, osittain vanhempiin tietoihin, joiden luotet-
tavuutta ja arvoa nykyjään epäillään. Hallituksen kustannuk-
sella ja vuorihallituksen johdolla vuosina 1865—1868 tehdyt
geologilliset tutkimukset Uudenmaan läänin länsi-osassa ja
Turun läänin kaakkoiskulmalla laskivat tosin jonkunlaisen pe-
rustuksen maan tarkemmalle tuntemiselle tässä suhteessa;
mutta näitä tutkimuksia ei ole sittemmin jatkettu. Niiden
tuotteena on kuitenkin hyvät geologilliset kartat (astemitta
2,500 kyynärää kymmenystuumalta) Tenholan, Pohjan, Karjan,
Karjalohjan, Lohjan, Nummen, Pusulan, Siuntion, Ingon, Pyhä-
järven, Kemiön ja Perniön seurakunnista 1).

Ensimäisen tilastollisen esityksen Suomenmaasta teki G.
Rein vuonna 1839 saksankielellä. Uudistetuissa laitoksissa
antoi hän sittemmin 1843 ja 1853 saman teoksen ruotsinkieli-
senä ulos. Viimeksi-mainittu painos, joka on edellisiä monta
vertaa laveampi ja rikkaampi sisällyksestä, ei kuitenkaan täy-
dellisesti ilmestynyt. Sen toinen osa, jonka oli määrä esittää
ethnografiaa ja väestön-tilastoa sekä valtiollisia ja yhteiskun-
nallisia laitoksia, jäi keskentekoiseksi. Kirjoittaja ryhtyi; sen
sijaan vielä suurempaan ja laveampaan teokseen, jonka hän
nimitti Materialier till utredande af Finlands statistik ja jolla
tarkoitettiin täydellistä kokoelmaa tilastollisia monografioita
kaikista Suomenmaan lääneistä. Tästä suuresta teoksesta ehti
kuitenkin vaan kaksi niosta, nimittäin Kuopion ja Oulun läänien
kertomukset, ilmestyä ennen tekijän kuolemaa (1867). Reinin
teokset ovat arvaamattoman kalliita lisäyksiä Suomen maan-
tieteesen jasisältävät kosolta topografillisiaja tilastollisia tietoja,
joita turhaan etsitään muualta. Paitsi Reiniä ovat F. J. Rabbe
(kirjoituksia väestön-tilastosta), P. Tikkanen 2), G. Alfthan 3) y.

') Paitsi sitä löytyy saman astemitan mukaan geologillisia kart-
toja Kuopion pitäjästä ynnä Tuusniemen, Maaningan ja Karttulan kappe-
lien kanssa.

2) Hänen teoksensa: Suomen Suuriruhtinanmaan Nykynen Tilasto.
Yritys Alkeis- ja Rahvaan-kouluin tarpeeksi. Helsingissä 1848, oli en-
simäinen suomenkielisen tilastotieteen koelma maasta.

3) MaTepiajiH jjia CTaTHCTHKH Pietarissa 1859.



44 JOHDANTO.

m. tilastollisiin teoksiin koonneet aineita maan ja sen asukkai-
den kuvaamiseksi. Erittäin mainittavia ovat P. v. Koeppene'm ja
A. Wareliuseen kansatieteelliset kirjoitukset, joista jälkimäisen 2)
sisältää topografiallenkin suuri-arvoisia tietoja. Suomenmaan
tilastollisen viraston asettamisen jälkeen v. 1865 on muutoin
kerätty uudempia ja täydellisempiä aineita kuin ennen sekä
väestön-tilastoon että muihin tilaston osastoihin.

Historia ja muinaistutkinto ovat nekin puolestaan melkoi-
sessa määrässä edistäneet maan tuntemista yleensä ja erittäin
paikkakuntain geografiaa. Niistä kirjailijoista, jotka erittäin
ovat ansainneet kunniaa historiallisen maantieteemme suhteen,
sopinee etupäässä mainita W. G. Lagus (f 1859), joka on
koonnut monien runsastuotteisten tutkimustensa hedelmät, paitsi
muutamiin pienempiin kirjoituksiin, tuohon suureen teokseensa
Undersökningar om Finska adelns gods och ätter, Helsingissä
1860, ja historiallis-topografillisessa katsannossa rikastuttanut
kirjallisuuttamme ainekokoelmalla, jonkavertaista useassa maassa
tuskin löytynee. Samassa suhteessa ovat myös mainittavat
G H. Strandbergein ja M. Akianderein paimenmuistot sekä
A. J. Hornborgein tilastollinen ja elämäkerrallinen matrikeli
Suomenmaan seurakunnista. Arvokas, vaikka, mitä erittäin
Suomeen koskee, verrallisesti niukanläntäinen lisäys historialli-
seen maantieteesen on paitsi sitä Skandinavien under Unionsti-
den, Tukholmassa 1867, kirj. G G. Styffe.

Että Suomen maantieelliseen kirjallisuuteen niin-ikään on
karttunut suuri joukko keveämmän-laatuisia teoksia, niinkuin
matkakertomuksia, päiväkirja-muistelmia y. m., tarvinnee tus-
kin mainita. Eräs tämän-laatuinen teos, jota Suomen maantie-
teen historiassa , ei sovi jättää mainitsematta, on Finland
framstäldt i teckningar, Helsingissä 1845—1852, joka 120 ku-
vassa esittelee näkö-aloja maan enimmistä kaupungeista, suu-
remmista kartanoista sekä historiallisesti merkillisistä paikoista
ja luonnon-ihanista maisemista. Ruotsalaisen tekstin tähän
teokseen kirjoitti Z. Topelius. Kaksitoista vuotta senjälkeen
alkoi sama teos ilmestyä suomenkielellä nimellä Kuvaelmia

') Bidrag till Finlands kännedom i ethnografiskt hänseende. Suomi
1847.
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Suomen maakunnista. Teksti ei ole kuitenkaan sama, vaan
sen ovat kustakin maakunnasta eri kirjailijat itsenäisesti som-
mitelleet (A. W. Lindgren y. m.). Uudempi komea kuvateos
meidän maasta on Matkustus Suomessa, vv. 1872 ja 1873, F.
Tilgmannin kustannuksella toimitettu ruotsin-, suomen- ja sak-
sankielisissä painoksissa ynnä Z. Topelius'en kirjoittaman teks-
tin kanssa. Viimeksi-mainittua teosta ei sovi kuitenkaan lu-
kea varsinaiseen maantieteelliseen kirjallisuuteen.

Laveata maantiedettä, joka olisi hyväksensä käyttänyt yllä-
mainittujen, eri aloilla tehtyjen tutkimusten ja teosten yleiset
hedelmät, on Suomenmaa kuitenkin ollut vailla siitä asti, kuin
Djurbergln kirja ilmestyi. Se tosin sangen lavea topografillinen
kuvaus meidän maasta, jonka P. Possart antoi ulos v. 1841,
perustuu, paitsi mitä väkilukuun ja muutamiin muihin tietoi-
hin tulee, paraasta päästä edellä-mainittuun lähteesen. Koska
se on ilmestynyt Saksassa ja sen lisäksi on vaan pienempi osa
suuremmasta teoksesta, ei se täällä ole aivan paljon tunnettu 1).
Samaa sopii sanoa noista muutoin sangen lyhykäisistä ja vail-
linaisista kertomuksista Suomenmaasta, jotka ilmaantuvat nyky-
ajan suuremmissa yleisissä maantieteissä Steinlltä y. m. Kou-
lukirjallisuuteen on siis jokaisen ollut pakko turvata, ken on
tahtonut uudempaa, koko maahan koskevaa geografiaa. Erit-
täinkin on A. G. J. Hallste^in v. 1853 julkaistu suurempi
oppikirja, josta on tullut useampia painoksia ja joka v. 1859
ilmestyi Suomenkin kielellä, yleisesti levinnyt ja opetuksessa
käytetty. Tarkoituksensa suhteen ehkä laveampana, kuin mitä
koulun tarve vaatii, on se hyvä käsikirja jokaiselle, joka,kartta
edessänsä, tahtoo yleistä katsausta tuhansien järvien maasta.

Tähän päättyy Suomen maantieteellisen kirjallisuuden his-
toria. Tällä esityksellä ei ole tarkoitettu mitään täydellisyyttä;
vielä vähemmin on tässä koetettu luetella kaikki, mitä mainitulla
kirjallisuuden alalla on syntynyt. Nyt ilmestyvää teosta lukuun
ottamatta, on sen tarkoitus ainoastaan ollut esittää, mitä edel-
liset polvikunnat ovat tehneet ja vaikuttaneet isänmaan tunte-
miseksi, sekä näyttää, kuinka tieto siitä on selviämistään sel-

1) Se on osa K. F. W. Hoffmann'in suuresta teoksesta: Europa und
seine Bewohner. Achter Band. Zweiter Theil, sivv. 3—126.
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vinnyt. Pääteoksen kanssa on tämä historiallinen johdanto
ainoastaan sen verran yhteydessä, että se osittain on luettelo
niistä painetuista lähteistä, joihin sitä kirjoittaessa on turvattu,
ja niinmuodoin kohtuullinen kiitollisuuden osoitus kirjantekijän
puolesta niille miehille, joiden työn hedelmiä hän voimiensa ja
kykynsä mukaan on pyytänyt kokoella.



ENSIMÄINEN LUKU.

Nimi, Asema ja Suuruus.

Luoteiskulman tuosta äärettömästä kontinentista, jonka
Aasian ja Euroopan mannermaat muodostavat, on kaksi
merenlahtea, eri tahoilta tunkeutuen, halkaissut kaksija-
koisen saarennon muotoon; pinta-alan suhteen avarat ran-
nikot, monilukuiset lahdet, satamat, niemet ja saaret, vuo-
rien ja laaksojen vaihtelevaisuus sekä lauhkea ilman-ala
ovat tälle antaneet kaikki ne erinomaiset edut, jotka vielä
suuremmassa määrässä perustavat viimeksi-mainitun maan-
osan omituista luontoa. Vanhempina aikoina oli tämä
niemimaa arvattavasti saari, jonka Itämeren ja Vienan-
meren yhteiset vedet eroittivat Itä-Euroopan manteresta.
Jos ottaa kartan käteen ja siihen vetää leveän juovan
Suomenlahden itärannasta Laatokan ja Aänisjärven poikki
Onega-lahteen, osoitettanee samalla sen suuren muinai-
sen salmen tahi sisämeren syvin väylä, jonka kautta aallot
ikivanhoina aikoina vierivät vuorottain toisesta valtame-
restä toiseen. Näiden seutujen luonnonlaadun javesijak-
sojen tyystempi tarkastaminen näyttää vahvistavan tätä
arvelua. Täällä huomataan, näet, ne maantieteessä var-
sin harvinaiset ilmiöt, että vesi samasta järvestä juoksee
kahteen päinvastaiseen suuntaan eri merihin ja että joet
sivuhaarojen eli luontaisten kanavien kautta ovat yhtey-
dessä keskenään eivätkä kuitenkaan katoa toisiinsa. Onta-
järvi (Andosero), Seesjärvi ja Uikujärvi (Vygosero), joita
Sekehenjoki (Segesha) ja sen sivuhaarat toisiinsa yhdis-
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tävät, purkavat Uiun (Vyg) joella vetensä Onega-lahteen;
mutta eteläisin näistä, Seesjärvi, on paitsi sitä kahden
pienemmän, yhdistetyn lammen,.Lambosero'n ja Tshernoje
osero'n sekä vähäisen Vitshka-joen kautta yhteydessä
Aänisjärven kanssa. Jos kaikkia näitä vesiä myöden
voisi aluksilla kulkea, saattaisi siis veneellä mennä Pie-
tarista Nevaa, Laatokkaa, Syväriä, Aänisjärveä, Vitshkaa,
Seesjärveä, Sekehenjokea, Uikujärveä ja Uikua myöden
Onega-lahteen pari peninkulmaa eteläpuolelle Kemin kau-
punkia. Yllämainitut vesijaksot lienevät siis yhteensä
viimeinen jäännös tuosta kulkuväylästä, joka ennen mui-
noin yhdisti Itä- ja Jäämeren toisiinsa eikä vieläkään ole
kokonansa kuivunut, ja tästäpä saattaisi ehkä tuo outo
geografillinen ilmiökin saada selityksensä. Äsken mai-
nittu arvioima soveltuukin sekä kaikkien vanhojen maan-
tieteilijäin kertomuksiin, joiden mukaan Skandinavia (siinä
laajassa merkityksessä, jossa tätä sanaa ennen muinoin
käytettiin) oli yhtenä tai useampina saarina, että myös
myöhempiin, vaikka arvattavasti entisten aikojen muisto-
jutuille perustuviin tietoihin, että Skandinavian itäinen
raja muka oli haettava Uiun rannoilla. Niin esm. sanoo
Bureus Skandinavian itä-osan päättyvän Karjalaan, jonka
Venäjästä eroittaa kaksi virtaa, toinen, nimeltä ~Pinsij-
oki", laskien ~Vigoozeron" kautta pohjoiseen päin
Vienanmereen, ja toinen ~Povenez" purkautuen Äänis-
järveen. Tällä tavalla, jatkaa hän, tulee Skandinaviasta
ikäänkuin saarento, koska ainoastaan kolmen Saksan pe-
ninkulman pituinen taipale, nimeltä ~Maanselkoa, on
näiden virtojen välissä 1). Lisätä sopii vielä, että Norja-

a) Kauppamiehen poika Feodor Antonov Kemistä, joka v. 1822
ensin rupesi vettä myöden kuljettamaan kaloja Vienanmerestä Pieta-
riin, seurasi tätä Bureus'en ilmoittamaa tietä eikä hänen tarvinnut
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läisetkin, jotka olivat anastaneet jonkunlaisen verotus-
oikeudenLappalaisten suhteen Jäämeren rannoilla, väitti-
vät tämän oikeuden ulottuvan itään päin melkein äsken
mainittuun paikkaan asti. Niinkuin jo Munch on muis-
tuttanut, ei ole, näet, aivan mahdoton ajatella, että n. s.
Wegestaven eli Aegestaven, joka sanottiin olevan Norjan
valtakunnan ikivanha raja Bjarman maata vastaan, oli
Uiun suupaikoilla1).

Oli miten oli, varmaa on kumminkin, että se niemi-
maa, jonka Vienanmeren ja Suomenlahden välinen tai-
pale yhdistää Euroopan mantereen, eriää luonnonlaatunsa
puolesta muusta Pohjois-Venäjästä ja tämän erilaisuuden
raja ylimalkain jokseenkin tarkasti käy yllämainittuja ve-
sijaksoja myöden. Sillä kun idästä päin tullen kulkee
näiden poikki, muuttuvat nuo avarat ja alhaiset, osittain
rämeiset, osittain kiviset tasangot mäkiseksi maaksi, jossa
kummut tavallisesti ovat graniitia ja notkopaikoissa on
järviä. Yksin eläin- ja kasvikunnassakin tapahtuu muu-
tos, jonka ainakin luonnontutkija pian havaitsee. Sitä
maata, johon nyt on tultu, sanotaan maantieteessä Suomen
graniiti- ja järvi-ylängoksi. Se on koillispuolinen ja
enemmän manterentapainen osa yllämainitusta isosta, Poh-

kulkea maisin muuta kuin tuo lyhyt matka ylisen Uiun ja Poventsan
välillä. Katso tästä Hydrographie des Russischen Reiches von J. C.
Stuckenberg. l:nen nios, sivv. 579—581, ja 2:nen nios, sivv. 77 seurr.
Uiun vanha suomalainen nimi Pinsijoki, jota Bureus käyttää, tavataan
myös Wexionius'ella (Lib. I cap. 28), Zeilerus'ella ja vielä muuta-
milla muillakin vanhemmilla kirjoittajilla, jotka ovat häntä seuranneet,
mutta näyttää olleen tuntematon uudemmille geografeille.

*) Eri mielipiteitä on lausuttu Wegestaven'in asemasta ja vai-
kea lieneekin siinä kohden päättää, kuka on oikeassa. — Vrt. Munch,
Det Norske Folks Historia. Neljäs osa. I. siv. 102; Styffe, Skandi-
navien under Unionstiden s. 355, ja Y. Koskisen kirjoitus Kirjall. Kuu-
kauslehdessä 1868, s. 66.
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janlahden halkaisemasta niemimaasta. Ainoastaan poh-
janpuolella on se yhteydessä sen läntisen osan eli maan-
tieteellisessä ja historiallisessa suhteessa varsinaisen Skan-
dinavian saarennon kanssa, ja se eriää siitä luonnonlaa-
tunsakin puolesta. Suomen graniiti- ja järvi-ylänkö, näet,
on Skandinaviaan verrattuna alankomaa, jonka korkeim-
mat kukkulat ovat jotensakin mitättömiä Kölenln ja
Dovre'n vuoristoin rinnalla. Sen kartassa merkityt har-
jut osoittavat tavallisesti vaan rajat alankojen välillä, joita
rajoja matkustaja toisinaan tuskin huomaakaan. Korkein
näistä harjuista eroittaa Jäämereen ja Itämereen laskeu-
vat vedet toisistaan, ja koska se on ikäänkuin maan sel-
käpii, on sitä varsin osaavasti nimitetty Maanseläksi.
Maanselkä jakaa Suomen graniiti- ja järvi-ylängön kahteen
osaan, jotka historiallisen aikakauden alusta asti ovat
olleet valtiollisesti erinänsä: itäinen eli Pohjois-Jäämeren
vierumaa, johon paitsi yhtä kulmaa Suomen Lapista kuu-
luu Arkangelin ja Aunuksen kuvernementtien läntiset
piirikunnat, joissa paraasta päästä asuu kreikan-uskoisia
Karjalaisia, ja läntinen eli Itämeren vierumaa, joka on
Suomen suuriruhtinaskunta.

Suomenmaalla on kaksi nimeä. Suomalaiset itse ja
heidän likeisimmät kieliheimolaisensa antavat sille nimen
Suomi eli Suomenmaa; vieraat kansat nimittävät sitä
Skandinavien tai G-ermanien kielestä lainatulla sananmuo-
dolla Finland eli Finnland. Näiden nimien alkuperää
on koetettu eri lailla selittää. Tavallisesti on asiaa kat-
sottu maantieteelliseltä kannalta ja arveltu, että maa —

olipa siihen asettunut mitä kansoja hyvänsä — on saa-
nut nimensä luonnonlaadustaan. Useat seikat ovat anta-
neet tälle arvelulle jonkunlaista tukea. Suomi on, ja on
ennen muinoin enemmin kuin nyt ollut vesiperäinen maa,
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täynnä soita ja nevoja. Nimitys Suomaa sopisi siis hy-
västi maan luonnonsuhteisin. Sattumus on paitsi sitä
tehnyt, että myös muukalaiselle nimitykselle Finland on
keksitty samanlainen alkumerkitys. Tämä nimi olisi
muka johtunut muinais-skandinavilaisesta sanasta fen eli
fennen, joka niin-ikään merkitsee suota; jompikumpinäistä
nimityksistä olisi siis pidettävä käännöksenä toisesta.

Eipä tämä selitys kuitenkaan pidä paikkaansa tar-
kemman kritiikin valossa. Siitä puhumattakaan, etfei
kielentutkija etymologisista syistä saata hyväksyä yllä-
mainittua Suomi sanan johtoa1), kohtaa historian ja kan-
satieteen puolelta suuret vastukset sitäkin arvelua, että se
muka alkuansa on ollut maantieteellinen tahi maantieteelli-
sistä oloista syntynyt nimi. Vartalo, josta sana Suomi
on muodostunut, ei ilmaannu ainoastaan Suomalaisten,
vaan muutamien muidenkin samansukuisten kansojen ni-
missä, esm. Samojeedien ja Lappalaisten (heidän omalla
kielellään: Saamelaiset), ja on kenties kaukaisessa mui-
naisuudessa ollut koko Suomalaisen kansaryhmän yhtei-
senä nimityksenä2). Varsin luultava on niinmuodoin, että
meidän esi-isämme nimittivät itseänsä Suomalaisiksi' jo
aikaa, ennenkuin he joutuivatnykyisen Suomenmaan alueelle
ja heillä siis oli aavistustakaan sen luonnonlaadusta. Tä-
mä sopii myös Finland sanan johtumiseen. Finnejä, Fenni,
Phinnoi mainitaan, näet, historiassa enemmän kuin tu-
hatta vuotta aikaisemmin, kuin se maa, josta he muka
olisivat nimensä saaneet, tuli tunnetuksi maantieteessä.

*) Koetus selittää nimeä Suomenmaa lyhennykseksi sanoista
Suomiehen maa on yhtä vähän tyydyttäväinen, ainakin mitä tulee öo-
minativiin Suomi.

2) Vrt. Y. Koskinen: Tiedot Suomen suvun muinaisuudesta,
Helsingissä 1862, s. 18.
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Heitä tavataan asumassa kaukana sen rajoista keskisen
Weikselin tienoilla, Itämeren etelärannoilla ja Skandina-
vian niemimaalla, jonka pohjoisinta osaa vielä tänäkin
päivänä sanotaan Finmarklksi, vaikka se ei suinkaan ole
vesiperäistä suomaata. Niinkuin omakielinen nimitys Suo-
malaiset, näyttää myös Finnien nimi olleen yhteinen
useammille suomensukuisille kansoille. Se kansa esm.,
jota Tacitus nimittää Fenni, oli nähtävästi Lappalaiset.
Norjassa nimitetään Lappalaisia yhä vielä Finneiksi
(~Finnar"). Kaikki nämä seikat yhdessä todistavat, että
yllämainittu sekä kotimainen että muukalainen kansannimi
on vanhempi kuin maan siihen vastaava nimitys ja että
tämä jälkimäinen siis on johdettava edellisestä, eikä päin-
vastoin.

Tämä loppupäätös eli se, että Suomenmaa on saa-
nut nimensä asukkaistaan, lieneekin ainoa, mitä jonkun-
laisella varmuudella voipi tietää sen nimen johtumisesta.
Sen alkuperäistä merkitystä tunnetaan nykyjään yhtä vä-
hän, kuin enimpien muiden kansannimien. Niiden eri
arveluin esiin-tuominen, joita siitä on lausuttu, veisi mei-
dät tässä vaan pois aineestamme eikä asia kuitenkaan
selvenisi. Tämä kysymys jätettäköön vertailevan kielitut-
kinnon ratkaistavaksi, jonka tulevina aikoina ehkä onnis-
tuneekin saada selväksi, onko suom-, sam- ja finn-var-
taloilla mitään yhteyttä, ja jos niin on, missä suhteessa
ne lienevät toisiinsa.

Suomenmaan asema on 60:nnen ja 70:nnen pohjoi-
sen leveys-asteen välillä sekä 38:nnen ja 50:nnen meri-
dianin välillä itäpuolella Ferroa. Maan äärimmäiset koh-
dat kullakin ilman-suunnalla sattuvat jokseenkin likelle
näitä asteita. Pohjoisimman paikan, Rajalan, asema Te-
nojoen rannalla, vastapäätä pienen Skoarrejoen puron las-
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kupaikkaa, on 70° 6' 30" ja eteläisimmän eli Hankoniemen
59° 48' 30". Idässä on äärimmäinen paikka, Unusjärvi
Suojärven pitäjässä Viipurin läänissä, 50° 27' itäpuolella
Ferroa, ja lännessä, jos saaretkin lukuun otetaan, Signils-
skärHn karit Ahvenan meressä 37° 10'. Mannermaan
läntisin kohta on Koltapahta Enontekiäisissä (38° 9'),
jossa Suomen, Ruotsin ja Norjan rajat sattuvat yhteen,
sekä sen jälkeen HermansörHn niemi Korsnäsin pitäjässä
Vaasan läänissä (38° 35'). Nyky-aikana on tavaksi tul-
lut, että jokaisella maalla on oma meridiani-laskunsa.
Ajatellaan, näet, ensimäisen pituus-asteen käyvän maan
pää-observatorion kautta ja sitten mitataan eri paikkojen
kaukaisuus sieltä itään tahi länteen päin asteissa, minuu-
teissa ja sekunneissa. Uusimmissa Suomenmaan kartoissa
nähdäänkin siis ensimäinen meridiani vedettynä Helsingin
kautta, jonka observatorio on 42° 36' Ferron, 24° 45'
12" Greenwichln ja 22° 36' Pariisin itäpuolella, sekä 5°
22' 22" länsipuolella Pulkovaa. Helsingistä on siis pisin
välimatka Suomenmaan sisällä itään päin Unusjarvelle
7° 51' ja länteen päin Signilsskärlin 5° 26'. Tämä te-
kee Helsingin ja Unusjärven välillä 31 minuutin 24 se-
kunnin eroituksen ajassa sekä edellisen paikan ja Signils-
skärin välillä 21 minuutia 44 sekuntia. Kun siis kello
on 12 Helsingissä, on se Suomenmaan itäisimmällä koh-
dalla yli puoli-välissä yhden ja läntisimmällä ainoastaan
11 ja 38 minuutia. Vaikk'ei tämä eroitus ole suurempi,
kuin että kenties sopisi olla sitä lukuun ottamatta, jos
esm. nousisi kysymys koko maalle yhteisestä rautatien-
ajasta, on se kuitenkin kylliksi huomattava. Se on vielä
tuntuvampi, koska Suomenmaan asema on pohjan perillä,
jonka tähden longitudi-asteella maan eteläisimmässä osassa
on puoli ja pohjoisimmassa ainoastaan kolmannes siitä
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pituudesta, mikä sillä on päiväntasaajalla. Joka täällä mat-
kustaa lännestä itään, sen tulee olla valmiina lykkäämäänkel-
lonsa viisaria yhtä minuutia eteenpäin joka peninkulmalta,
minkä hän kulkee : maan etelä-osassa vähää vähemmän eli
noin 4 tai 5 sekuntia virstalta, vaan pohjois-osassa vähän
enemmän eli noin 6 tai 7 sekuntia samalta väliltä. Ajan
eroitusta eri paikoilla Suomenmaassa osoittakoot seuraa-
vat tiedot, joista näkyy, mitä kello on alia-mainituissa kau-
pungeissa, kun se lyö kaksitoista Helsingissä.

Se eroitus ajassa eri paikkojen välillä, joka on seu-
rauksena jonkun maan avaruudesta idästä länteen, ei vai-
kuta mitään maantieteellisiin ja ilman-alan seikkoihin.
Mutta toisin on sen ajan-eroituksen laita, joka syntyy
maan avaruudesta pohjasta etelään ja eri paikkojen ase-

t. m. s. t. m. s.
Hamina 12 8 59 Oulu 12 2 5
Hankoniemi 11 51 59 Pietarsaari 11 51
Heinola 12 4 23 Pori 11 47 23
Hämeenlinna 11 58 4 Porvoo 12 2 51
Joensuu 12 19 9 Raahe 11 58 6
Jyväskylä 12 3 5 Rauma 11 46 14
Kajaani 12 11 6 Savonlinna 12 15 36
Kaskinen 11 45 4 Sortavala 12 22 58
Kokkola 11 52 52 Tammisaari 11 53 58
Kristiinan kaup. 11 45 40 Tampere 11 55 14
Kuopio 12 10 53 Tornio 11 57 6
Käkisalmi 12 20 39 Turku 11 49 17
Lappeenranta 12 12 56 Uusi-Kaarlebyy 11 50 17
Loviisa 12 5 5 Uusikaupunki 11 45 51
Maarianhamina 11 40 2 Vaasa (uusi kau-
Mikkeli 12 9 12 punki) 11 46 38
Naantali 11 48 16 Viipuri 12 15 13
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masta tässä suhteessa. Siitä riippuu, näet, päivien ja
vuoden-aikojen pituus eli, toisin sanoen, eri paikkojen
astronomillinen ilman-ala. Seurauksena Suomenmaan ase-
masta kaukana pohjan perillä on se, että täällä verrattain
varsin vähäisellä alalla ilmaantuu sangen paljon erilaisuutta
tässä kohden, jommoisesta erilaisuudesta ei tiedetä juuri
mitään eteläisemmissä maissa. Pisin päivä kestää Murean
etelärannalla vaan 14V2 tuntia, Rooman ja Neapelin väli-
sillä tienoilla 15 ja Pariisissa 16 tuntia. Etelä-Euroo-
passa saa siis ylimalkain kulkea pohjaseen päin ainakin
noin neljä viisi astetta, ennenkuin huomaa suvipäivän
tulevan puolta tuntia pitemmäksi. Toisin on meillä. Ete-
läisimmillä seuduillamme, Kökarslssa ja Tammisaaren
tienoilla, kestää pisin kesäpäivä 18y2 tuntia. Jos siir-
rymme yhtä ja neljännestä astetta pohjoisemmaksi Eura-
joelle, Heinolaan tahi Kurkijoelle, kestää se jo 19 tuntia;
Kaskisissa kestää se 19V2 , Oravaisissa ja Pielisessä 20
tuntia, Himangossa ja Kajaanissa 20y2 , Limingassa 21,
lissä 2iy2 , Torniossa ja Kuusamossa 22, Ylitorniossa 23
ja Rovaniemessä 24 tuntia. Kun sitten pääsee napapii-
rin toiselle puolelle, ei päivien pituutta enää mitata tun-
neissa, vaan viikoissa ja kuukausissa. Sodankylässä ja
Kolarissa kestää pisin kesäpäivä kokonaisen kuukauden
ja Inarinjärven pohjoisrannalla kaksi kuukautta. Lyhy-
esti sanoen, erilaisuus yön ja päivän kestämisessä enenee
yhä suuremmassa määrässä, mitä pohjoisemmaksi joudu-
taan. Tässä suhteessa on siis yhtä suuri eroitus Tor-
nion ja Helsingin, kuin tämän jälkimäisen kaupungin ja
Rooman välillä. Rovaniemessä, kirkon tienoilla, ei tar-
vitsisi — jos tie vaan menisi suoraan etelästä pohjaseen
— kulkea muuta kuin noin 6 tai 7 virstaa toiseen tahi
toiseen suuntaan, ennenkuin päivä pitenisi tai lyhenisi
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puolella tunnilla; Italiassa täytyy, samaa havaintoa teh-
däksensä, matkustaa noin neljä- tai viisikymmentä Suonien
peninkulmaa.

Noita pitkiä kesäpäiviä vastaavat yhtä pitkät talvi-
yöt. Yllämainittu suuri eroitus Suomenmaan eri paik-
kakunnilla on siis talvis-aikana yhtä suuri, mutta perin-
vastaista laatua. Silloin ei matkusteta pohjaseen päin
ihaellaksensa aurinkoa, joka ei mene mailleen. Pimento-
lan synkät seudut, ne silloin ovat silmien edessä ja yhä
joutuisammin lyhenevät päivät muistuttavat siitä, että
tullaan likemmäksi asuttavan maanpiirin viimeisiä ääriä.

Se asteverkko yhdensuuntaisista pyöriöistä ja me-
ridianeista, jota ajatellaan maan yli levitetyksi, muuttuu,
niinkuin tiedetään, siitä, että jälkimäiset lähestyvät toisi-
ansa, yhä tiheämmäksi, mitä likemmäksi napoja tullaan.
Jokainen tämän verkon silmukka eli, vertauspuheita käyt-
tämättä, jokainen aste-trapetsio on siis meidän pohjois-
navan-vierisessä maassa verrallisesti vähemmän laaja.
Seuraavat luvut valaisevat tarkemmin tätä seikkaal):

x) Luvunlasku perustuu Besselln antamiin maa-sferoidin suuruu-
den-suhteisin, jotka ovat, puolen isomman akselin: a = 3272077.14
toise'a, puolen pienemmän akselin: b = 3261139.33 toise'a, ja litisty-
misen = 299"f5M' tiedot on kenraali A. Järnefelt hyväntah-
toisesti antanut.

Maantieteel-
linen leveys.

Longitudi-asteen pi-
tuus maantieteellisissä

peninkulmissa.

Aste-trapetsion pinta-ala edellä
olevan ja lähimmän eteläpuolisen
leveys-asteen välillä maantie-
teellisissä neliöpeninkulmissa.

ii

60° 7,51884 114,5650
61 7,29078 111,1757
62 7,06047 107,7507
63 6,82797 104,2911
64 6,59337 100,7979
65 6,35672 97,2721
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Maapallon litistyminen napojen puolella tekee, että
leveys-asteiden laita on ihan päinvastainen pituus-asteiden
suhteen. Edelliset pitenevät, näet, mitä pohjoisemmaksi
joudutaan. Lisäys on kuitenkin niin vähäinen, että mel-
kein ilman haittaa sopii jättää se lukuun ottamatta. 60:nnen
ja 70:nnen leveys-asteen väliltä, s. o. niiltä 10:ltä as-
teelta, jotka likimmiten vastaavat Suomen avaruutta poh-
jasta etelään, tekee se kaikkiansa vaan 0,23 maantieteel-
listä peninkulmaa eli noin toista virstaa 1).

Kun näin olemme tutustuneet isänmaamme astrono-
milliseen asemaan maapallossa, esittäkäämme sen valtiol-
liset rajat, jotka ovat osittain luonnon, osittain historial-
listen olojen asettamia. Ylipäänsä arvellaan edullisim-
maksi kulienkin maalle, jos sen rajat kokonansa tai
suurimmalta osalta ovat luonnollisia, s. o. meren, erämai-
den tai korkeiden vuoriharjanteiden muodostamia2). Täl-
laiset rajat ovat paraana suojeluksena vihollisten päälle-
karkauksia vastaan ja enentävät siten maan puolustus-
voimaa; niitä ei tarvitse aina vähä väliä mitata, pyykittää
ja suostumuksilla määräellä ja sentähden ne eivät annak-

x) Kun pituuden mitat tässä teoksessa ilmoitetaan peninkulmissa
ja virstoissa, ymmärretään niillä — jollei suorastaan sanota toisin ole-
van — Suomen (Ruotsin) peninkulmia ja kymmeneksiä niistä.

2) Jokiakin sopii tosin sanoa luonnollisiksi rajoiksi, vaikka ne
maantieteellisessä merkityksessä eivät koskaan eroita maita toisistaan.
Päinvastoin ovat ne usein olleet yhdistäväisenä siteenä, joka on ollut
ikäänkuin maan valtasuonena ja johon koko sen historia liittyy. Muis-
tettakoon Niilin merkitystä Egyptin, Eufratin Babylonian, Granges'in
Indian historiassa j. n. e.

66° 6,11811 93,7150
67 5,87761 90,1275
68 5,63529 86,5108
69 5,39121 82,8661
70 5,14549 79,1945
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kaan mitään syytä riitaisuuteen ja sotaan naapurien kesken.
Saarimaata, semmoista kuin Iso Britannia, sopii syystä
katsoa onnellisimmaksi tässä kohden. Ja Englantilaisilla
onkin — jollei vaan oteta lukuun niitä riidan aiheita,
jotka saattavat syntyä heidän siirtokunta-vallastaan, — se
suuri etu, että sodan tai rauhan valitseminen kokonaan
riippuu heistä itsestään. Euroopassa on Ison Britannian
jälkeen edullisimmat rajat Skandinavialla, Italialla ja Es-
panjalla; sillä näidenkin rajana on suurimmalta osalta
meri ja molempain viimeksi-mainittuin sen lisäksi korkeat
vuoriharjanteet. Päinvastoin ovat esm. sellaiset maat,
kuin Saksa, Belgia, Puola j. n. e., joita naapurimaatkoko-
naan tahi suurimmaksi osaksi ympäröivät ja jotka eivät ole
luonnollisilla rajoilla niistä eroitetut, milt'ei joka taholta
alttiina vihollisten päällekarkauksille ja ne ovatkin siis,
niinkuin niiden historia osoittaa, tavan takaa joutuneet
rajariitoihin naapuriensa kanssa. Suomi — puhumatta
sen nykyisistä valtiollisista oloista, jotka antavat sille
erityisen turvallisuuden, — ei ole tosin niin onnellinen
rajojensa puolesta, kuin nuo ensin mainitut maat; vaan
toiselta puolen ei se ole ylipäänsä tahi verrattuna moneen
muuhun Euroopan maahan aivan eduttomassatilassa. Länsi-,
etelä- ja kaakkoispuolelta ympäröitsee sitä puolipiirinä
Pohjanlahti, Itämeri, Suomenlahti ja sitten, vähäisen väli-
taipaleen perästä, Laatokka. Meri tekee siis enemmän
kuin kolmanneksen maan rajoista; mutta jos ei lueta
noita enimmiten viljelemättömiä seutuja napapiirin poh-
joispuolella, eli, toisin sanoen, jos eroitetaan pois Lapin-
maa, jääpi oikeastaan asutulle maalle eli Suomelle sou-
kemmassa merkityksessä meriraja, joka tekee enemmän
kuin puolen sen ympäryksestä. Nimitys „Suomen niemi"
ei ole siis ainoastaan runollinen mielikuvaelma.
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Suomen naapurimaat ovat idässä Venäjä ja Norja,
pohjassa Norja ja lännessä Ruotsi. Rajat näitä maita
vastaan ovat vanhimpina aikoina olleet enemmän tai vä-
hemmän epävakaisia ja niitä onkin sentähden aika ajoin
määräelty rauhansovinnoilla ja suostumuksilla, jolloin
maantieteellisiä ja kansallisia oloja ei ole aina niin tyys-
tin lukuun otettu, kuin olisi pitänyt. Esittäkäämme ensin

Itäraja. Nykyinen raja Suomen ja Venäjän välillä
on määrätty keisarillisella julistuksella Lokakuun 9 p:ltä
1816, keisarillisilla kirjeillä Heinäkuun 29 p:ltä 1833 ja
Marraskuun 29 p:ltä 1841 sekä keisarillisella asetuk-
sella Helmikuun 15 p:ltä 1864. Mitä Laatokan pohjois-
puolella olevaan alaan tulee, on se sama raja, joka sai
alkunsa Stolbovan rauhanteossa Helmik. 27 p. 1617 ja
sitten tarkemmin määrättiin rajakirjalla Elokuun 3 p:ltä
1621. Ikivanha on sekin rajan osa, joka menee vii-
meksi-mainitulta järveltä Suomenlahteen ; koko pitkät vuosi-
sadat on se eroittanut milloin valtiot, milloin maakunnat
toisistaan, ja olipa se maakunta-rajana sekä siihen aikaan,
jolloin alueet kummallakin puolella kuuluivat Ruotsin alle,
että silloinkin, kun ne olivat Venäjän vallan alla. Ainoa
erilaisuus entisten olojen suhteen on siinä, että se pieni
ala Suomenlahden rannalla, jossa Rajajoen (Systerbäck'in)
asetehdas sijaitsee, yllämainitun asetuksen johdosta v.lta
1864 on yhdistetty Venäjään. Raja alkaa siis nykyjään
Suomenlahdesta, parin virstan päässä pohjasessa äsken
mainitusta asetehtaasta, ia menee suoraan lännestä itään
päin Siestarjoelle, nykyiselle Rajajoelle, jonka entinen
nimi ruotsiksi on väännetty Systerbäctiiksi. Sitten seu-
raa raja mainittua jokea ylöspäin sen latvoihin asti ja
menee senjälkeen suon poikki ja erään pienen, Vuokseen
laskevan puron, Sadejoen (eli rajakirjoissa Saijajoen ja
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Saajoen) ylistä juoksua myöden Wepsan kylään asti Rau-
dun pitäjään. Tähän asti on rajan pääsuunta etelästä
pohjaseen ja se määrättiin jo Pähkinälinnan rauhanteossa
1323. Loppuraja eli Sadejoen ja Laatokan välinen osa
on vedetty lännestä itään ja koilliseen; sen muodostaa
ensin pieni, Sadejokeen laskeva puro ja sitten vähäisem-
pien välien perästä Koskijärven lampi ja Taipaleen-jokeen
eli Suvannon suupuoleen laskevan Viisijoen latvapuoli.
Siitä paikasta Korteen kylässä Metsäpirtin kappelissa,
jossa Viisijoki kääntyy länteen ja pohjaseen päin, menee
raja kuivien maiden poikki Laatokan länsirantaan. Koko
tämä nyt mainittu raja, jonka pituus on noin 11 tahi 12
Suomen peninkulmaa, eroittaa Suomen eli sen kakkois-
osan, Viipurin läänin, Inkerinmaasta.

Laatokan poikki käy raja suoraan itäkoilliseen Va-
ris kiven pyykkiin asti. Tämä pyykki, joka on kaksi
syltä vedenpinnasta kohoava kivi, on vanhastaan merkitty
toisella puolella kiveen hakatulla kreikkalaisella ristillä ja
toisella puolella kolmella kruunulla, s. o. Venäjän ja
Ruotsin muinaisilla rajamerkeillä. Merkillistä kyllä, ei
maaraja Aunuksen lääniä vastaan ala suorastaan tästä,
vaan vasta iy2 virstaa pohjoisempana Viinaojan suusta.
Maantieteelliseltä kannalta lienee yhtä vaikea selittää
tätä seikkaa kuin keksiä syyt useampiin mutkiin ulos- ja
sisäänpäin, joita raja tästälähin tekee. Se on niin sään-
nötön ja noudattaa ylipäänsä niin vähän luonnon suhteita,
että sitä käytäessä (1621) usein täytyi pystyttää pyyk-
kejä joka puolen virstan, jopa välistä parin ~nuolenkant-
aman" päähän. Tästä on muun muassa seurauksena,
että Aunuksen lääniin kuuluva Tulomajarven pitäjä on
joutunut suurimmalta osalta (etelä-, länsi-, pohjoi»- ja
koillispuolelta) Suomenmaan sisälle ja että toiselta puolen
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eräs suikale Viipurin läänin Suojärven pitäjää nalkin
tavalla on pistäynyt Venäjän sisälle. Etfei rajaa käy-
täessä ole otettu huomioon mitään vanhoja maakunnan-
tahi piirikunnan-rajoja, jos niitä oli olemassa, näkyy
siitäkin, että silloin epäilemättä olisi seurattu vesijakoa
tahi metsäseutuja, jotka eroittivat asutut laaksopaikat
toisistaan. Niin ei kuitenkaan ole tehty, kuten jo mai-
nittiin. Raja vedettiin laaksojen keskitse ja poikki, jol-
loin se lykättiin milloin minnekkin päin, sitä myöden
kuin kummankin puolen talollisilla oli niittynsä ja kaski-
maansa etäämpänä tai lähempänä kyliä. Jos vesijakoa
olisi seurattu, olisivat Tulomajärven ja Repolan pitäjät
tulleet lisää Suomen alueesen, mutta toiselta puolen Suo-
järvi jäänyt siitä erilleen. Esimerkkinä siitä, miten raja
nyt käypi, mainittakoon vaan, että Suojoki eli Shuja-joki
ensin juoksee kappaleen matkaa Suomenmaassa, sitten
Venäjässä, sitten taas Suomessa ja viimein laskupaik-
kaansa asti Venäjässä. Yhdessä paikassa on se rajana
näiden molempain maiden välillä sillä tavalla, että länsi-
ranta on Venäjän ja «Yäranta Suomen hallussa. Viipu-
rin läänin koilliskulmalla on raja vähän selvemmin huo-
mattava. Siellä se käy noin 29 virstaa Suojokeen las-
kevaa Irstaanjokea ja Unusjärveä myöden ja sitten poh-
joisempana Kolmikannan pyykkiin asti Maanselälle. Rajan
yleinen pääsuunta Laatokasta Unusjärveen saakka on
etelästä pohjaseen; mutta jälkimäisestä järvestä kääntyy
raja luoteesen päin, jättäen Maanselän taas koko joukon
idemmäksi, ja koko matkalla Kuopion ja Aunuksen lää-
nien välillä osoittavat sitä ainoastaan siellä täällä muu-
tamat pienet vedet, niinkuin Aittojärvi, Haapajärvet,
Kokkojärvi, Pitkävalamojärvi, Otralampi y. m. Viimeksi-
mainitusta paikasta kääntyy raja takaisin koilliseen päin
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ja tapaa 7 virstan päässä Möntönvaaralla eli sillä koh-
dalla, josta Oulun läänin raja alkaa, Maanselkää, jonka
harjaa se sitten seuraa pää-asiallisesti pohjaan päin Nä-
ränkävaaraan (Murtovaaraan) asti Kuusamoon. Täällä
tekee Maanselkä polven länteen päin ja joutuu niinmuo-
doin kokonaan Suomen rajojen sisälle. Oulun läänin
pohjois-osan ja Arkangelin kuvernementin välillä siis ei
ole myöskään mitään luonnollista rajaa. Vakinaisia ra-
jamerkkejä ovat kuitenkin muutamat järvet ja yksinäiset
vuorenkukkulat, joiden välillä raja on vedetty suorin lin-
join vuoresta vuoreen, vaikk'eivät nämä linjat kuitenkaan
käy yhtä jaksoa samaan suuntaan. Näitä rajakohtia mai-
nittakoon Paanajärven suu, Vaatsimenoiva, Nuortitunturi,
Korvatunturi, Talkunaoivi, jossa raja taas, vaikka aino-
astaan tällä kohdalla, tapaa Maanselkää, ja Mutkavaara,
jossa viimeksi-mainitussa paikassa Suomen, Venäjän ja
Norjan rajat sattuvat yhteen. Äsken selitetty rajalinja
Variskivestä Mutkavaaraan on pituudeltansa noin 115
Suomen peninkulmaa, ja koko Venäjän-puolinen raja
Suomenlahdesta yllämainittuun Mutkavaaraan asti, myös
Laatokan poikki menevä linja siihen luettuna, lähes 140
peninkulmaa.

Suomen itäinen raja Norjaa kohden määrättiin tar-
kemmin vasta sen jälkeen, kuin niin sanottu „Yhteis-
ala", „Foelledsdistriktetu, Bugge- eli Bugö-vuonon ja
Kalasaarennon (Fiskarö'n) välillä, jota sekä jälkimäinen
valtio että Venäjä jo aikaa sitten olivat omaksensa vaati-
neet, vuonna 1826 jaettiin näiden valtioin välillä. Tämä
raja alkaa Mutkavaarasta, vähän matkaa pohjoispuolella
Patsjokea, ja on vedetty suorin linjoin ensin Reisagoraan,
sitten Rajapäähän javihdoin Kolmisoivi-Madakietsan vuo-
relle. Viimeksi-mainittu kolmihuippuinen vuori oli sen
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rajan-pyykityksen äärimmäinen kohta, joka toimitettiin
Ruotsin ja Tanskan välillä Lokak. 2 p. 1751 tehdyn
Strömstad'in rajasuostumuksen johdosta ja joka vielä tä-
hänkin asti enimmästä päästä on voimassa pysynyt sekä
Suomen itärajan jäljellä olevan osan että koko sen poh-
joisrajan suhteen. Tuo verrallisesti vanha raja Mada-
kietsasta aikain käy siis luoteista suuntaa Tenojoen ran-
taan, vastapäätä Skoarrejoen suuta. Tähän, Suomen-
maan pohjoisimpaan kulmaan päättyy itäinen raja, jonka
Norjaan koskeva osa on vähän enemmän kuin 12 penin-
kulmaa pitkä.

Pohjoisraja Norjaa vastaan on, niinkuin äsken sa-
nottiin, määrätty yllämainitulla Strömstad'in suostumuk-
sella ja käy ensin Tenojokea myöden, jonka latvapuolta
nimitetään Inarinjoeksi ja vielä ylempänä Skietshemjoeksi.
Se seuraa sitten Skietshemjoen pientä latvahaaraa, Kiet-
simänjokea, sen lähteesen asti Peltotunturin vuorelle.
Tästä paikasta kääntyy raja, joka tähän asti on käynyt
koillisesta lounaan, taas luoteesen ja länteen päin ja seu-
raa sitä vuorenharjannetta, joka eroittaa Pohjois-Jäämereen
ja Pohjanlahteen laskevat vedet toisistaan. Haldishok'iin
eli Haldefj eld'iin asti — korkein tunturi Suomessa, sen
verran kuin tiedetään, — käy raja luoteesen päin; mutta
tässä se kääntyy, alati seuraten vuoriharjannetta, lounaan
ja etelään päin Koltopahta nimiseen kiviroukkioon saakka,
jossa Radjejoen puro saa alkunsa Koltajärvestä. Pohjois-
raja on noin 50 peninkulmaa pitkä. Ett'ei sitäkään mää-
rättäissä juuri erittäin ole otettu lukuun maantieteellisiä
oloja, pistää heti silmään. Suomenmaa on, näet, tällä
rajalla kokonaan pois suljettu kalarikkaasta, Lapinmaan
väestölle välttämättömän tarpeellisesta Pohjois-Jäämeren
rannikosta, vieläpä monessa paikoin aivan soukalla maa-
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kaistaleella siitä eroitettu. Niin on esm. matka Kolta-
pahdasta Jyykeän- (Lyngen-) tai Kaavuonolle (Kaafjord)
3,5 peninkulmaa, Somasoaivista Naavuonolle (Quaenanger-
fjord) 2,5 peninkulmaa ja Rajalasta Utsjoen pitäjässä
Varenkivuonolle niin-ikään ainoastaan 2,5 peninkulmaa.
Vaan kun Knäröd'in rauhassa 1613 koko merenranta
annettiin Norjalle, sopisi siltä puolelta muistuttaa, että
luonnollinen raja olisi ollut vedettävä pitkin Suolaselkää,
josta Pohjois-Jäämeren vierumaa alkaa, ja että siis Uts-
joen ja Inarin Lappi maantieteellisessä katsannossa on
osa Norjanmaasta. Peltotunturilta länttä kohden tosin
on rajana se vuorenharju, joka.samalla myös om vesien
jakajana Jäämeren ja Pohjanlahden välillä; mutta se
maan-ala, jonka tämä raja sisällensä sulkee, eli Enon-
tekiäisten Lappi ei ole mikään luonnollinen osa Suomen-
maasta, vaan on jo Skandinavian niemimaan geografillisten
rajojen sisäpuolella, johon se nalkin tavalla tunkeuu
Ruotsin ja Norjan väliin. Kaikilta kolmelta haaralta,
sekä Suomen että Norjan jaRuotsin puolelta, on siis kuu-
lunut valituksia rajan luonnottomuudesta sekä niistä vas-
tuksista, jotka ovat kohdanneet näiden seutujen asukkaita
ehkäisevien käskyjen ja asetuksien johdosta, joita milloin
missäkin maassa on annettu toisen maan alamaisia vastaan.

Länsiraja. Nykyinen raja Ruotsia vastaan, joka
päätettiin Haminan rauhanteossa Syyskuun 17 p. 1809
ja sitten tarkemmin määrättiin javahvistettiin rajasuostu-
muksella Marrask. 20p:ltä 1810 Torniossa, ei yhdy niihin
rajamerkkeihin, joiden vanhempina aikoina arveltiin eroitta-
van Pohjanmaan ja Länsipohjan eli Vesterbotten'in sekä
niinmuodoin myös Suomen ja Ruotsin toisistaan. Tämä
vanhempi raja seurasi, näet, pientä, Kemijoen luoteis-
puolella Pohjanlahteen laskevaa puroa, Kaakamajokea,
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ja sitten Airiselän ja Ounasselän vuoriharjanteita Lapin-
maan rajaan asti. Yllämainitulla rauhansovinnolla ja sii-
hen perustuvalla rajajärjestyksellä laajennettiin Suomen
alue pienellä Länsipohjan osalla. Ruotsin-puolinen raja
alkaa nyt pohjassa edellämainitusta Koltapahdasta ja sen
muodostavat sitten Kilpisjärvi, tästä laskeuvaKönkämäen-
joki, joka yhdyttyänsä Lätäsenon jokeen saa Muoniojoen
nimen, sekä tämän laskettua Tornionjokeen, viimeksi-mai-
nittu virta, kunnes se mereen purkauu. Kaikki saaret,
jotka ovat itäpuolella viimeksi-mainitun veden syvintä väy-
lää, kuuluvat Suomeen; toiset eli länsipuolella olevat Ruot-
siin. Ainoa poikkeus on Suunsaaren (Svensarö'n) niemi ja
siellä sijaitseva Tornion kaupunki, joiden mainitun peri-
aatteen mukaan olisi pitänyt joutuman Ruotsin haltuun,
mutta jotka rauhansovinnossa erityisellä ehdolla määrättiin
Suomen omaksi. Koko Koltapahdan ja Pohjanlahden väli
on 44,5 peninkulmaa. Rajana on, kuten tästä näkyy, yksi ai-
noa keskeyntymätön vesijakso eikä siitä siis voi mitään häm-
mennystä syntyä. Nykyjään ovat myös ne epäkohdat suu-
rimmaksi osaksi poistetut, jotka alussa syntyivät siitä, että
seurakunnat uudella valtarajalla jaettiin kahtia jaettä kum-
mankin puolen asukkaiden tiluksia joutui toisen valtion
rajojen sisälle.

Jäljellä olevana rajan osana lännen, lounan ja etelän
puolella on meri, nimittäin Pohjanmeri, Ahvenanmeri,
Itämeri ja Suomenlahti. Jos raja vedetään suorin viivoin
näiden merien keskitse, on se lähes 100 peninkulmaa pitkä.
Suomenmaan koko perimeteri eli ympärys on siis noin
350 peninkulmaa; mutta jos merenrannan päämuoto ote-
taan huomioon, on se, saaria lukematta, vähintänsäkin
300 peninkulmaa. Suomen merenrannikko on, näet, 135
peninkulmaa pitkä.
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Äsken mainitut rajat sulkevat sisällensä lähes 6,800
maantieteellisen eli noin 3,250 Suomen neliöpeninkulman
pinta-alan. Tähän pinta-alaan luetaan silloin kaikki saa-
ret ja järvet, vaan ei mitään osaa Suomea ympäröitsevien
merien vedenpinnasta. Numerot ovat, niinkuin lukija hel-
posti huomaa, ainoastaan likimääräisiä. Suomen pinta-
alan avaruutta ei voikkaan vielä aivan tarkasti määrätä.
Ne luvunlaskut, joita eri henkilöt eri aikoina ovat teh-
neet, poikkeevat loppupaatoksen suhteen toisistaan enem-
män tai vähemmän ja ovat olleet jokseenkin ristiriitaiset
keskenänsä, erittäin mitä pohjoisiin ja etupäässä Oulun
ja Kuopion lääneihin tulee. Kauan arveltiin Suomen
pinta-alan olevan vaan 6,400 maantiet, neliö-peninkulmaa,
kunnes professori G-. Hällström Hermelin'in kartaston
johdolla suoritti tarkemman luvunlaskun, jonka loppupää-
töksenä oli 6,831 maantiet, neliöpeninkulmaa, siis viidettä-
sataa maant. npk. enemmän kuin ennen. Myöhemmät luvun-
laskut ovat, vain parinkymmenen neliö-peninkulman eroi-
tuksella, olleet yhtäpitäväiset Hällströmin luvunlaskujen
kanssa. Niin osoitti eräs luvunlasku, jonka H. G-. Borenius
suoritti v. 1841 Eklund'in ja Hermelin'in karttojen avulla,
6,844:n neliö-peninkulman pinta-alan, ja viimeisessä maan-
mittaus-ylihallituksen luvunlaskussa (1872) saatiin 6,869
maant. neliö-peninkulmaa; kaikissa näissä laskuissa on Suo-
men osa Laatokasta otettu lukuun. Erilaisuudet ovat tosin,
maan avaruuteen ja alhaiseen viljelystilaan katsoen, joten-
sakin vähäpätöisiä. Ne osoittavat kuitenkin, ettfei maan
mittausta ole vielä toimitettu sillä kaikinpuolisella tark-
kuudella, jota nyky-ajan tiede vaatii, mutta jota tuskin
voitanee käyttää, ennenkuin koko maa on topografillisesti
mitattu ja kartoitettu. Nyt viimein (1874) on Venäjän
kenraali-staabin eversti J. Strelbitski laskenut Suomen
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pinta-alan. Hänen antamansa tiedot eriävät verrattain
enemmin edellä-mainituista, koska hän sanoo Suomen
pinta-alan olevan ainoastaan 6,783 maant. npk. Kun
maanmittaus-ylihallituksen ja Strelbitskin luvunlaskut on
suoritettu milt' ei yhfaikaa sekä uusien, kumpaisenkin te-
kemien karttojen johdolla, on toistaiseksi vaikea päättää,
mitkä ansaitsevat enemmän luottamusta. Ne täytynee
siis molemmat tähän panna. Maanmittaus-ylihallituksen
laskun mukaan oli eri läänien suuruus seuraava:

Yllämainittuihin summiin ei ole luettu Suomenmaan
osaa Laatokasta, joka (Strelbitski'n mukaan) tekee 145.533
maant. neliöpeninkulmaa. Jos tämä osa lisätään, on
Viipurin läänin pinta-ala siis 796.5 maant. npk. ja koko
Suomenmaan, niinkuin ylempänä sanottiin, 6,869 maant.
npk. Maanmittaus-ylihallituksen laskussa on muutoin geo-
metrillinen tynnyrin-ala ollut mittana eli yksikkönä. Mui-
den kolumnien luvut on saatu suorastaan reduktionilla,
sillä tavoin että maantieteellinen neliö-peninkulma on
pantu vastaamaan 11,152.3 geometr. tynnyrin-alaa, Suomen
neliö-peninkulma 23,142.s tynnyrin-alaa ja neliö-kilome-
teri 202.5 tynnyrin-alaa.

Maant.
neliöpenink.

Suomen
neliö-

penink.

Geometrillisia
tynnyrin-

aloja.

Neliö-
kilomete-

rejä.

Uudenmaan lääni 214.07 103.16 2,387,450 11,789.9
Turun ja Porin läänii 446.05 214.95 4,974,456 24,565.2
Hämeen lääni 400.94 193.21 4,471,429 22,081.1
Viipurin lääni
Mikkelin lääni

650.95
415.54

313.69
200.24

7,259,568
4,634,228

35,849.7
22,885.1

Kuopion lääni 812.56 391.56 9,061,895 44,750.1
Vaasan lääni 755.77 364.20 8,428,608 41,622.8
Oulun lääni 3,027.60 1,458.97 33,764,678 166,739.1

Koko Suomenmaa 6,723.48 3,239.98 74,982,312 370,283
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Strelbitskfn laskun mukaan oli sitä vastaan Suomen
läänien pinta-ala:

Maanmittaus-ylihallituksen ja herra Strelbitski'n las-
kut ovat siis johonkinmäärään yhtäpitäväiset, mitä Vaasan,
Mikkelin ja Uudenmaan läänien pinta-alaan tulee ; mutta
eriävät sitä vastaan jokseenkin paljon muiden läänien
suhteen. Erilaisuus on huomattava olletikkin Kuopion
läänin numeroissa. Strelbitski'n mukaan on, näet, lää-
nin avaruus 36.5 neliö-peninkulmaa vähempi kuin maan-
mittaus-ylihallituksen laskussa. Ilmi-annoissa on sellainen
erilaisuus, joka, jos se esm. koskisi Saksanmaahan, olisi
aivan kylläksi saattamaan monta herttua- tahi ruhtinas-
kuntaa tykkänään häviämään. Jos ei se täällä olekkaan
juuri yhtä tärkeä, ei se kuitenkaan ole aivan joutava,
semminkin kun kysymyksenä on lähes kahdeskymmenes
osa läänin koko pinta-alasta. Jotta lukijalla olisi tilai-
suus kerrassaan nähdä erilaisuudetvanhemmissa ja uudem-
missa tiedon-annoissa Kuopion läänin suuruudesta, ote-
taan tähän seuraavat ilmaisemat.
H. Gr. Borenius, A. W. Eklun-

din kartan johdolla suoritetun
laskun mukaan 797.0 maant. npk.

Maantiet,
neliö-penink.

Venäjän
neliövirstoja.

Neliö-

kilometerejä.
Uudenmaan lääni 215.606 10,432.0 11,871.8
Turun ja Porin lääni 438.968 21,239.4 24,170.9
Hämeen lääni 391.995 18,966.6 21,584.5
Viipurin lääni
Mikkelin lääni

781.919
414.808

37,833.0
20,070.4

43,054.7
22,840.5

Kuopion lääni 776.031 37,548.2 42,730.5
Vaasan lääni 756.269 36,591.9 41,642.3
Oulun lääni 3,008.213 145,551.8 165,641.0

Koko Suomenmaa 6,783.807 328,233.2 373,536.2
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Sama, Hermelin'in yleiskartassa
aikaisemmin tehdyn laskun
mukaan 805 maant. npk.

Sama, loppupäätöksenä molem-
mista edellisistä laskuista ja
Hermelin'in lääninkartassa teh-
dystä laskusta 800 „ „*)

C. W. Gi-yldén, laskun mukaan
v:lta 1853 786.9 „ „2)

Gr. Rein, maanmittaus-ylihallituk-
sen antaman tiedon mukaan . 784.239 „ „3)

Maanmittaus-ylihallitus, uudem-
man, sen suuren Suomenmaan
yleiskartan johdolla suoritetun
laskun mukaan 812.56 „ „

J. Strelbitski, erään laskun mu-
kaan, joka suoritettiin hänen
ulos-antamassansa suuressa
kartastossa Venäjän valtakun-
nasta 776.031 „ „

Merkillistä kyllä, juuri molemmat uusimmat laskut
eriävät enimmin toisistaan. Eroitukset muiden laskujen
välillä eivät ole sen suurempia, kuin että ne kaikki sopi-
vat näiden molempain äärimmäisten rajojen sisälle. Yaan
koska niitä ainevaroja, jotka ovat olleet vanhempien lasku-
jen perustuksena, ei sopine luotettavuuden ja tarkkuuden
puolesta verrata niihin suuriin karttoihin, joita viimeksi-

x) K. Suomi 1841, toinen vihko, sivv. 50—55.
2) G. Kein, Statistisk Teckning af Storfurstendömet Finland.

Kolmas painos. Siv. 12.
3) Materialier till utredande af Finlands Statistik. I. Kuopio

län. Helsingissä 1864, siv. 3.
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mainitut asian tutkijat ovat hyväksensä käyttäneet, ei
mikään semmoinen arvelu, joka saattaisi perustua näiden
laskujen suurempaan tai vähempään yhtäpitäväisyyteen
jommankumman näiden uudempain, keskenään näin suu-
resti eriäväisten ilmituomien kanssa, ole erittäin tärkeä
toisen tai toisen todennäköisyyden vahvistamiseksi. Hei-
dän täytyi siis, niinkuin jo sivumennen mainittiin, tässä
vaan tyytyä erilaisuuksien mainitsemiseen, siinä toivossa,
että vasfedes toimitettavat mittaukset saattavat kaikki
erityisseikat uudestaan tarkastettaviksi, jolloin oikeat lu-
vut ja määrät saadaan selville. Koska Strelbitski on an-
tanut erityisiä tietoja Suomen manteren, saarien ja jär-
vien pinta-aloista, sopii ne tässä tuoda esiin yhteydessä
edellisten kanssa, semminkin kun ei meidän maan alu-
eesta ennen ole tehty mitään tällaista, maantieteellisiä
oloja sangen suuresti valaisevaa jakoa1). Luvut osoitta-
vat maantieteellisiä neliö-peninkulmia ja tuhanneksia niistä.

Suomenmaan koko pinta-alasta olisi niinmuodoin
6,027.026 maant. npk. eli 88.84 % maata ja 756.782 maant.
npk. eli 11.16% vettä.

J) Tiedot löytyvät A. Petermann'in toimittamassa „Mittheilungen
aus Justus Perthes Geographischer Anstalt. Ergänzungsband IX. 1875
N:o 41. Die Bevölkerung der Erde, s. 92.

2) Tähän luettuna Suomen osa Laatokasta 145.533 maant. npk.

Mannerta.
Saaria Saaria

järvissä, meressä.

Järviä
manner-
maalla.

Järviä
meren

saarissa. Summa.

Uudenmaan lääni 191.134 1.126 9.890 13.455 215.605
Turun ja Porin lääni. 357.168 0.405 62.600 18.593 0.208 438.968
Hämeen lääni
Viipurin „

Mikkelin „

3/21.697
547.006
265.864

4.553
17.018 6.159
47.881 —

65.845
211.736 2)
101.063

391.995
781.919
414.808

Kuopion „ 618.9S9 30.235 — 126.837 776.031
Vaasan „ 682.007 2.931 9.549 61.782 756.269
Oulun „ 2,838.480 8.044 4.421 157.268 3,008.213
Koko Suomenmaa 5,822.215 112.193 92.618 756.579 0.203 6,783.807
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Meidän isänmaamme ei ole verrattain mikään vä-
häinen maa. Useat Euroopan tärkeimmistä sivistysmaista,
useat niistä valtioista, joilla maailman historiassa on ollut
ja vieläkin on etevin sija, ovat avaruudeltansa paljon
pienemmät. Euroopassa ovat paitsi summattoman suurta
Venäjää ainoastaan Ranska, Espanja ja Ruotsi sekä
Saksan valtakunta ja Itävalta-Unkarin monarkia suurem-
mat kuin Suomenmaa ; kaikki muut maat ovat vähemmät.
Jos Euroopan etelä-osassa tahtoisi saada kokoon aluetta,
joka suuruudeltansa likimäärin vastaisi Suomenmaata,
täytyisi panna yhteen Italia, Sicilia, Sardinia, Korsika,
Kreikka ja Jonian saaret; ja Länsi-Euroopassa täytyisi
niin-ikään merta-hallitsevaan Englantiin, Skotlanti ja Ir-
lanti siihen luettuina, lisätä Alankomaiden ja Belgian
kuningaskunnat. Preussin valtakunta nykyisessä suuren-
netussa muodossaan on vielä noin 500 maant. npk. pie-
nempi kuin Suomenmaa. Tarpeetonta on muutoin muis-
tuttaa, että jonkun maan arvo ja valtiollinen merkitys
ei riipu ainoastaan sen isoudesta. Silloin olisi esm. Si-
peria suuremman-arvoinen kuin koko Eurooppa ja kuiten-
kin on tosiaan muutaman peninkulman pituinen maakais-
tale Välimeren rannalla arvokkaampi kuin koko tuo tu-
hannen peninkulman pituinen Jäämeren rannikko Karasta
Beringin salmeen, ja Ranskanmaa yksinään tuottaa var-
maan enemmän kuin kymmenen vertaa runsaamman vilja-
määrän, paitsi muita maan tuotteita, kuin äsken mainittu
suunnattoman avara maa, josta suuri osa on sitä laatua,
etfei viljelys ikinänsä pääse sinne leviämään.

Jos pinta-alan suhteet siis ei kelpaakkaan arvon
määrääjäksi, kun arvostellaan Suomen tärkeyttä ja mer-
kitystä muiden eteläisempien maiden rinnalla, joita luonto
on siunannut runsaammilla lahjoilla, ovat ne kuitenkin
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sangen tärkeät, sekä valtiotalouden että historian kan-
nalta katsoen. Kunkin kansan vapaa vaikutus sekä hen-
kinen ja aineellinen kehkiäminen riippuvat, näet, varsin
suuressa määrässä sen alan avaruudesta, joka sille on
asunnoksi suotu. Väestöltä, joka asuu harvassa laajalla
alalla, puuttuu tosin se voimien yhdistys, mikä on jokai-
sen suuremman tuotanto-työn ehtona. Keskinäinen kanssa-
käyminen, kauppaliike ja teolliset toimet edistyvät siellä
vaan hitaasti ja vaikeasti, niin-ikään varallisuus ja rik-
kaus näiden seurauksena. Mutta toiselta puolen on avara
maa yhtä avara työ-ala, jonka suurimmalta osalta vielä
tyhjentymättömät luonnolliset varat tarjoovat ihmisten
vireydelle paljon tilaisuutta vapaasen kehkiämiseen. Suo-
men av aroilla aloilla jatkauntuu sentähden vielä tänäkin
päivänä uutisviljelyksen työ, joka vuosi vuodelta valloittaa
uusia seutuja sivistyksen hyväksi ja niinmuodoin vähittäin
levittää asutusta ja viljelystä Suomessamme. Maan-omista-
jain luku karttuu javoipi vielä suuremmassa määrässä kart-
tua, eikä meidän siis, jos haluammekin omaa maatilkkua,
tarvitse etsiä uutta kotoa valtameren toisella puolella.
Suomenmaan isoudessa on sen asukkaiden tulevaisuus.
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TOINEN LUKU.
Ympärillä olevat meret.

Jos tarkemmin katselee pohjan perien karttaa, huo-
maa sekä itäisen että läntisen maanpuoliskon manteren
olevan 60:nestä, vieläpä monessa paikoin 50:nestäkin pi-
tuus-asteesta saakka, vuoriselänteiden suojatta, alttiina
Jäämeren tuulille. Pohjois-Venäjä, Siperia ja Brittiläi-
nen Amerika ovat äärettömiä alankomaita ja viettävät
verkalleen tätä merta kohden, johon myös purkauvat
kaikkien näiden maiden vedet, mahtaviin virtoihin yh-
distyneinä. Jäämeren ilman-ala ja Jäämeren luonto
ovatkin sentähden antaneet tunnusmerkkinsä näille maille.
Autiot, metsättömät rannat ovat pitkinä talvikausina ai-
noastaan jäätyneen valtameren jatkona ja päästävät sen
jääkylmät tuulet esteettömästi maahan tunkeumaan. Ly-
hyellä kesä-ajalla kokountuu lahtihin jää-joukkoja, jotka,
ennenkuin ehtivät sulamaan, jähdyttävät ilman ja sur-
kastuttavat kasvullisuuden. Maanviljelys ja sivistys ovat
sentähden Pohjois-Jäämeren rantamailla melkein tuiki
tuntemattomat. Siellä asuvilla hajallisilla paimentolais-
heimoilla ei ole koskaan ollut mitään tehtävää maailman-
historiassa eikä mitään omaa historiaakaan ; vaan jonkun-
laisina luonnontuotteina kansojen joukossa ovat he kor-
keintaan antaneet aihetta kielitutkinnolle ja kansatieteelle.

Tästä vanhan ja uuden maailman manteren yleisestä
luonnosta pohjoispuolella 60:ttä leveys-astetta tekevät
Skandinavian saarento ja Suomenmaa varsin merkillisen
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ja huomattavan poikkeuksen. Molemmilla ei ole ainoas-
taan se etu, että Kölen'in vuoriselänne suojelee niitä
Jäämeren tuulilta ja että G-olfin virran lämpimät aallot
niiden ympäri vierivät; ne ovat sen ohessa ainoat kai-
kista pohjanpuolisista kontinentali-maista yllämainitun lati-
tudi-rajan sisällä, jotka eivät kallistu Pohjois-Jäämereen
päin eivätkä ole tuota suurta alankoa, jonka tämä meri
maan pinnalla muodostaa, eli toisin sanoen, jotka eivät
ole sen vesi-bassiinia. Kaikki muut pohjoismaat antavat
pohjaan päin; vaan Skandinavia ja Suomi ovat etelään
päin kääntyneinä ja aukeavat yhtä niitä suuria sisämeriä
kohden, joilla Atlantin valtameri ikäänkuin syleilee Eu-
rooppaa. Maantieteellisetkin olot ovat niinmuodoin jomää-
ränneet näille maille sijan sivistyneessä maailmassa. Tästä
niiden historiakin saa selityksensä.

Suomenmaa on sen suuren laakson koillispuolinen
syrjä, jonka syvimmän kohdan eli pohjan Itämeri lahti-
neen täyttää. Jos kartalle vetää viivoja niiden jokien
lähteitä myöden, jotka siihen juoksuttavat vetensä, osoi-
tetaan samassa tämän laakson eli, mikä on aivan sama,
Itämeren vesistön rajat. Tämä vesistö (johon myös sopii
lukea Kattegat ja Skagerrak) alkaa Norjan eteläisim-
mästä niemestä, Lindesnäs'istä, ja sen rajat ovat ensin
luoteessa Langefjeld'in, Dovrefjeld'in ja Kölen'in vuori-
jaksot, sitten pohjassa Suolaselkä, koillisessa Maanselkä,
idässä Valdai haaroinensa, kaakossa Länsi-Venäjän har-
janne ja Karpatit, sekä lounassa Sudetit, Riesengebirge
ja osa Pohjois-Saksan harjanteesta, jonka jatkona on se
leveä hietaharju, mikä ulottuu Tanskan niemimaan kes-
kitse sen pohjoisimpaan kärkeen, Skagen'iin, asti. Itä-
meren vesi-alan vieremät käsittävät siis pää-asiallisesti
seuraavat maat: Söndenfjeld'in Norjan, Ruotsin, Suomen-
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maan (paitsi Utsjoen ja Inarin Lapin sekä Kuusamon),
Aunuksen, Novgorodin, Pihkovan ja Vitebsk'in kuverne-
mentit, Inkerinmaan, Viron-, Liivin- ja Kuurinmaan,
Vilnan, Kovnon ja Grodnon kuvernementit, Puolan, osia
G-alitsiasta ja Moraviasta, Preussin, Posen'in, Schlesian,
osan Brandenburgista, Pommerin, Mecklenburg'in, itäisen
osan Schlesvig-Holstein'ista ja Jutlannista sekä Tanskan
saaret. Nämä maat täyttävät noin 36,000:n maant. npk:n
pinta-alan eli noin viidenneksen Euroopan pinta-alasta.
Niistä virtaa noin 250 suurempaa ja pienempää jokea
Itämereen, jonka vedenpinta keskellä leviää noin 130:n
Suomen pk:n pituuteen pohjasta etelään ja leveydeltänsä on
17 ja 35 pk:n vaiheilla. Se täyttää lahtinensa noin 7,500:n
maantieteellisen eli 3,600:n Suomen npk:n pinta-alan.

Itämerta sanovat maantieteilijät tavallisesti Atlantin
valtameren tahi Pohjanmeren lahdeksi. Oikeastaan olisi
se sanottava järveksi tahi sisämereksi; sillä se on joka
taholta mannermaan piirittämä ja ainoastaan kolmen ka-
pean salmen, ÖresunoVm eli Juutinrauman, Ison ja Pie-
nen Baltein, kautta yhteydessä valtameren kanssa. Luo-
detta ja vuosta ei täällä tunneta. Niin on vesikin var-
sin vähän suolaista ja sen suolaisuus yhä vähenee poh-
jaan ja itään päin. Lähempänä salmia on se vielä jok-
seenkin karvasta, mutta kelpaa jo Bornholm'illa ja sieltä
pohjoisempana ruuankeittoon. Atlantin meren vedestä
saadaan yksi leiviskä suoloja 26:sta leiviskästä, mutta
Itämeren vedessä on sama suolamäärä 90:ssä leiviskässä.
Itämeren vesi onkin paljon keveämpää kuin Atlantin. P.
J. Bladh huomasi veden varsinaisen painon Pohjanlah-
dessa 20:llä asteella Celsius'en mukaan olevan korkein-
taan 1.004i ja vähintänsäkin 1.0038 sekä Atlantin meressä
1.0274, kaikki lumi- tai sadeveden suhteen. Seurauksena
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tästä on myös, että Itämeren vesi suuremmassa määrässä
kuin valtameren, kuluttaa laivoja, koska puu-aineet täällä
pikemmin mätänevät.

Todistuksena Itämeren järvi-luonnosta on sen eläi-
mistökin. Koko Pohjanlahdessa Vaasan ja Kristiinan-
kaupungin pohjoispuolella sekä Suomenlahdessa itäpuo-
lella Suursaarta tavataan nykyjään ainoastaan semmoisia
koteloisia, jotka yksin-omaisesti elävät suolattomassa ve-
dessä. Etelämpänä löytyy koteloisia, joita ei myöskään
sovi lukea suolaisen veden eläimistöön, vaikka ne kestä-
vät jotakin vähempää suolaisuuden määrää. Sitä vastaan
täällä eivät menesty esm. ostreat, joista Pohjanmeren,
Atlantin ja Välimeren ranta-asukkaat saavat sangen pal-
jon rahatuloja.

Itämeren rannikot ovat ulkonäöltänsä ja luonnon-
laadultaan varsin erinkaltaiset. Eteläinen eli Saksan-
maan rannikko on matala, kivinen ja reunustettu „Dti-
ne'illä" eli juoksuhieta-säikillä, joista ei ole kuin
heikko ja riittämätön suoja myrskyistä merta vastaan.
Vesi onkin tunkeunut niiden läpi monessa kohdin ja
Diinein sisäpuolella muodostanut joukon omituisia järviä,
joita meren puolelta rajoittaa pitkät ja kapeat maa-
kaistaleet, „Nehrungen". Stettiner Haff, Frisches Haff
ja Kurisches Haff ovat isoimmat ja kartassa huomatta-
vimmat näistä rannikkojärvistä. Ennen muinoin olivat
rannat metsien peittämiä; mutta kun nämä aikojen kulu-
essa on pois hakattu, ovat tuulet saaneet mielin-määrin
juoksuhietaa tuprutella. Tämän ulkonäkö vaihteleekin
sentähden alinomaa; milloin kokountuu se suuriksi kum-
muiksi eli valleiksi, milloin leviää se tasangoiksi, kasautuak-
seen taas toisiin paikkoihin. Hiekan näin liikkuessa edes
takaisin, laajenevat vähittäin juoksuhieta-kentät, anastaen
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alaa viljellyiltä ja viljeltäväksi kelpaavilta mailta ja hau-
taavat allensa maan-aloja, joiden kasvullisuus vastaiseksi
tykkänään häviää. Näitä tuhoja vastaan ei ole asuk-
kailla mitään muuta varjeluskeinoa kuin hankkia maalle
takaisin sama luonnollinen suojelus, joka ennen aikoina
ajattelemattomasti hävitettiin. Onpa siis koetettu kas-
vullisuuden avulla jälleen vahvistaa tuota pehmeätä hiek-
kaa ja sentähden ruvettu siihen kylvämään ruohoa ja
istuttamaan puita. Mutta paljon työtä ja pitkä aika sii-
hen kuitenkin menee, ennenkuin näiden yritysten hedel-
mät tulevat näkyviin. Melkein yhtäläiset ovat Kuurin-
maan ja osa Liivinmaan rannikoista. Nekin ovat hieta-
säikkien reunustamia, jotka toisinaan ovat aikaan-saaneet
suuria hävityksiä; sen vuoksi on täälläkin ollut täytymys
metsän istuttamisella pyytää estää niiden leviämistä.
HaapsaHn pohjoispuolella alkavat rannat kuitenkin muut-
tua toisenluontoisiksi. Siellä täällä tavataan tosin vielä
matalia hietakenttiä; mutta enimmiten kohtaa silmä pal-
jaita, 6:n jopa 14:nkin sylen korkuisia kalkkivuoria, jotka
äkkijyrkästi laskeuvat merehen. Niemet ja lahdet anta-
vat paitsi sitä rannoille enemmän vaihtelevaisuutta. Suo-
menlahden perimmäisessä pohjassa ovat Inkerin rannikko
ja lähin osa Vironmaan rannasta jotensakin matalat;
mutta ne lepäävät santakivi-pohjalla ja ovat sentähden
suojeltuina semmoisista aaltojen hyökkäyksistä, kuin ne,
jotka ovat kohdanneet Preussia.

Ihan toisellainen luonto on Itämeren pohjoisran-
noilla. Ne eivät ole aukeat merta kohden, niinkuin etelä-
rannat, eikä myöskään, niinkuin nämä, hietasäikkien ja
kalkkivuorien muodostamia. Etelästä tullessaan kohtaa
purjehtija täällä lukemattomia, merestä kohoavia autioita
graniiti-kallioita ja paasia, jotka laineet ovat huuhtoneet
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sileiksi ja tasaisiksi ja niinmuodoin paljastaneet melkein
jokaisesta kasvullisuuden ja elon merkistä. Niiden takaa
haamoittaa kuitenkin etäältä mannermaan ja lähinnä man-
nerta olevain saarien tummanviheriäiset metsäreunat, jotka
saattavat outoa aavistamaan vieraanvaraisempaa rantaa,
kuin tämä, hänen silmiensä eteen ensin aukeava. Jos
hänen onnistuu löytää tiensä näiden graniiti-saarien ja
veden-alaisten karien sokkeloita myöden, huomaa hän ar-
velunsa myös toteuntuvan. Mitä lähemmäksi manteretta
hän joutuu, sitä vähemmän autioksi muuttuu myös saa-
rien luonto hänlen ympärillänsä. Vuoret peittyvät vähit-
täin metsillä, laaksoissa on ihanat niityt, jopa toisinaan
asuinhuoneita ja viljeltyjä peltomuruja. Rannikko auke-
nee pitkäksi, syväksi lahdeksi, jonka ympärillä on peltoja
ja kyliä ja jonka perimmäisessä pohjassa useasti on joku
kaupunki. Sellainen on Suomen etelärannan yleinen luonto.
Siellä on niin paljon mutkia, niemiä ja lahtia, että tus-
kin on mahdollinen vetää rajaviivat maiden ja vesien vä-
lillä. Se on sen lisäksi vielä reunustettu yhden tai kah-
den, vieläpä paikottain kolmen tai neljän peninkulman
levyisellä saari- ja luoto-vyöllä, jota sanotaan saaristoksi,
ruotsiksi „skärgård", ja johon vastaavaa sanaa tietääk-
semme ei löydy muissa kielissä. Pohjanlahden rannikot,
sekä itä- että länsipuolinen, ovat samanluontoisia, sillä eroi-
tuksella vaan, että saaristo ylimalkain on vähäisempi kuin
Etelä-Suomen. Samoin on myös Itämeren länsirannan
laita, paitsi sen eteläisimmän osan, jossa Skåne'n, Tans-
kan saarien ja Jutlannin rannat ovat johonkin määrään
samanlaiset kuin Pohjois-Saksan.

Itämeri on matalampi kuin enimmät muut sisämeret
maan päällä. Sen syvyys ei ole tiettävästi missään pai-
kassa suurempi kuin 150 syltä. Pommerin ja Skåne'n
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välillä eivät syvimmatkaan kohdat ole muuta kuin 30
syltä, ja se riutta-rivi, joka ulottuu Oder'in suusta Born-
holm'iin, on ainoastaan 3:n ja 10:n sylen vaiheilla, vie-
läpä paikoittain vaan 4 jalkaa vedenpinnan alla. Born-
holm'in pohjois- ja itäpuolella tavataan jo 40:n ja 50:n
sylen syvyyttä, Öland'in ja Glottlannin välillä 75:n, jopa
215:nkin sylen syvyyttä viimeksi-mainitun saaren jaRuotsin
manteren välillä. Riian lahden suupuoli Hiiomaan jaSaare-
maan ympärillä on täynnä matalia ja säikkiä. Mainittu
lahti itse on keskipalkalta, jossa se on syvin, vähän vailla
30 syltä. Suomenlahti on suupuolellaan, pari peninkul-
maa eteläpuolella Hankoniemeä, 55 syltä syvä, mutta
muuttuu matalammaksi, mitä idemmäksi mennään. Luo-
dilla tapaa täällä ylimalkain pohjaa 20—40 sylen syvyy-
dellä; kuitenkin löytyy vielä Räävälin ja Helsingin itä-
puolella 50:n sylen syvyisiä paikkoja. Toisella puolella
Seitskaartoa ovat jo 20:n sylen syvänteet harvinaisia ja
Kronstatin ja Pietarin välillä on vesi niin matalaa (6:n
ja 20:n jalan vaiheella), että siellä on vastus kulkea, ei-
vätkä isommat, lastissa olevat laivat pääse ollenkaan
kulkemaan.

Se salmi, Ahvenanmeri eli, niinkuin sen pohjois-osaa
nimitetään, Eteläinen Merenkurkku, joka eroittaa Ahve-
nanmaan Ruotsista, on merkillinen epätasaisesta pohjas-
taan. Täällä, Signilsskär'in ja Understen'in valotornien
välillä, on syvimpiä paikkoja Itämeressä (150 sjrltä). Suo-
menpuoliset salmet, Delet („Teili") ja Skiftet („Kihti"),
ovat matalammat. Edellisen syvyys on syvimmällä pai-
kalla 60 syltä; jälkimäisessä on enimmiten tavattu pohjaa
20 sylen syvyydellä, vieläpä lähempänäkin. Pohjanlahtea
on vähemmin tutkittu kuin muita Itämeren osia. Yli-
päänsä on meri Suomen rannan läheisyydessä matalampi
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kuin vastapäätä olevan Ruotsin rannan puolella. Ahve-
nanmaan saarien jaPohjoisen Merenkurkun välillä eli siinä
Pohjanlahden osassa, jota sanotaan Rauman mereksi, on
parin peninkulman päässä rannikosta paikoittain tavattu
90:n sylen syvennyksiä, jopa syvempiäkin. Itse Meren-
kurkussa, joka olletikkin Suomen puolella on täynnä vaa-
rallisia riuttoja, luotoja ja salakareja, eivät 50:n tai 60:n
sylen syvänteet keskiväylässä ole harvinaisia. Merenkur-
kun pohjoispuolellakin on meri vielä jokseenkin syvä.
Yksityiset mittaukset ovat siellä joskus päässeet 60:n tai
70:n sylen syvyyteen.

Kaikki nyt mainitut mitat ovat kuitenkin vähäpätöi-
set, jos ne verrataan siihen, mitä pohjustukset useissa
muissa sisämerissä ovat osoittaneet. Välimeren, Adrian
ja Aigeian merien matalimmat lahdet ovat neljä, viisi
vertaa syvemmät kuin Itämeri, ja Jonian meri on Ison
Syrtin pohjoispuolella viisitoista vertaa syvempi (noin
2,200 syltä). Mustan meren syvyys on enemmän kuin
1000 syltä ja Hudson'in lahti Amerikassa, joka on mel-
kein samalla leveys-asteella kuin Itämeri, 900 syltä. Yk-
sin Vienanmeren Kannanlahtikin on enemmän kuin 200
syltä syvä.

Kulku Itämerellä noiden kareilla ja saaristoilla täy-
tettyjen pohjoisrantojen sekä laakojen, hietaisten etelä-
rantojen välillä on varsin vaarallinen myrskysäällä. Onpa
väitelty, että Itämeri Adrian meren jälkeen on Euroopan
myrskyisin vesi. Erittäin pahamaineiset ja pelätyt ovat
syyspäivänseisauksen myrskyt, jotka jok'ikinen vuosi vaa-
tivat muutamia laivoja ja ihmishenkiä uhriksensa. Ke-
väälläkin on paljon myrskyjä. Ylimalkain tuulet täällä
suuresti vaihtelevat; kuitenkin ovat syksyllä länsituulet
ja keväällä itätuulet tavallisimmat. Usein leviää vesien
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päälle sakea sumu, joka pakoittaa ulapalla olevia laivoja
etsimään aavaa merta ja ajaksi keskeyttää kulkua pitkin
rannikoita.

Sen melkoisen veden-paljouden suhteen, joka kai-
kilta tahoilta laskeuu Itämereen, ovat nuo Juutinrauman
ja Bältien purkausväylät jokseenkin ahtaat. Itämeren
pinta on sentähden paljon korkeammalla kuin valtameren1).
Toinen asia, jota tämän johdosta niin-ikään sopinee se-
littää, on se merkillinen seikka, jota tarkat havainnot
vahvistavat, ett'ei Itämeren vedenpinta ole tasainen, vaan
kallistuu luoteesen päin, niin että se Tanskan salmien
kohdalla on matalin ja Pohjanlahdessa korkein. Viimeksi-
mainitussa lahdessa on, professori Woldstedfin mittausten
mukaan, vedenpinta Oulun kohdalla 16 jalkaa korkeam-
malla kuin Suomenlahdessa 2). Ehkä uudemmat mittauk-
set, kun keskimääräistä veden-korkeutta tyystemmin on
tarkastettu, vasfedes johonkin määrin vähentävät tätä
lukua; mutta pääseikka, että Pohjanlahti on korkeam-
malla kuin Suomenlahti, pysyy kumminkin nyt jo kieltä-
mättömänä tosi-asiana. Preussin topografikunnan äsket-
täin toimittamat precisioni-tasamittaukset Itämeren etelä-
rannalla ovat Itämeren vedenpinnan kysymyksessä olleet
erittäin ratkaisevia. Ne ovat mitä selvimmällä tavalla
aivan varmaksi todistaneet, että, mitä Itämereen tulee,
ei sovi puhua keskimääräisestä vedenkorkeudesta varsi-
naisessa merkityksessä, vaan ainoastaan keskimääräisestä

J) Amiraali Nordenanckar ilmoitti jo v. 1792, että Itämeren
vedenpinta on 8 jalkaa korkeammalla kuin Pohjanmeren. „K. Sv. Ve-
tenskaps-akademins presidiital" mainitulta vuodelta.

2) Tarkastukset Pitkäselällä osoittivat 22, Sarvikankaalla 19 ja
Linnunsilmällä 17,5 jalkaa korkeampaa vettä Pohjanlahdessa kuin Suo-
menlahdessa. Katso: „Die Höhen der Dreiecks-Punkte der Finnlän-
dischen Gradmessung". Acta Societ. Scient. Fenn. Tom. 111.
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vedenkorkeudesta tämän meren kussakin eri paikassa. Se
pinta, joka syntyy, jos yhdistetään vedenkorkeuden keski-
määrät Pohjois-Saksan rannikon eri tarkastuskohdilla, ei
ole mikään osa maa-sferoidin pinnasta eikä sen mukaan
muodostunut. Se on pinta, joka vähitellen alenee länteen
päin, niin että veden kalvo MemeFissä on keskimäärin
0,5 metriä eli 1,7 jalkaa korkeammalla kuin Holstein'in
itärannoilla1).

Luonnollisena seurauksena äsken mainitusta asian-
laidasta Itämeren pinnan suhteen on se, että kaikki sen
vedet Torniosta ja Pietarista saakka keskeymättömänä,
hitaisena virtana juoksevat Juutinraumaa ja Bältejä koh-
den. Tätä virtaa on nimitetty säännölliseksi eli aliseksi
virraksi, koska se, niistä satunnaisista syistä riippumatta,
jotka saattavat ylimäistä vesikerrosta liikkumaan milloin
minnekkin päin, aina käy syvyydessä samaan suuntaan 2).
Vaikka tämä virta, kuten mainittiin, on hitainen, yltyy
se kuitenkin toisinaan, missä meri on kaidempi, esm.
Merenkurkussa ja Ahvenanmeressä, yhden maantieteelli-
sen peninkulman nopeuteen tunnissa. Pohjasta päin tu-
levia laivoja ajaa tämä virta Pohjanmerellä usein pois
tolalta lännemmäksi, kuin missä longitudi-laskujen mu-
kaan luullaan niiden olevan, varsinkin semmoisina aikoina,
jolloin tuulella on sama suunta kuin virralla, s. o. lou-
naan ja länsilounaan päin.

Paitsi tätä säännöllistä eli alista virtaa, johon on
syynä jo'ista karttuva vedenpaljous ja sen tuottama ve-

x) Das Niveau der Ostsee kirjassa „Mittheilungen aus Justus
Perthes geographischer Anstalt iiber wichtige neue Erforschungen auf
dem Gebiete der Geographie. XXI Band 1875. Siv. 230.

2) Katso tästä tarkemmin : Anmärkningar rörande strömrnarne i
Östersjön af Albin Stjerncreutz. Acta Societ. Scient. Fenn. Tom. VI.
pagg. 368—383.
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denpinnan epätasaisuus, syntyy ilmakehän vaikutuksesta
Itämeren pinnalla toinen virta, joka välisti käy ihan päin-
vastaista suuntaa, kuin edellinen. Tämä jälkimäinen eli
n. s. ylinen virta syntyy paraasta päästä tuulen vaiku-
tuksesta ja ulottuu tavallisesti noin s:den tai 6:den jalan
syvyyteen. Ankarat ja kestävät tuulet ajavat, näet, lai-
nehtivaa vettä samaan suuntaan, johon itsekin liikkuvat,
ja synnyttävät siten muun muassa niin ankaran virran,
että vesi jokien suussa pinnan puolella muuttaa kulkunsa
ja juoksee ylöspäin. Silloin nousee vesi helposti tulvil-
leen, peittäen ympärillä olevat maat. Etenkin Pietarin
kaupunki on alttiina tällaisille vedenpaisumuksille joka
kerta, kun ankarat ja kestävät länsituulet riehuen ajavat
Suomenlahden aallot Neva-jokeen, pakoittaen sen mereen
pyrkiviä laineita, jotka sisältävät 4,600 miljonaa kannua
vettä tunnissa, virtaamaan takaisin Laatokkaan päin. Su-
rullisen muiston on muun muassa jättänyt tuo suuri ve-
denpaisumus mainitussa kaupungissa Marraskuun 18 p:nä
1824. Itämeren etelärantaakin uhkaa usein vedenpaisu-
sumus pohjoismyrskyjen kestäessä. Kovan myrskyn ai-
kana Marraskuun 13 p:nä 1872 nousi meri 10—12,
jopa paikottain 14—15 jalkaa tavallista pintaansa kor-
keammalle, saattaen avaroita aloja Tanskan saarissa,
Mecklenburg'issa ja Pommerissa veden valtaan. Ensin-
mainittujen rannoille yksistään ajautui 182 haaksirikkoon
joutunutta isompaa laivaa, paitsi pienempiä sadottain, jotka
särkyivät tai upposivat satamoihin. Suomenmaan rannat
ovat onneksi harvoin tänkaltaisten vedenpaisumusten alai-
sia, ja näiden tuottamat vahingot ovat olleet verrattain
vähäisiä. Veden nouseminen ja laskeuminen, johon on
syynä ylisen virran suunta ja voima, on kuitenkin mei-
dän rannoilla sangen huomattava ja, niinkuin saarelaiset
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pitkällisestä kokemuksesta jo ovat huomanneet, likeisessä
yhteydessä ilmanvaiheiden kanssa. Pohjatuulet ajavat ve-
den rannoiltamme etelään päin ja samassa barometeri
ylenee; vaan etelätuulien puhaltaessa merivesi nousee ja
sen sanovat rantalaiset aivan varmaan ennustavan sa-
detta. Ihan päinvastoin on asian laita Itämeren etelä-
rannoilla 1).

Sangen tärkeätä on ympärillä oleville maille se seikka,
että Itämeren vesi vähenee vähenemistään. Tähän viit-
tasi jo Svedenborg; mutta vasta A. Celsius v. 1743 sen
tarkemmin selitti ja todisti. Huomattavin on veden vä-
heneminen Pohjanlahdessa. Sen laakeat rannat ovat ai-
kojen kuluessa käyneet yhä matalammiksi. Maata on
maatumalla paljon lisääntynyt, niin että useat vanhat
kulkuväylät ja ankkuripaikat nyt ovat tykkänään kuiva-
neet ja hävinneet. Niin on esm. laivan jäännöksiä löy-
detty pari kolme peninkulmaa nykyisestä merenrannasta,
eräästä suosta Isonkyrön pitäjässä Pohjanmaalla, eikä ai-
noastaan siellä, vaan myös niillä seuduilla, jotka ovat
Porin itäpuolella, sekä muuallakin monessa paikoin on
vuorissa, korkealla maasta, tavattu rautarenkaita alusten
kiinnittämistä varten 2). Moni kaupunki, joka ennen oli
meren rannalla, on nyt jommoisenkin matkan päässä siitä;
muiden taas on täytynyt jättää entiset paikkansa ja siir-
tyä likemmäksi uutta rantaa. Niin on esm. Vaasan ja
Porin laita. Viimeksi-mainittu kaupunki on — niin puhe
käy — kolmesti muuttanut paikkansa. Ensin oli se Koke-

x) G. Hällström: Anmärkningar om vattenytans uti Östersjön och
Medelhafvet tidtals skeende höjningar och sänkningar. Acta Societ.
Scient. Fenn. Tom. 1., pag. 401 seurr.

2) Suomi 1858, sivv. 140— 142, ja 1860, sivv. 175 seurr.—
Vertaa tähän erityisiä ilmaisemia Tuneld'in maantieteessä. Kolmas
nios v. 1794, sivv. 341, 346 y. m.



85YMPÄRILLÄ OLEVAT MERET.

mäen pitäjässä, sillä paikalla, jossa nyt on Ylistaron kylä.
Sieltä muutettiin se Ulvilaan, kolme peninkulmaa alem-
maksi saman joen varrelle, josta paikasta se viimein siir-
rettiin vielä yhtä peninkulmaa alemmas nykyiselle sijal-
lensa. Pohjanlahden länsipuolella on sama muutos ta-
pahtunut. HudiksvalFin kaupunkia esm. on monta kertaa
muutettu lähemmäksi yhäti pakenevaa meren rantaa.

Vielä puuttuu tarpeeksi tarkkoja havaintoja, jott'ei
ole mahdollista varmuudella määrätä veden vähennystä
yhden vuosisadan kuluessa tahi keskimäärin yhtenä vuo-
tena. Celsius arvasi sen olevan Pohjanlahdessa 4% jal-
kaa vuosisadassa eli noin % tuumaa vuodessa. Ne mit-
taukset, joita viime aikoina on tehty vanhempain veden-
merkkien johdolla, ovat osoittaneet hiukan vähemmän eli
noin 3Va tai 4 jalkaa1). Suomenlahdessa on veden ale-
neminen paljon vähempi, vaikka kuitenkin huomattava.
Hällström havaitsi, vertaamalla eri-aikuisia tietoja veden
korkeudesta neljällä eri paikalla Suomen etelä-rannikolla,
nimittäin Turun linnan kohdalla, Hankoniemellä, Jus-
sarö'ssä ja Viaporissa, tämän vähenemisen tekevän tasai-
sessa luvussa 2 jalkaa (likimäärin 1,98) yhden vuosisadan
kuluessa. Nyky-aikana löytyy parempi luvunlaskun perus-
tus, sen jälkeen kuin Suomen Tiedeseura on ruvennut
toimittamaan jokapäiväisiä vedenkorkeuden-tarkastuksia
meidän rannikoilla. A. Moberg onkin vuosien 1858—

1872 havaintojen nojassa tehnyt tämmöisen luvunlaskun,
jolla hän on tullut melkein ihan samaan päätökseen, kuin
Hällström 2).

- 1) Katso paitsi muita: A. Stjerncreutz, Uppgift öfver vattenmär-
ken vid Bottniska viken. Acta Societatis etc. Tom. IV, pag. 127 seurr.

2) Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar XV,
sivv. 118—128.
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Mutta Itämeren etelärannoilla päinvastoin ei ole ha-
vaittu mitään veden vähenemistä. Asian laita on siellä
melkein perin vastainen; sillä meri näyttää täällä tavan-
takaa pyrkivän maata anastamaan. Niinkuin Suomenkin
kansassa elää muisto maatuneista merenlahdista, joiden
pohja nyt on täynnä viljavia peltoja ja tiheästi asuttuja
kyliä, samoin tietävät Itämeren Saksan-puolisen ranta-
maan asukkaat kertoa avaroista seuduista ja kaupungeista,
jotka aikojen kuluessa ovat joutuneet veden valtaan ja
kadonneet mereen. ■ Yleinen on olletikkin tarina ikivan-
hasta, rikkaasta Vinetan kauppakaupungista, joka luullaan
olleen Pommerin rannalla likellä Wollin'in saarta ja jon-
kun luonnon-mullistuksen johdosta vajonneen meren sy-
vyyteen.

Syyksi veden vähenemiseen Itämeressä, eli oikeam-
min sen molemmissa pohjanpuolisissa lahdissa, mainitaan
nykyjään etupäässä maakamaran laajeneminen tällä koh-
dalla. Sekä Suomen- ja Ruotsinmaan pinta että niiden
välinen merenpohja, näet, nousee ja kohoaa kohoamistaan
maan sisässä alituisesti liikkuvan vulkaanisen voiman vai-
kutuksesta. Sitä myöden kuin maa kohoaa, täytyy veden
peräytyä ja sen sijaan voittaa alaa Itämeren etelä-rannoilla
taikka myös purkautua valtamereen. Vaara, joka poh-
joisrantojen yhä pitkittyvän kohoamisen tähden uhkaa
etelärantoja, käy kuitenkin vähemmän peloittavaksi sen
vuoksi, että Itämeren vesimäärä yhä vähenee toisestakin
syystä, joka ei ole missään yhteydessä äsken mainitun
kanssa. Tämä toinen syy on ympärillä olevain maiden kart-
tuva viljelys, joka tekee, että järviä ja vesiperäisiä soita
kuivataan, että metsät harvenevat sekä jokien ja purojen
lisävedet kurehtumistaan kurehtuvat. Koska Itämeri oikeas-
taan on katsottava järveksi, ei tätä viimeksi-mainittua
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seikkaa saa jättää huomioon ottamatta, kun puhutaan sen
pinnan muuttumisesta.

Kun Itämeren vesi on sangen vähän suolaista ja sen
lämpömäärä on jokseenkin alhainen, jäätyy se pikemmin
kuin vesi enimmissä muissa sisämerissä. Lahdet ja sata-
mat sekä leveä reuna pitkin rantoja jäätyvät joka vuosi.
Kylminä talvina sattuu toisinaan, että suuri osa Itämeren
pinnasta on jäällä peitetty. Vieläpä koko tuon laajan
sisämerenkin sanotaan muinaisina aikoina joskus olleen
jäässä. Vuosina 1269, 1307, 1322, 1381, 1423, 1459,
1554, 1643, 1667, 1670, 1674, 1678 ja 1686 kerro-
taan Itämeren niin kovasti jäätyneen, että reellä matkus-
tettiin Preussista meren poikki Ltibeck'iin, Rääväliin ja
Ruotsiin, että tavaroita kuljetettiin edes takaisin ja että
majataloja rakennettiin jäälle matkustavaisia varten. Vuon-
na 1709 kuljettiin Pohjois-Saksan rannoilta vielä Touko-
kuun alussa reellä kymmenen peninkulman päähän me-
ren poikki ja talvella vuosina 1728 ja 1740 mentiin niin-
ikään jäätä myöden Danzig'ista ja Zoppot'ista Helaan
asti 1). Mutta viimeisiin sataan vuoteen ei ole kummin-
kaan ollut näin kovaa pakkasta. Sitä vastaan ei ole ai-
van harvinaista, että Pohjanlahti ja perimmäinen osa Suo-
menlahtea Suursaareen asti jäätyvät osittain tai koko-
nansa. Suomen sotahistoria kertoo, miten koko armeijat-
kin ovat kulkeneet mainittujen lahtien poikki. Näin
marssi osa Suomen sotajoukkoa Tammikuulla v. 1581
Pontus de la G-ardie'n johdossa jäätä myöden Viroon;
ja ettfei paljon myöhempinäkään aikoina tällaisia retkiä

) Das Deutsche Reich in geographischer, statistischer und topo-
graphischer Beziehung von Gustav Neumann. Berlin 1875. l-.nen osa,
siv. 150. Toisen kertomuksen mukaan oli Itämeri v. 1553 viime ker-
ran kokonansa jäässä. Katso Bydrographie des Russischen Reiches von
J. G. Stuckenberg. S:t Petersburg 1844. l:nen osa, siv. 9.
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katsottu ihan mahdottomiksi, todistaa muun muassa se
ehdotus, minkä englantilainen upseeri Fenshawe vuosien
1788—1790 sodassa teki Venäjän päällikölle, että ni-
mittäin venäläinen sotaparvi talvella 1789 lähetettäisiin
Räävälistä Suursaaren kautta Helsinkiin äkki-arvaamatta
ryntäämään Viaporin päälle ja polttamaan sinne kiinni-
jäätynyttä Ruotsin laivastoa. Erittäin kuuluisat ovat Bar-
clay de Tolly'n rohkeat retket edes takaisin Merenkur-
kun poikki Maaliskuulla 1809 ja Kulnev'in ratsastus-
matka kasakkainsa kanssa Ahvenanmeren poikki Maalis-
kuulla samana vuonna.

Itämeren suuri pituus pohjasta etelään tekee tietysti,
ettfeivät kaikki sen eri osat ole yhtä kauan jäässä. Varsi-
naisessa Itämeressä pysyvät jäät keskimäärin 3 tai 4
kuukautta, Suomenlahdessa 5 tai 6 sekä Pohjanlahden
pohjoisimmassa perässä 6 tai 7 kuukautta vuosittain.
Näinä kuukausina on kaikki merenkulku seisauksissa ja
vastakkain olevien rantojen välillä taukoo keskuus suu-
remmassa tai vähemmässä määrässä.

Ympärillä olevain maiden ilman-alaan vaikuttaa Itä-
meri suuresti. Tämän vaikutuksen laatua sopinee oikeim-
min sanoa lievittäväksi eli lauhduttavaksi. Itämeren ran-
noilla ei pakkanen niin äkisti muutu lämpimäksi eikä
päinvastoin, kuin muualla niissä maissa, jotka ovat pohjois-
navan läheisyydessä. Meri ei kerkiä niin pian lämmitä
ja jähtyä, kuin maa. Kylmän vuoden-ajan joutuessa tais-
televat penseät merituulet kauan talven kanssa ylivallasta,
tuottaen niinmuodoin pitkän ja sateellisen syksyn. Ke-
väällä taas täytyy läheisten mantereiden antaa luotansa
suuri lämpömäärä, jotta rantoihin kokountuneet jäät su-
laisivat. Näin toiselta puolen kesänkin tulo myöhästyy.
Tärkeän tärkeä on tässä kohden kuitenkin se seikka,
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ett'ei Itämeri ole mikään Pohjois-Jäämeren lahti, vaan
että sen suupaikka on niin kaukana etelässä, etfei ajo-
jäät tästä valtamerestä sinne pääse. Meidän ei tarvitse
muuta kuin verrata ilman-ala Itämeren ja Hudsonsbay'n
rannoilla, niin voimme täydellisesti arvata tämän asian
tärkeyden. Molemmat lahdet ovat — siihen olemme jo
ennen viitanneet — milfei samalla pohjois-leveydellä.
Ulottuupa Hudsonsbay vielä muutamia asteita eteläm-
mäksikin. Mutta viimeksi-mainittu lahti aukeaa pohjoi-
seen päin eikä sillä ole etelässä mitään purkauspaikkaa
jäävuorille, jotka siis kasautuvat sen rantoihin, jäähdyt-
tävät ilmaa ja milfeivät tee mahdottomaksi maata viljellä.
58 asteella pohj. lev. eivät tavalliset viljelyskasvimme
siellä enää menesty eikä maa enää kasva metsääkään.
Puiden pohjoisin raja on siellä Hankoniemeä etelämpänä !

Nämä asiat jo kylläksi todistanevat eroituksen ilman-
alassa kummankin merenlahden rannoilla.

Vaikka veden mataluus, hietasäikkien ja karien pal-
jous rantojen läheisyydessä sekä ankarat myrskyt eivät
ainoastaan vaikeuta merenkulkua Itämerellä, vaan vielä
lisäksi estävät sen- tykkänään jotenkin pitkäksi aikaa ku-
nakin vuonna, nimittäin koko talvikaudeksi, on laivaliike
täällä sittenkin niin vilkas, että vaan harvat vedet maan
päällä siinä kohden sille vertoja vetävät. Itämeren ran-
noilla on ikivanhoista ajoista asunut kansoja, jotka ovat
tulleet kuuluisiksi merenkulkijoina. Vielä tänäkin päi-
vänä pitävät he niin isoa kauppalaivastoa, etfei löydy
mitään suurempaa kauppapaikkaa maan päällä, jonka ta-
varaliikkeessä se ei ole tärkeänä ja huomattavana vai-
kuttimena. Enemmin kuin tämä seikka lisäävät kuitenkin
ne monet rikkaat kauppakaupungit, jotka ovat Itämeren
rannoilla, merenkulun vilkkautta näillä vesillä. Itämeren
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suussa on Tanskanmaan kukoistava pääkaupunki, Kööpen-
hamina. Kappaleen matkaa oikealle päin on ensin Liibeck,
sitten Stettin, Saksan valtakunnan pääkaupungin Berlin'in
satama, ja vielä edempänä samalla rannalla paitsi muita nuo
suuret kaupungit Danzig, Königsberg jaRiika. Suomenlah-
den perimmäisessä pohjukassa on yksi maailman-kaupan
keskuksia, tuon äärettömän Venäjän valtakunnan pääkau-
punki, Pietari, ja länsirannalla vastapäätä saman lahden
suuta sijaitsee Tukholma, Ruotsin pääkaupunki ja etevin
kauppasatama. Paitsi näitä löytyy suuri joukko toisen ja
kolmannen luokan paikkoja. Nykyjään luetaan Itämeren ran-
noilla ainakin 40 kaupunkia, joissa jokaisessa on enemmän
kuin 10,000 asukasta, ja niiden joukossa 6, joiden väki-
luku nousee yli 100,000. Niiden laivojen luku, jotka vuo-
sittain kulkevat Juutinrauman kautta, nousee 25,000:een
tai 30,000:een, ja niiden tavarain hinta, joita niillä kul-
jetetaan, sopii arviolta laskea vähintäin 2,500 miljonaan
markkaan. Laivaliikettä Itämeren eri satamain välillä on
vielä enemmän pienempiä aluksia voimassa pitämässä, ja
näiden välittämä tavaraliike ei liene arvoltansa paljon
vähempi, kuin Juutinrauman kautta kulkevien.

Tällainen on, yleisillä piirteillä kuvattuna, se meri,
joka rantojamme ympäröitsee. Useammassa kuin yhdessä
merkityksessä sopii sanoa, että se on ollut Suomenmaan
olemisen ehtona ja että tämä nytkin vielä siitä riippuu
suuressa määrässä. Itämeren aalloista on meidän maa
vuosisatojen kuluessa hiljalleen kohonnut. Itämeri on,
niin sanoaksemme, painanut merkkinsä sen luontoon ja
ilman-alaan; tämän kautta on siitä tullut osa sivisty-
neestä Euroopasta ja Itämeri on niinmuodoin luonut sen
historian. Itämeren vedet ovat olleet se suuri valtatie,
jota kristin-uskon, järjestetyn yhteiskunnan ja korkeam-
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man sivistyksen tuojat tänne ovat kulkeneet. Se on ollut
ikäänkuin sininen nauha, joka on sitonut Suomen länsi-
maan sivistykseen.

Nyt käännymme esittelemään Suomen rannikkoni ul-
konaisia piirteitä, saadaksemme, sen verran kuin mahdol-
lista on, yleistä kuvaa siitä epälukuisesta lahtien, nie-
mien ja saarien paljoudesta, joka ne täyttää. Tarpee-
tonta lienee muistuttaa, että esitys tässä kohden, enemmän
kuin muutoin, vaatii karttaa välttämättömäksi täytteek-
sensä, ja että lukija, ellei kartta ole hänen edessänsä,
tuskin saanee oikeata käsitystä siitä, inistä on puhe.
Onpa melkein mahdoton luetella kaikki tahi edes joku
suurempi osa näistä lahdista, kareista ja saarista. Tässä
mainitaan siis vaan merkillisimmät.

Jos ensi-aluksi emme ota lukuun, mitä omituisuutta
ilmaantuu Suomen rantojen muodostuksessa, emmekä huoli
kaikista niiden mutkista ja siitä maan ja veden monivai-
heisuudesta, joka täällä silmiämme kohtaa, vaan sen si-
jaan ainoastaan tarkastamme merenrannan yleistä pää-
suuntaa, huomaamme, että tätä sopii likimäärin osoittaa
viidellä viivalla, nimittäin: 1. Rajajoelta Viipurin lahteen,
kaakosta luoteesen; 2. Viipurin lahdesta Hankoniemeen,
itäkoillisesta länsilounaan; 3. Hankoniemestä Lokalah-
den kappeliin, kaakosta luoteesen; 4. Lokalahdesta Vaa-
saan, etelästä pohjoiseen, ja 5. viimeksi-mainitusta koh-
dasta Pohjanlahden pohjoisrantaan eli tarkemmin lin pi-
täjään, lounasta koilliseen. Suomenmaan merenrannikko
sopii siis jakaa viiteen osaan, kaakkoiseen, eteläiseen,
lounaiseen, läntiseen ja luoteiseen. Ensimäisiä molempia
huuhtelee Suomenlahti, kolmatta varsinainen Itämeri, nel-
jättä se osa Pohjanlahdesta, jota sanotaan Rauman me-
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reksi, ja viidettä varsinainen Pohjanlahti 1). Tässä järjes-
tyksessä otamme ne nyt kunkin erikseen tarkastettavaksi.

Suomenlahti, jonka suupaikka merkitään kahdella valo-
tornilla, Hankoniemellä Suomen ja Osmasaarella (Odens-
holm'illa) Viron puolella, on lähes 40 Suomen peninkul-
maa pitkä. Sen leveys on varsin erilainen. Suupuolella
on molempain rannikkojen väli noin seitsemän peninkul-
maa; mutta vähän perempänä kapenee se vielä enemmän,
niin että suorin matka Porkkalan niemestä Rogoniemeen
lähellä Tallinnaa eli Rääväliä ei ole täyttä viittä penin-
kulmaa. Lahden keskipalkoilla saavat laivat täällä, pi-
meässä kulkeissaan, valoa kummankin rannan tulitorneista.
Jopa näkyykin joskus selkeällä ilmalla Räävälin kirkon-
torni Helsingin Observatorion-vuorelle. Meri laajenee
kuitenkin sitten jälleen ja sen leveys tekee Haminan ja
Narvan lahden välillä enemmän kuin 11 peninkulmaa.
Senjälkeen rannat taas lähestyvät toisiansa ja ympäröit-
sevät, ainoastaan 3:n ja l:den peninkulman päässä toisis-
taan, Suomenlahden perimmäisen sopen eli kaidan Kron-
statin lahden.

Suomenlahti on syystä saanut nimensä. Vanhimpina
aikoina, kun historian valo ensin rupee sen rannoille le-
viämään, oli se valtiollisessakin merkityksessä suomalai-
nen sisämeri; kansatieteellisessä suhteessa on se semmoi-
sena yhä vielä. Sen ympärillä on, näet, joka puolella
maita, joiden väestö on alkuansa suomalainen, etelässä
Viro ja Inkeri, pohjassa Suomenmaa. Näiden maiden
raja käy melkein lahden keskitse, kuitenkin niin, että

*) Pohjanlahden molemmat osat olemme me, niinkuin myös muu-
tamat muut ennen meitä, eroittaneet siten, että olemme nimittäneet sen
pohjois-osan, Merenkurkun pohjoispuolella, varsinaiseksi Pohjanlahdeksi
ja etelä-osan, mainitun salmen eteläpuolella, Eauman mereksi, jota
nimitystä meidän merimiehet yleisesti käyttävät.
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uloimpana meressä olevat saaret, Suursaari (ruots. Hög-
land), Tyttärensaari, Säyvi (Vähä Tyttärensaari), La-
vansaari, Peninsaari ja Seitskaarto, jotka kaikki, paitsi
ensin-mainittu, ovat likempänä Viron rantaa, yhtähyvin
kuuluvat Suomenmaahan. Niiden asukkaat ovat niin-
ikään kieleltänsä ja tavoiltansa Suomalaisia. He elättävät
itseänsä paraasta päästä kalastamisella, hylkeenpyynnöllä
ja luotsaamisella, ja saavat sen lisäksi aina vähä väliä
hyvää syrjä-ansiota kalujen korjaamisella haaksirikkoon
joutuneista laivoista. Meri näiden kalliosaarien läheisyy-
dessä on, näet, täynnä vaarallisia riuttoja ja salakareja,
jotka ovat syynä siihen, että joka vuosi useat laivat huk-
kuvat tai muutoin joutuvat haaksirikkoon. Merenkulkijain
turvaksi on sentähden tänne asetettu suurempi luku valo-
torneja ja meriviittoja. Suursaaressa on kolme tulitornia,
Seitskaarrossa yksi ja kallioilla Lavansaaren pohjoispuolella
kaksi, nimittäin Somerin (Sommarö'n) ja Narvin (Nervan)
tulitornit. Suursaaren lounaispuolella on niin-ikään yksi-
näisillä kareilla keskellä merta Ruuskerin (Rödskär'in) ja
Vailuodon (Stenskär'in) valotornit. Kaikki nämä tulitornit
ovat Venäjän kruunun kannattamia ja niitä valvoo amirali-
teeti-kollegio Pietarissa. Kaikkiansa löytyy Suomenlahdessa
noin 40 valotornia ja valolaivaa, joista ainoastaan neljä
eli Söderskär'in, Porkkalan, Hankoniemen ja Grustafs-
värn'in tulitornit ovat Suomen kruunun omat. Tämä tuli-
tornien kustannusten epätasainen jako, jossa, Suomen ran-
nan pituuteen katsoen, ei ole mitään suhtaa, saa kuitenkin
selityksensä siitä, että Suomenlahti on taajasti kuljettu
kauppatie Pietariin ja että sen piirissä paitsi sitä on Ve-
näjän valtakunnan sotalaivaston tärkein asemapaikka.

Pari peninkulmaa luoteesen päin Pietarista, lähellä
Rajajoen suuta, alkaa, niinkuin jo mainittiin, Suomenmaan
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raja. Kronstatin lahden puolella ovat rannat laakeat ja
jokseenkin tasaiset ilman poukamia ja saaristoa. Pulli-
salmen (Styrsudd'in) valotornin kohdalta kääntyy rannikko
luoteesen, jolloin sen luonto muuttuu suomalaisemmaksi.
Se tekee monta mutkaa ja polvea ja kätkeytyy pian mel-
koisen saariston taa, jossa on neljä isoa saarta, Koivu-
saari (ruots. Björkö), Piissaari, Tuorsaari ja Soukansaari,
paitsi muutamia pienempiä. Näiden saarien ja manteren
välissä on 2% peninkulmaa pitkä, mutta vaan noin 2
jopa 4:kin virstaa leveä Koiviston salmi, tunnettu 1790
vuoden sotahistoriasta. Tästä salmesta päästään suoras-
taan Viipurin lahteen, suurimpaan kaikista niistä lahdel-
mista, jotka meri on leikannut Suomen rannikkoon. Tämän
lahden avaraa suuta sulkee kuitenkin kappaleen matkaa
sisäänpäin, noin kolmelta neljännekseltä sen leveydestä,
pitkä ja soukka Koiviston niemi, niin että vaan kapea
kulkuväylä jääpi auki. Toisella puolella äsken mainittua
niemeä laajenee lahti jälleen, tehden leveän syrjä-pouka-
man kaakkoon päin, nimeltä Makslahti, mutta on taas täynnä
saaria, semmoisia kuin Ravansaari, JJuraansaari, Suonion-
saari y. m., jonka tähden kulkupaikat yhä pysyvät ahtaina.
Molempain viimeksi-mainittujen saarien väliseen salmeen,
Uuraansalmeen (ruots. Trångsund), menevät kaikki isom-
mat laivat ankkuriin ja siellä ottavat ja purkaavat ne las-
tinsa. Pienemmät pääsevät Viipuriin asti kulkemaan ja
sieltä edemmäksi Viipurin lahden perimmäisen osan, Suo-
menveden pohjan, poikki Saimaan kanavaan sekä sisämaan
väljille vesille.

Viipurin lahden länsipuolella alkaa varsinainen saa-
risto. Täällä kohtaamme heti rannan lähellä joukon saa-
ria, joiden välillä on Pitkäpaaden vanhastaan tunnettu
satama- ja ankkuripaikka. Näiden saarien sisäpuolella
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pistäikse maahan Virolahti. Tästälähin saaristo lavenee
lavenemistaan. Lukemattomat saaret ja luodot ovat mil-
loin hajallansa ja ikäänkuin heitettyinä ulos mereen ilman
järjestyksettä, milloin ryhmiin yhdistyneinä, jolloin ne
tarjoovat parempaa suojaa tuulta vastaan ja sentähden,
myrskyn joutuessa, toisinaan suovat purjehtijalle enem-
män tahi vähemmän luotettavaa turvaa. Milloin avautuu
saarien välissä avaroita selkiä, milloin näkyy vaan isom-
pia saaria ja niiden välillä sokkelonkaltaisia salmia. Luot-
sitta ei kukaan täällä kulje. Uloimpana saaristossa, Pitkä-
paaden ja Suursaaren välillä, ovat merimiesten kesken
pahamaineiset Haapsaaren luodot (ruots. Aspö gaddar),
„
Perkeleenkarit" ja niiden ympärillä vaaralliset veden-

alaiset riutat. 84 jalkaa korkea, muurattu torni ilmoittaa
jo kaukaa niiden aseman. Manteren puolella on iso, au-
kea selkä; sen perimmäinen pohja on koukunmuotoisena
maahan pistäyvä Vehkalahti, jonka rannalla on Haminan
kaupunki. Lännessä rajoittaa tätä ulappaa kolme isompaa
saarta, Kirkkomaa, Kuutsalo ja Kotka. Molempain vii-
meksi-mainittujen välissä on historiallisesti merkillinen
Ruotsinsalmi (ruots. Svensksund), ja se lahdelma, joka on
tämän salmen jatko pohjoiseen päin, on Kymijoen itäisen
laskuhaaran suu. Tämä sekä saman virran molemmat
läntiset, Ahvenkosken lahteen purkautuvat laskuhaarat,
käyvät kaaressa ison Pyhtään saaren ympäri, joka ei ole
pidettävä varsinaisena meren saarena, koska se tällä lailla
on muodostunut. Semmoisia ovat sitä vastoin nuo joten-
sakin isot saaret Munapirtti (r. Mogenpört), Vahterpää
(r. Vaterpslandet) ja Gäddbergsö, jotka milfeivät sulje
Ahvenkosken lahteen vievää kulkuväylää. Munapirtin
edustalla on Kuninkaansataman ankkuripaikka; nimensä
on se saanut kuningas Kaarlo IX:nestä, jonka sanotaan
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jonkun aikaa viipyneen siellä laivoinensa. Ulkosaarista
on näillä paikoin ainoastaan Kaunissaari (ruots. Pyttis
Fagerö) suuruutensa vuoksi mainittava.

Ahvenkosken länsipuolella neljä isoa lahtea leikkaa
syvälle maahan, jokseenkin likellä toisiaan, nimittäin Lo-
viisan lahti, jonka suuta ennen puolustettiin nyt hävi-
tetyllä Svartholman linnoituksella, Pernan lahti, Abtfn
lahti ja Porvoon lahti. Ensiksi ja viimeksi mainitut ovat
saaneet nimensä niiden rannoille perustetuista kaupun-
geista. Suurin on Pernan lahti, pituudeltaan noin 2%
peninkulmaa. Sen edustalla on Keipsalon saari (r. Kiefsalö),
josta ympärillä oleva merenselkä on nimensä saanut. Aby'n
eli Vähän-Pernan (r. Lillperno) lahden tekee oikeastaan
kaksi merenlahdelmaa, Äbye_n ja Äö'n lahdet, jotka poh-
joispuolelta salmen kautta ovat yhteydessä keskenään ja
niinmuodoin ympäröitsevät Sarvsalon saarta. Melkein sa-
moin on Porvoon-lahdenkin laita. Keskellä sen suuta on
iso Emäsalon saari (Emsalö) ja sieltä itään päin Vessö-
landet, joka on eroitettu manteresta pitkällä ja kapealla
salmella. Eteläpuolella viimeksi-mainittua ja äärimmäisinä
saaristossa, Åby'n ja Porvoon lahtien välillä, nähdään Pe-
lingin (Pellinge'n) saaret, joissa ennen oli tullikonttori ja
valotorni. Nyky-aikana turvataan harvemmin niiden sata-
maan; siellä on kuitenkin vielä luotsipaikka. Ylimalkain
sopii sanoa äsken kuvatusta Porvoon ja Loviisan välisestä
rannikosta, että vesi sen on enemmin rikki leikannut kuin
minkään muun osan Suomenlahden rannasta. Emäsalosta
ulottuu lounaan päin sarja pienempiä saaria (Onas, Bodö,
Pörtö y. m.), jotka päättyvät siihen luotoryhmään, johon
Söderskärein, 135 jalkaa vedenpinnasta kohoava valotorni
on rakennettu. Merenselkää äsken-mainittujen saarien ja
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manteren välillä nimitetään Sipoon seloksi, joka ulottuu
länteen päin De(/erö'hön asti.

Viimeksi-mainitun niemen, tai nykyjään saaren, ja
Santahaminan (SandhamnMn) välisen salmen kautta pääs-
tään Kronbergsfjärde'm selälle. Tavallinen, sinne vievä
kulkuväylä on kuitenkin etelämpänä, Skansland'in ja
Viaporin välillä. Se kuva, joka täällä silmien eteen
aukeaa, on elävimpiä ja komeimpia Suomen saaris-
tossa. Vasemmalla ovat ne kalliot, joilta Viaporin valta-
vat varustukset kohoavat, ja edessämme leviää puolipii-
rissä Suomen kaunis pääkaupunki, Helsinki. Kronbergs-
fjärd'in perää nimitetään Vanhan kaupungin lahdeksi
(r. Grammelstadsviken), vanhan Helsingin jälkeen, joka oli
sen pohjoisrannalla. Kaupungin länsipuolellakin tekee meri
syvän leikkauksen, Huoplahden (r. Bres- eli Hoplaks-
viken), täynnä kauniita saaria, joista suuHn, Drumsö, on
lahden suussa. Vähän edempänä muodostaa meri noin
peninkulman-pituisen, mutta kapean Espoon lahden. Tästä
kääntyy rannikko etelään päin ja tunkeutuu mereen pit-
känä kärkenä, nimeltä Porkkalan niemi, jonka edustalla,
Rönnskär'in karilla, kohoaa valotorni 176 jalkaa veden-
pinnasta. Aukeata merenselkää Porkkalan ja Helsingin
välillä sanotaan Porkkalan seläksi eli aukoksi. Länsipuo-
lella äsken-mainittua niemeä vetäytyy rannikko jälleen
sisäänpäin ja muodostaa siten vähän kolmatta peninkulmaa
pitkän B arösund''in aukon, jonka koilliskulma on kahden,
jokseenkin syvälle maahan tunkeuvan lahden, soukan Ta-
vastfjärde'm ja Pihkalan lahden, suupaikka. Barösund'in
selän länsirajana on eräs saariryhmä, joka on avaran,
sokkelomaisen saariston alku. Tässä ryhmässä on neljä
isompaa saarta: Bärö, Orslandet, Elgö ja Ramsö, joiden
ympärillä on koko joukko pienempiä. Neliöpeninkulman
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alalla luetaan täällä noin 300 saarta ja luotoa. Kulku-
väylä vastamainittujen saarien välitse on ahdas Barösunde'm
salmi, kuuluisa luonnon-kauneudestaan, mutta myös niistä
onnettomuuksista, jotka täällä ovat kohdanneet monta lai-
vaa. Niistä isoista saarista, jotka sitten seuraavat, muo-
dostaen Tammisaaren saariston, mainittakoonvaan: Begerö,
Thorsö, Elgö, Odensö, Skärlandet y. m. sekä uloimpana me-
ressä Jussaari (Jussarö). Tämän saariston sisäpuolella tun-
keutuu syvälle maahan iso Pohjan lahti, jonka itärannalle
Tammisaaren kaupunki on rakennettu. Sen vasen ranta on
Hankoniemi (r. Hangö), eräs neljättä peninkulmaa pitkä
saarento, Suomenmaan suurin ja kauemmaksi etelään pis-
täyvä niemi. Sen eteläisimmässä kärjessä on satama, jota
ikivanhoista ajoista on tunnettu ja käytetty. Ne linnoi-
tukset, jotka emien vanhaan tänne rakennettiin, ovat nyt
jo raunioina ja *

sen sijaan on niemeen perustettu uusi
kaupunki, aivan lähelle satamaa. Kaukaa osoittaa tänne
vievää väylää Hankoniemen tulitorni, jonka korkeus ve-
denpinnasta on 122 jalkaa.

Näin olemme saapuneet Suomenlahden rannikon pää-
hän, joka suorin viivoin on 50 peninkulmaa pitkä, vaan
126 peninkulmaa, jos otetaan lukuun tärkeämmät niemet
ja lahdet. Kerrotaanpa etevän englantilaisen merenkulki-
jan, kun tätä rantaa lähestyessään näki sen kalliot ja
saaret, käärineen kokoon karttansa ja jättäneen laivansa
johdatuksen suomalaiselle luotsille lausuen: „täällä ei mi-
nusta ole apua enkä minä tiedä mitään" 1). Jokaisen, ken
ei ole kasvanut tässä saaristossa ja siten tutustunut sen
tuhansiin salmiin ja lahtiin, täytyy vielä tänäkin päivänä
noudattaa hänen esimerkkiänsä. Sitä paikkojen tunte-

x) Hofmann, Europa und seine Bewohner. Achter Band. Zweiter
Theil. Stuttgart 1841. Siv. 9.
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mista, jota täällä tarvitaan, ci voi täydellisesti saavuttaa
minkään kuvauksen tai kartan avulla.

Mitä nyt sanottiin, sopii vielä suuremmassa määrässä
lounaiseen, viidentoista peninkulman pituiseen Itämeren-
puoliseen rannikkoon ja siihen saaristoon, joka leviää sen
edustalla. Suomenlahden saaristo on rantaa suojeleva,
milloin leveämpi, milloin kapeampi vyöhyke ; mutta täällä
Itämeren koilliskulmassa täyttää se avaran, 18 peninkul-
maa pitkän ja 5 jopa 10:kin peninkulmaa leveän meri-
kaistaleen. Se on arkipelagi, jonka vertaista saaririk-
kaudessa tuskin maailmassa löytynee.

Jos etelästä päin kulkee noin keskivälillä manteretta
ja Ahvenanmaata, jonka avaraa pää-osaa piammiten luu-
lisi mantereksi, on siellä jakso suurempia merenselkiä,
joiden suupaikkoja sekä etelässä että pohjassa osoitetaan
valotorneilla, nimittäin Utö'n tulitornilla eräällä kalliolla,
joka on äärimmäisiä Itämeressä, ja Isokarin valotornilla
Pohjanlahdessa. Näiden merenselkien yhteisenä nimenä
on Skiftet eli Vattuskiftet („Kihti") ja ne tekevät noin
kymmenen peninkulman pituisen rajan Suomen ja Ahvenan-
maan saaristojen välillä. Selvyyden vuoksi täytyy noudat-
taa tätä rajaa ja tarkastaa kumpaakin saaristoa erikseen.

Vaikka Suomen saaristo ensi silmäyksellä osoittaa
mitä sekavinta maiden ja vesien vaihtelevaisuutta, huoma-
taan kuitenkin, karttaa tarkemmin katsellessa, että kaikki
sen saaret sopii järjestää neljään pääryhmään, jotka eroi-
tetaan toisistaan suuremmilla aukoilla, mitkä pohjaseen
päin jatkauntuvat syvinä lahtina, ikäänkuin maahan päin
työnnetyt rajamerkit. Näissä pääryhmissä on jokaisessa
lähinnä maata yksi tai useita isompia saaria, joiden lou-
naispuolella lukematon joukko pienempiä saaria on ha-
jallansa monen peninkulman alalla. Saaret käyvät muu-
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toin aivan säännöllisesti vähäisemmiksi ja harvemmiksi,
mitä edempänä ne ovat rannikosta, niin että kaikkein
äärimmäiset pienet ja harvat luodot vähittäin näyttävät
katoavan aukeaan mereen, joka leviää kaikkialle päin sil-
män siintämättömiin. Lyhyyden vuoksi nimittäkäämme
nämä ryhmät isoimpien saarien mukaan; täten saamme
seuraavan jaon: Kemiön, Paraisten ja Navon, Rymättylän
ja Korpon sekä Kivimaan eli Kustavin saariryhmät.

Ensimäistä eli Kemiön saariryhmää rajoittaa kaa-
kossa Hankoniemen selkä, joka aukeaa silmien eteen, niin
pian kuin on kuljettu Hankoniemen ohitse. Tämä noin
kahden peninkulman pituinen aukko tekee ensin pohjois-
puolella manteren rannikkoon koko joukon säännöttömiä
lahtia ja kulkuväyliä (Norrfjärd, Björknäs1in aukko, Gen-
narbyen lahti y. m.), jotka monin mutkin polveilevat kol-
mella kapealla taipaleella yhdistettyjen Tenholan ja Bro-
marvin niemien sekä Finby\\ saarien ympäri, ja sitten
luoteessa enemmän kuin kahden peninkulman pituisen,
mutta ainoastaan virstan tai kaksi leveän Kemiön virran,
joka on Halikon lahden itäinen suu ja jota sopii pitää
Kemiön saariston itäisen vesirajan pohjanpuolisena jat-
kona. Pohjoisen vesirajan muodostaa äsken mainitun lah-
den läntinen suu, melkein yhtä pitkä ja soukka Sandö' n
virta, sekä läntisen vesirajan Paimion ja Gullkrondn aukot.
Näiden rajojen ympäröitsemää alaa täyttää enemmän kuin
puoleksi Kemiön saari, Ahvenanmaan jälkeen suurin kai-
kista Suomen rantasaarista. Tässä saaressa, joka on 3 pk.
pitkä ja 1% pk. leveä ja jonka pinta-ala on 4,8 Suomen
eli vähän vailla 10 maantieteellistä npk., on neljä kirkko-
kuntaa. Muut tähän ryhmään kuuluvat saaret tekevät
jotensakin taajan, kolmionmuotoisen saariston ja sisäl-
tävät Hiitisten {Kyrkosund''in) seurakunnan. Suurimmat
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niistä ovat Biskopsö, Bökesö, Storlandet, Högsår-hem-
landet, Hiitisten Kirkkomaa ja Rosalan saari. Kulkuväy-
lässä tämän saariston sisäpuolella Hankoniemen ja Grull-
krona'n aukkojen välillä löytyy JungfrusunoVm ankkuri-
paikka ja luotsi-asema.

Paraisten ja Navon saariston rajat ovat idässä
Grullkrona'n ja Paimion aukot, jota jälkimäistä manteren
puolella jatkaa Paimion lahti, pohjassa kapea Kuusiston
salmi, Turun linnan aukko ja Pohjasalmi, lännessä Airisto
(ruots. Erstan), Ominais-aukko, Strömsfjärd'in, Ormskär^in
ja Vidskär^m. aukot sekä etelässä aava meri. Saaret tässä
ryhmässä tekevät kolme suurempaa parvea eli osastoa:
pohjoisen, keskimäisen ja eteläisen. Vesiraja molempain
ensiksi-mainittujen välillä on se kulkuväylä, joka G-ull-
krona'n aukolta kapean, luonnon-ihanan salmen, Paraisten
portin, kautta viepi Airistoon ja jota sanotaan Urfjärdliksi.
Saaristossa tämän pohjoispuolella on, paitsi monta pie-
nempää saarta, seuraavat isommat: Paraisten pitäjään
kuuluvat Attulandet, Isotervo, Lemlahti, Paraisten kirkko-
saari, Ahlö, Lielahti ja Kirjala sekä näiden lisäksi Har-
varö, Kuusisto, Kakskerta, Satavaluoto, Hirvisalo ja lau-
luissa ylistetty, ihanien tammistojen kaunistama Ruissalo.

o
Nämä kolme viimeksi-mainittua, niinkuin myös Ahlö, ovat
kahden pk:n pituisen ja puolta peninkulmaa leveän Airis-
ton itärannat. Tämä on ikäänkuin vähäinen sisämeri kes-
kellä saaristoa; sen ympärillä on joka puolella viljavia,
väkirikkaita saari-pitäjiä ja se on siis merenkulun kes-
täessä aina täynnä purjeita. Sen koilliskulmalla, Hirvi-
salon ja Ruissalon välillä, on Turkuun vievä kulkuväylä.
Isoin Airiston jaPaimion-aukon välisistä vesistä on Vappari
eli se selkä, joka eroittaa Kakskerran Paraisten saarista.
Keskimäisen parven tekevät Navon saaret, joiden pohjois-
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puolella on Ominais-aukko, itäpuolella Urfjärd'in, kaak-
koispuolella G-ullkrona'n ja etelässä Itäisen Bergharnrtin
aukot ja joita länsipuolella eroittaa Korposta Ströms-
fjärd'in aukko, mikä oikeastaan ei ole muuta kuin salmi.
Isoimmat saaret ovat: pitkäin ja kapeain lahtien rikki-
leikkaama ja runsaslampinen Navo (ruots. Nagu), Lil-
landet, Högsar ja Kirjais. Huomattavia ovat muutoin
Säiliö (ruots. Skälö) Airiston ja Ominais-aukon kulmauk-
sessa, jossa saaressa on sairashuone mielipuolia varten,
Gullkrona, pieni saari isompien kaakkoispuolella saman-
nimisellä merenselällä paljon käytetyn sataman kanssa, ja
Berghamn, josta niin-ikään ympärillä oleva selkä on ni-
mensä saanut. Eteläinen osasto on nuo uloimpana me-
ressä hajallansa olevat saaret ja luodot, joita sopii yh-
teisellä nimellä sanoa Aspoin ja Jurmon saaristoiksi ja
joista tässä mainittakoon ainoastaan Utö'n metsätön kivi-
luoto siihen rakennetun, 148 jalkaa merenpinnasta ko-
hoavan tulitorninsa tähden, jota sopii pitää Suomenmaan
äärimmäisenä vartiona Itämeren puolella.

Airiston, Ominais-aukon ja Strömsfjärd'in länsipuo-
lella alkavat ne saariryhmät, joita ylempänä yhteisellä
nimellä sanoimme Rymättylä-Korpon saaristoksi ja joiden
läntinen vesiraja maan puolella alkaa Mynämäen lahdesta
ja etelään päin jatkauntuu Inniön aukolla, Luckvattnete'\\\^,
Vesterfjärd''in ja Svinöfjärde'm selillä Skiftet'iin asti. Poh-
joispuolelta eroitetaan ne manteresta korkealla, äkkijyrk-
kien kallioin ympäröimällä Raumakarin salmella ja Naan-
talin eli Lemun aukolla. Niinkuin jo nimityksestäkin
huomataan, sopii nämä saaret jakaa kahteen ryhmään,
pohjoiseen ja eteläiseen. Edellisen muodostaa paraasta
päästä se sarja isompia saaria, joka Mynämäen-lähden ja
Naantalin-aukon välisen Askaisten saarennon etelärannasta
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ulottuu suoraan Ominais-aukkoon. Isoimmat näistä saa-
rista ovat joka puolelta vesien rikki-leikkaama Rymätty-
län saari (ruots. Rimito), Luonnomaa tämän itäpuolella,
sekä Adismaluoto, Honkasaari ja Krampholma etelässä.
Lännempänä Mynämäen lahden suussa ovat Livonluoto ja
Velkuan saaret, joiden molempain viimeksi-mainittujen
välillä on merimiehille tunnettu Palvan salmi. Eteläinen
ryhmä sisältää Korpon ja Houtskarin seurakuntain saaret,
joista Korpo, Vattkast, Hafträsk, Kittuis, Houtskarin
Kirkkosaari ja Mussala ovat isoimmat. Kapea salmiKor-
pon eteläpuolella on nimeltään Korpon virta ja oli mui-
noin tunnettu tullikonttoristaan, jossa tarkasteltiin kaikkia
Turkuun meneviä ja sieltä tulevia laivoja.

Suomenpuolisen saariston neljäs pääryhmä käsittää
luoteisimmat saaret, jotka lounaista suuntaa täyttävät ve-
det Taivassalon niemimaan ja Skiftefin välillä. Suu-
rempi ryhmä, jonka Tuurvesi eroittaa manteresta, tekee
Kivimaan eli Kustavin seurakunnan ja sisältää seuraavat
saaret: Isoluoto,Kivimaa (nyt saareksi muuttunut), Vartsalo
jaKaurissalo sekä useampia muita. Ulompana on lukemat-
tomia pienempiä saaria, jotkaisoimmasta ovat saaneet Inniön
saariston nimen. Tästä ei ole kuin vähäinen matka Ahvenan-
maan lähimpään saariryhmään eli Brändö'n saariin. Skiftet
on tässä vaan kuin kaita salmi keskellä arkipelagia, minkä
saaret tekevät yhdenjaksoisen sarjan, joka ikäänkuin sitoo
Ahvenanmaan Suomeen. Tämän saarijakson ja sen sal-
mien poikki menee vanha, vielä tänäkin päivänä käytetty
postitie; siellä kuljetaan joka toinen kyytiväli ajamalla,
joka toinen veneellä.

Ahvenanmaan saaristo on melkein keskellä merta;
sen eteläpuolella on Itämeri ja pohjoisessa Pohjanlahti.
Paitsi Ahvenanmaan saarta eli Ahvenan mannerta, niin-
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kuin sitä suuruutensa tähden ja eroitukseksi muista saa-
rista jokapäiväisessä puheessa nimitetään, sekä niitä saa-
ria, jotka ovat aivan lähellä sen rantoja, sisältää se neljä
isompaa saariryhmää, Brändö\\, Kumlingeeji, FögWn ja
Kokardin, jotka kaarena sulkevat Skiftefin lännen puo-
lelta. Salmi molempain ensin-mainittujen välillä on ni-
meltänsä Lapvesi ja merenselkä Kumlinge'n ja niiden
rantasaarien välillä, jotka ovat Ahvenan manteren edus-
talla, Belet („ Teili"). Ahvenanmaan-puoliset saaret kä-
sittävät yhteensä noin 12 Suomen tai lähes 26 maan-
tieteellistä npk.

Brändö'n saaristo, joka, niinkuin mainittiin, ensin
kohtaa Skiftefin poikki kulkijata, sisältää noin 600—700
pienempää saarta ja kalliota, joista kuitenkin ehkä vaan
kymmenkunnalla on asukkaita. Isoimmat niistä tekevät
suoran rivin pohjasta etelään pitkin Skiftefin länsirantaa
ja ovat Jurmo, Åfva, Brändö, Lappo ja Björkö. Ei
yksikään niistä ole suurempi kuin 5 neliö-virstaa. Vähän
isompia ovat täältä lounaan päin, Lapveden toisella puo-
lella, Kumlinge'n saaret, Enklinge, Kumlinge ja Seglinge.
Näiden jatkona, vaikka eroitettuna niistä leveämmällä sal-
mella, ovat Sottunga'% saari ja saaristo, joka kirkolli-
sessa suhteessa kuuluu Föglöön ja maantieteellisessäkin
katsannossa paraiten sopii lukea tähän saaristoon. Muut,
lähempänä toisiansa olevat saaret viimeksi-mainitussa ryh-
mässä ovat: Öfverö, Skogboda, Sonboda, Begerby'n saari,
Föglö ja Hummersö. Degerby'ssä on tullikamari ja tämän
kohdalla eräs satama, joka on vilkkaimman-liikkeisiä näillä
vesillä. Tämän ja Ahvenan-manteren välistä selkää sano-
taan Grariboddn aukoksi, joka on Delef in lounainen jatko.
Sen Itämeren-puoliseen suuhun, Ledsundeiin, joutuvat
kaikki höyrylaivat, jotka kulkevat Tukholman ja Turun
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välillä. Kaakossa ja toisia loitompana on Kökars'in saa-
risto, jossa on Hamnby\\, Karlbyen jaHellsö^n saaret sekä
lukematon joukko pienempiä kiviluotoja, jotka ulottuvat
Utö'n valotorniin asti ja niinmuodoin rajoittavat Skiftefiä
lounassa ja etelässä.

Ahvenanmaa eli Ahvenan manner, suurin Suomen
merisaarista, joka saaristoillensa tekee eri maakunnan, on
pohjasta etelään 3ya pk. pitkä ja idästä länteen 3 pk.
leveä. Saari on lähempänä Ruotsia kuin Suomea; mutta
vesiväylät Suomen puolella, kuten ylempänä näimme, ovat
matalia sekä täynnä saaria ja luotoja, vaan Ruotsin puo-
lella on päinvastoin syvä, aukea ja viisi peninkulmaa
leveä meri, jota aina on katsottu luontaiseksi vesirajaksi
mainittujen maiden välillä. Tämä, Ahvenan meri, jonka
pohjois-osaa merenkulkijat sanovat Eteläiseksi Merenkur-
kuksi, on myös tavallinen kulkuväylä Itämeren ja Poh-
janlahden välillä. Ahvenan meren suuta edellistä kohden
valaisee kaksi tulitornia, Lågskär Suomen ja Söderarm
Ruotsin puolella. Pohjoisempana, jossaPohjanlahti alkaa,
on itäpuolella Skälskär'in tulitorni ja länsirannan lähellä
Svartklubb enein ja Understen'in lujat valotornit, paitsi
muutamia muita.

Ahvenanmaa on muodoltansa jotensakin nelisivuisen,
vinokulmaisen suunnikkaan kaltainen, jonka molemmat te-
rävät kulmat (melkein niillä paikoin, joissa Dånö'n ja
Ledsund'in meriviitat ovat pystytettyinä,) antavat pohjaan
ja etelään päin sekä tylsät itää ja länttä kohden. Vas-
takkaisiin kulmiin, luoteiseen ja kaakkoiseen, tekee meri
kaksi syvää lahtea, joiden muoto muistuttaa läntisen Skan-
dinavian vuonoista, nimittäin BolstaholmHn aukon ja tuon
laajan, aukean Lumpareriin ynnä sen sisäpuolisen jatkon,
Saltvihin aukon kanssa, joka jakauntuu moneen pitkään
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ja kapeaan lahdelmaan. Lumparen'in edustalla on Lum-
parlanddin saari, joka on eri kirkkokuntana. Täältä poh-
jaan päin, Delef in ja Ahvenan manteren väliin, ulottuu
jakso saaria, joista isoimmat ovat Vårdö, 1718 vuoden
rauhankeskusteluista historiallisesti merkillinen Löfö ja
Simskäla-så&ret. Ahvenanmaan eteläisin osa on Lem-
landin niemimaa, joka soukalla LemströnCm taipaleella
on yhteydessä muun Ahvenan kanssa. Itämeren vedet
ovat näillä rannoilla täynnä saaria ja löytyypä siellä pari
hyvää satamaakin, niinkuin Rödhamn ja Nyhamn sekä
Maarianhaminan kaksi satamaa. Läntisin osa Ahvenan-
maasta ja koko Suomesta on Eckerö, edellisestä eroitettu
soukalla Marsunakin salmella ja niinmuodoin eri saari.
Tästä on posti viimeisiin aikoihin asti kulkenut meritse
Grisselhamn'iin Ruotsin puolelle. Talvella on tämä pos-
tinkulku avonaisilla veneillä jäisen, myrskyisen meren
poikki ollut erittäin vaivaloista, vieläpä toisinaan tuonut
hengenvaaraakin. Postiveneiden johtamiseksi on täällä
kolme n. s. postivalkeaa, Eckerö'ssä, Signilsskär'in kal-
lioilla ja Grisselhamn'issa, jotka valaisevat koko talven,
silloinkin kun laivaliikkeen lakattua tuli valotorneissa sam-
mutetaan.

Salmet eli kulkuväylät molemmin puolin Ahvenan-
maata vievät meitä Pohjanlahteen, jonka vedenpinta täyt-
tää noin kolme tai neljä vertaa suuremman pinta-alan,
kuin Suomenlahti. Sen pituus pohjasta etelään on lähes
sama, kuin varsinaisen Itämeren, eli noin 60 peninkul-
maa; vaan sen leveys on hiukan vähempi. Porin ja Sö-
derhamnen väliä, joka on levein kohta, on noin 22 pe-
ninkulmaa. Sitä vastoin kapein paikka Merenkurkussa
Vaasan ja Uumon välillä ei ole leveydeltään muuta kuin
7 peninkulmaa. Rannat, erittäinkin Suomen puolella, ovat
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ylimalkain matalat. Meressä ei ole pitkin rantoja niin pal-
jon saaria, kuin Etelä-Suomessa, eikä kalliot täällä ole niin
äkkijyrkät kuin siellä. Samaten ovat myös meren muo-
dostamat lahdet ja poukamat täällä verrattain vähäisiä.

Tämän meren eteläistä ja avarampaa puolta, Rau-
man merta, kohden leviää Suomen länsiranta 30:n pe-
ninkulman pituuteen melkein suoraan pohjasta etelään.
Mutkat ovat vähäpätöisiä. Omituisuutena, joka on likei-
sessä yhteydessä maalipinnan muodostuksen kanssa, on
mainittava, että tämän rannikon eteläisessä eli Turun-
puolisessa osassa kaikkien lahtien ja niemien suunta on
kaakosta luoteesen, vaan että ne päinvastoin kohta, kun
on päästy Pohjanmaan rajan ylitse, Sideby'stä Korsnäs'iin
asti, joitakuita poikkeuksia lukematta, käyvät aivan vasta-
llakaan eli koillisesta lounaan. Merenkurkun tienoilla
rupeavat rannikon mutkat ja polvet taas kääntymään
edellämainittuun suuntaan, joka yleensä osoittaa, miten
Suomen ranta viettää Pohjanlahtea kohden.

Tärkeimmät saaret, niemet ja lahdet ovat, etelästä
päin lukien, seuraavat: Uudenkaupungin saaristo, jota so-
pii pitää lounaisen saariston jatkona ja joka on varsin
rikas saarista; näistä ovat pohjoisimmat, Pyhämaa, Tuor-
lahti (joka nykyjään pikemmin on katsottava niemeksi),
Kammela ja Ädväisten saari, isoimmat. Mainittujen saa-
rien ja manteren väliin muodostaa meri kaksi lahtea, Tuor-
lahden etelässä ja Pyhänmaan lahden pohjasessa. Kaukai-
sille kallioille saariston ulkopuolelle on tänne merenkulkijain
johdoksi rakennettu Isokarin (Enskär'in) 166 jalkaa me-
renpinnasta kohoava tulitorni jaLyökin eli LöWn majakka,
jotka osoittavat eteläistä ja pohjoista kulkuväylää Uuteen-
kaupunkiin. Pyhänmaan lahden pohjoispuolella katkaisee
saariston Rihtiniemen (eli Verknäs'in) niemi, joka pistää
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ulos aavaan mereen ja niinmuodoin eroittaa äsken-maini-
tut saaret siitä saariryhmästä, joka on Rauman edustalla.
Tämän saariston ja sen isoimman saaren, Olkiluodon, sisä-
eli pohjoispuolella tekee meri jokseenkin vähäpätöisen
Eurajoen (Euraåminne-) lahden. Sitten tulee pitkä väli,
jossa ei ole mitään suuruudeltansa mainittavia saaria. Sen
sijaan tekee ranta tässä kolme suurempaa mutkaa, Vias-
veden ja Bredvike'\n lahdet sekä Kokemäenjoen laskupaikan,
jota rajoittavat kärjenmuotoisesti mereen pistäyvät Lång-
ör'in, Kuminaisten (Kumnäs) ja Yyterin niemet. Säpin
(Säbbskär'in) luodolle, Viasveclen lahden ulkopuolelle, on ny-
kyisin rakennettu valotorni, joka näyttää tietä Porin sata-
maan, Bäpsyyn, Kokemäen-joen suun edessä. Tästä poh-
jaan päin ei ole rannikossa mitään suurempia mutkia tai nie-
miä. Satamapaikkoina mainittakoon vaan Brandtin hamina,
Risukylän aukko, Sidebtfn selkä, SkaftungHn lahti,Kristiinan
kaupungin lahti ja etupäässä Kaskisten satama, oivallisin
kaikista Suomenmaan satamista Pohjanlahden rannoilla,
jonka suuta valaisee SkälgrunoVin tulitorni. Vähää poh-
joisempana on Suomen rannikon läntisin kohta, Hermans-
öre in niemi, joka ulottuu etelään päin meren jaStorfjorden
väliin. Maa alkaa nyt vähitellen kääntyä itään päin; mutta
mereen karttuu samassa yhä enemmän saaria, jotka ulot-
tuvat pohjasta kohden ja jatkavat siten läntistä ranta-
maata Merenkurkun pohjoiseen osaan asti. Näiden saarien
joukossa huomataan ensin suoraan pohjoiseen päin Kors-
näs'istä: Halsö, Bredskäret ja Susiluoto (ruots. Vargö eli
Bergö); näiden ja manteren välillä on Vargb^n eli Stenskäfin
selkä, joka on täynnä saaria ja luotoja. Aavassa meressä,
noin puolentoista peninkulman päässä näistä saarista länttä
kohden ovat vaaralliset ja merimiehiä peloittavat Vargtin
karit, johon nyt viho viimein on rakennettava eräs tulitorni
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merenkulun turvaksi. Vargö'n selän koillispuolella tekee
maa Sundomin saarennon, jota Vaasan lahti ja sen pe-
rimmäinen poukama Söderfjärden kaartaen ympäröitsevät.
Näiden ulkopuolella leviää koko Pohjanlahden laajin saa-
risto. Saaret ovat jotensakin taajassa kol-
men isoimman, VallgrunaVm, Raippaluodon (Replofin) ja
Björktin, ympärillä, ja nämä sopii katsoa rajaksi Pohjan-
lahden molempain pää-osain välillä. Tämä on Merenkur-
kun kapein kohta ja siellä on paljon luotoja ja kareja,
joita ulottuu pitkä sarja kauaksi ulos mereen. Äärim-
mäiset kummallakin puolella, Fa?sör'in saaret Suomen ja
Graddeifin valotorni Ruotsin puolella, eivät ole muuta
kuin noin kahden peninkulman päässä toisistaan. Kulku-
väylää valaisee Suomen puolelta Norrskä^m, 116 jalkaa
vedenpinnasta kohoava tulitorni ja muutamia peninkulmia
pohjoisempana eräs valolaiva.

Suomen luoteisranta, jota huuhtoo varsinainen Poh-
janlahti, on noin 38 peninkulmaa pitkä ja luonnonlaadul-
taan yleensä länsirannan kaltainen. Senkin matalissa ja
karisissa rantavesissä on vaan siellä täällä lyhyempiä jak-
soja suurempaa saaristoa. Näistä havaitsemme ensiksi
sen melkoisen saariston, joka alkaa heti, kun Vaasasta
lähtiessä päästään Raippaluodon ja Iskmo Storö'n väli-
sestä väylästä Raippaluodon selälle. Se alkaa Kocklotfin
saarista äsken-mainitun selän itäpuolella ja sen jatkona
on lähempänä rannikkoa joukko isompia saaria, niinkuin
Oxkangar, Öster ö, Vester öy. m., jotka täyttävät mutkan
Koivulahden (ruots. Qveflaks) ja Monofjärd''in sekä tämän
sisimmäisen osan, Oravaisten selän välillä. Ulompana
meressä ja eroitettuina äskenmainituista saarista Gloppet
nimisellä selällä ovat Mickelsö^in luodot, tunnetut kalas-
tuksesta, jota vanhastaan täällä on harjoitettu. Moniaita
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peninkulmia pohjoisempana, Pietarsaaren ja Kokkolan vä-
lisen rannikon edessä, on taas suurempi joukko saaria,
joista Luoto (Larsmo) ja enemmän kuin 1% peninkulmaa
pitkä Eugmolandet ovat isoimmat. Ne ympäröitsevät poh-
jois- ja länsipuolelta järvennäköistä jffäs^ö'n selkää, joka
Bysund'in ja sen kapeimman kohdan Norrö-virran kautta on
yhteydessä Ykspilan selänkanssa. Sitten koko pitkällä vä-
lillä Raaheen asti ei ole mitään merkillisempiä saaria tai
lahdelmia, paitsi Rauman eli Lohtajan lahtea. Pienistä
kiviluodoista lienee kuitenkin Kallakarin eli Ulkokallan
vanha kalastuspaikka mainittava, semminkin kun tässä
seisoo toinen niistä valotorneista, jotka johdattavat me-
renkulkijoita varsinaisen Pohjanlahden itärantaa myöden.
Raahen toisella puolella tekee rannikko Tauvonsaaren
niemimaan, joka ennen oli saarena, ja kääntyy sitten toi-
saalle, muodostaen syvän lahden, joka jaetaan kahtia
Oulunsalon niemimaalla, ja jonka etelä-osa on nimeltään
Lumijoenselkä eli Kempeleen lahti ja pohjois-osa Oulun
lahti. Näiden lahtien ulkopuolella ja eroitettuna mante-
resta Luodonselällä on Hailuoto eli Karlö; yhdessä Han-
hisen ja Sautosen kanssa, jotka salmien maaduttua siihen
ovat yhdistyneet, on tämä isoin Pohjanlahden saarista.
Sen länsirannalla kohoaa 104 jalkaa merenpinnasta Mar-
janiemen tulitorni, joka valaisee Ouluun vievää kulku-
väylää. Oulun lahdestakäy rannikko pari peninkulmaa poh-
joiseen suuntaan, mutta kääntyy sitten (toisella puolella
Laitakarin niemeä) luoteesen päin, kunnes se Pohjanlahden
pohjoispäässä, Torniojoen suussa, yhtyy Ruotsin rajaan.

Me olemme nyt tehneet pikaisen matkustuksen pit-
kin Suomen laveita^ merenrannikkoja, joiden pituus, jos
otetaan lukuun kaikki ylempänä mainitut tärkeämmät pol-
vet ja mutkat, yhteensä tekee 345,2 peninkulmaa ja niin-
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muodoin on noin puolta-kolmatta vertaa suurempi, kuin
jos sitä mitataan suorin viivoin 1). Kaupan ja meren-
kulun kannalta katsoen, on näihin rantoihin hankalampi
päästä, kuin enimpiin muihin meidän maan-osassamme.
Epälukuisten luotojen ja salakarien tähden ei niitäyleensä
päivälläkään voi lähestyä luotsin avutta. Mutta missä
harvemmin purjehditaan, ei kulku luotsinkaan turvissa
aina ole vaaraton, ei ainakaan pohjoisilla vesillä, joissa
merenpohjan lakkaamaton yleneminen melkein joka vuosi
synnyttää uusia matalia. Paitsi Venäjän kruunun yllä-
pitämiä tulitorneja Suomenlahdessa, löytyy pitkin Suo-
menmaan rantoja 16 valotornia, 43 majakkaa, 100 rantoihin
tai kallioille asetettua meriviittaa sekä lähes 3000 laku-rei-
maria ja prikkua. Paitsi sitä on saaristossa ja pitkin meren-
rantaa, lähempänä toisiaan, noin 100 luotsipaikkaa, joissa
on 730 luotsia. Kuitenkin on Suomen vesillä purjehti-
jalle vaaroja tarjona, semminkin pimeällä vuoden-ajalla, ja
vuosittain joutuu enemmän tai vähemmän haaksia meren
uhriksi.

Sitä vastaan ovat meidän rannikot rikkaat oivalli-
sista satamista. Valitetaan kyllä niiden vähittäin mataloi-
tuvan, ja todellakin ovat nykyjään kaikista kaupungeista
Pohjanlahden rannoilla ainoastaan Uusikaupunki, Kristii-
nankaupunki, Kaskinen, muutettu Vaasa eli Nikolain-
kaupunki ja vasta perustettu Kemi semmoisilla paikoilla,
joihin isommat, lastissa olevat laivat voivat mennä ank-
kuriin. Kaikkien muiden satamat ja lastauspaikat ovat
jonkun matkan päässä, loitompana tai likempänä. Tästä
on se haitta tavaraliikkeelle, että täytyy kahdesti purkaa

l) Vertaa siv. 65. Insinööri I. J. Inberg'in mittauksen mukaan
tekee rannikko Rajajoesta Hankoniemeen 126,1 peninkulmaa, tästä nie-
mestä Kokemäenjoen suuhun 90,3 pk. sekä sieltä Tornioon 128,8 pk.
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N:o 1. Taulu, joka osoittaa ne päivät, joina Suomen valotornit allamainittnina
joina valkea taas viritettiin, kun

(Merkki * ilmoittaa, että valotorni

ja lastata. Mainittu mataloituminen tapahtuu kuitenkin
verkalleen, vuosisatojen kuluessa, eikä siis suorastaan
häiritse olevaisia oloja; paitsi sitä syntyy sen johdosta
ulompana uusia satamoita mataloituneiden sijaan.

Koska kauppaan katsoen satamain arvo suuressa
määrässä rippuu sen ajan pituudesta, jonka ne ovat
avoinna liikkeelle kunakin vuotena, olisi siinä kohden

Päivä, jolloin valkea sammutettiin.
Vuosi.
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vuosina ensi kerta pnrjehdus-ajalla sammutettiin meren jäätymisen tähden ja
sulaa vettä rupesi näkymään.
yhtä päätä on ollut sytytettynä).

ollut tärkeä tässä antaa tietoja, jotka perustuisivat taat-
tuihin yhtämittaisiin havaintoihin. Tämmöisiä kuitenkin
valitettavasti puuttuu. Meidän mielestämme olisi sen-
tään hauskaa, jos edes jollakin tavalla voitaisiin valaista
tätä seikkaa, ja senvuoksi olemme koonneet valotor-
nien päiväkirjoista saatavissa olevat tiedot, minä päi-
vinä Suomen valotornit kunakin syksynä tai talvena ensi

Päivä, jolloin valkea viritettiin.
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kerta sammutettiin, ja milloin ne keväällä taas rupesivat
säännöllisesti valaisemaan. Nämä tiedot osoittaa tähän
liitetty taulu n:o 1. Kuten tunnettu on, viritetään valkea
tulitorneihin, niin pian kuin niiden näköpiirissä on sulaa
vettä, ja sammutetaan vasta, kun koko meri, niin kauas
kuin silmä kantaa, on jäässä. Äsken-mainitusta taulusta
huomataan, etfei meri joka vuosi jäädy maamme etelä-
rannoilla, vaan että tulitornit siellä toisinaan valaisevat
kaiken talvea. Niinä 20:na vuotena (1858 —1877), joita
taulu esittää, on Hankoniemen ja Utö'n valotorneissa pi-
detty valkeata kolme talvea perättäin. Porkkalan ja
Lågskär'in valotorneista löytyy tietoja ainoastaan kol-
melta- ja neljältä-toista vuodelta; mutta sillä ajalla on
valkea edellisessä valotornissa ollut kolme ja jälkimäisessä
viisi vuotta sammuttamatta. Pohjanlahden tulitorneissa
sitä vastoin ei ole tietääksemme koskaan niin tapahtunut;
vaan ne ovat joka talvi pitemmän tai lyhyemmän ajan ol-
leet äärettömien jääkenttäin piirittäminä, jonkatähden niitä
tietysti on pidetty sammuksissa. Suomen tulitornien valais-
tus-aika on keskimäärin ollut seuraava:

Tästä näkyy, että meri Suomenmaan lounaisimpien nie-
mien, Hankoniemen ja Porkkalan, edustalla on ollut jäässä,
ainakin parin peninkulman leveydeltä, keskimäärin noin
50 päivää vuodessa, Porvoon ja Helsingin ulkopuolella

Keskimääräinen aika vuodosta, jolloin
valkea on

sammutettu. viritetty.

Kuinka monta päivää
vuoteensa valotorni

keskimäärin on ollut
valaisemassa.

Hankoniemi . . Helmik. 10 p. Huhtik. 4 p. 312.
Utö „ 3 p. „ 5 p.
Lågskär ....

„ 12 p. Maalisk. 27 p.
Porkkala ...

„ 9 p. »29 P-
Söderskär. . . „ 4p. Huhtik. 7 p.

305.
322.
317.
303.

Isokari Tammik. 7 p. „ 14 p.
Norrskär . . . Jouluk. 11 p. Toukok. 10 p.

268.
215.

Marjaniemi . . „ lp. Kesäk. 6 p. 178.
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noin 62 päivää, Uudenkaupungin edustalla 97 päivää,
Vaasan edustalla 150 päivää ja Oulun edustalla 187
päivää. Suhteet kunakin eri vuonna poikkeavat kuiten-
kin sangen paljon äsken mainituista keskiluvuista, niinkuin
näkyy seuraavasta numeroin vertailusta, joka osoittaa vä-
himmän ja suurimman päivämäärän, minkä allanimitetyt
tulitornit taulussa mainitulla ajalla sen mukaan, mitä alem-
pana sanotaan, ovat ollee^ sammuksissa ja meri niiden
edustalla siis ollut jäässä:

Selitykseksi lienee mainittava, että edellä-olevat vuosi-
luvut tarkoittavat kevättalvea ja että, jos valotornien tuli
on sammutettu lopulla vuotta ja taas viritetty seuraavana
keväänä, ainoasti jälkimäinen vuosiluku tässä on mainittu.

Vähin
päivämäärä, Vuonna.

Korkein
päivämäärä. Vuonna.

11859
Hankoniemi ,

. 0 {1863 116 1871.
[1864

Utö ....
. . o J1869jl873 115 1860.

[1866
Lågskär .

.
. . o J1869

|1872 112 1861.

Il873
i

11877
Porkkala .

. o
(1863

(1864 96 1868.
Söderskär . . 15 1863 122 1868.
Isokari . .

. . 46 1864 144 1875.
Norrskär . . . 120 1863 215 1867.
Marjaniemi .

. 143 1878 208 1877.
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Muutoin on aika luettu siitä päivästä asti, jolloin valkea
ensi kerta purjehdus-ajalla on sammutettu, siihen päivään
saakka, jolloin torni taas on ruvennut yhtä mittaa va-
laisemaan.

Selvää on kuitenkin, että monta aikaa ennen, kuin
valo sammutetaan, saariston sisävedet ja satamat ovat
jäässä, niinkuin myös, että valotornien tulet viritetään
paljon aikaisemmin, kuin jää lähtee satamoista. V. 1869
esm. jäätyi Helsingin satama Joulukuun 1 p.; mutta Pork-
kalan tulitornissa paloi valkea vielä seuraavan Helmikuun
5 p:ään asti, jolloin meri siellä vasta meni jäähän. Sa-
maten tuli meri viimemainitun tulitornin edustalla sulaksi
v. 1867 Huhtik. 20 p. ja v. 1868 jo Maalisk. 30 p.;
vaan jäät lähtivät Helsingin satamasta edellisenä vuonna
24 p. ja jälkimäisenä 5 p. Toukokuuta. Melkein samoin
lienee myös muiden satamain ja lähimpäin valotornien
laita. Vaan, niinkuin jo ylempänä muistutettiin, ei näistä
kuitenkaan voi tuoda esiin varmempia tietoja, tarpeellis-
ten havaintojen puutteesta 1).

Yhteydessä edellisen kanssa tahdomme viimeiseksi
lyhyesti tarkastella sitä suurta järveä, joka kaakossa on
Suomen rajana ja jonka suunnaton avaruus näyttää an-
tavan syytä lukea sitä tämän maan ympärillä oleviin me-
riin. „Meri" onkin se nimitys, minkä ranta-asukkaat
yleisesti sille antavat.

Laatokka, jonka lounaiskulma eroitetaan Suomen-
lahdesta ainoasti noin kuuden peninkulman levyisellä, kai-

l) A. Moberg'in, kirjassa „Öfversigt af Finska Vetenskaps-Socie-
tetens förhandlingar" julkaistut vuotuiset yhteenvedot klimatologisista
muistoonpanoista Suomenmaassa eivät anna tarpeeksi ainetta nyt pu-
heena olevaa tarkoitusta varten, koska nämä muistoonpanot jäätymisestä
ja jäiden lähdöstä eivät ole joka vuosi tulleet samoilta paikoilta, vaan
milloin mistäkin eri vuosina.
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dalla taipaleella, jonka läpi juoksee mahtava Nevajoki, on
se suuri vesisäiliö, johon ei ainoastaan Itä-Suomen, Sa-
von ja Karjalan lukemattomat järvet virtaa Imatran ja
Vuoksen kautta, vaan johon Pohjois-Venäjäkin kahden
valtavan virran, Syvärin (Svir) ja Volhovan kautta pur-
kaa äärettömän vedenpaljouden, joka ennen sitä kokoun-
tuu Äänisjärveen ja Ilmensin. Aänisjärveen yksistään
sanotaan noin 4000 suurempaa ja pienempää järveä las-
keuvan 1). Tällainen vesijoukko tarvitsee tietysti jommoi-
senkin kokouspaikan ja Laatokan suuruus onkin sen mu-
kainen. Sen pinta-ala tekee 152,6 Suomen eli 316,628
maantiet, npk 2). Sen suurin pituus luodepohjasta eteläkaak-
koon eli Hiidenselästä Sajatshfn niemeen asti Pähkinä-
linnan lahdessa on 19,4 pk ja sen suurin leveys, aivan
päinvastaista suuntaa, Vuoksen suusta Olonkaan 12,2 pk.
Verrattain vähäpätöistä Suomen-puolista saaristoa luke-
matta, on Laatokka yksi ainoa iso ja aukea ulappa, jonka
pohjois-osassa siellä täällä on muutamia harvoja, enimmi-
ten yksinäisiä saaria. Laatokan kaikkein saarien pinta-
ala on yhteensä vähän enemmän kuin 5 Suomen npk, eli
507 Venäjän neliövirstaa, s. o. ainoastaan 3,3 % koko
sen alasta.

Eteläranta on alava, rämeinen ja melkein metsätön.
Se on enimmältään hiekansekaista savea, täynnä isompia
ja pienempiä mukulakiviä. Vähän edempänä rannasta ta-
vataan santakiveä, ja tällaisen maan läpi esm. Syvärin
kanava on kaivettu. Jos seuraa läntistä rannikkoa, ru-

x) JladootccKoe o3epo A. 77. Auöpeeea. Cannim IlemepÖyptb
1875. Ensimäinen osa, siv. 25. Tämä lavea, kartoilla jakuvilla va-
rustettu teos on ollut päälähteenä seuraavaan kuvaukseen.

2) Strelbitski sanoo Laatokan pinta-alan olevan vähän isommaa
eli 15,922,7 Venäjän neliövirstaa, jotka vastaavat 158,6 Suomen ja
329,085 maantieteellistä npk. Tekstissä mainittu luku on herra An-
drejev'in mukaan.
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peaa Suomen rajasta asti maan luonto muuttumaan. Jö
Suvannon tienoilla löytyy korkeita metsäisiä hietakumpuja
ja harjuja erratisista kalliolohkareista tai mukulakivistä ;

ne käyvät luoteesta kaakkoon rantaa kohden. Vuoksen
toisella puolella eli heti Hiitolan joen pohjoispuolella il-
maantuu graniiti-vuoria. Siellä on aivan suomalainen luon-
to, jokapysyy semmoisenaan lähelle Aunuksen rajaa. Täällä
tavataan samallaista maan ja veden vaihtelevaisuutta, sa-
manmuotoista saaristoa, kuin Suomenlahden pohjoisran-
noilla. Tuntuupa siltä, kuin se vain olisi tämän jatkoa.

Isoimmat saaret pitkin Laatokan Suomen-puolista ran-
taa ovat, lounasta alkaen: Konevitsa eli Kononsaari (10 ne-
liövirstaa), puolen pk:n päässä Sortanlahden satamasta, tun-
nettu kreikkalais-venäläisestä luostaristaan; Käkisalmi sa-
mannimisen kaupungin ja linnoituksen kanssa Vuoksen
suussa, Touna ja Kilpolansaari Tiurilan eli Asilan lahden
edustalla ja Korpsaari Kurkijoen-lähden suussa. Ulom-
pana järvessä on paitsi muita Heinäsemänsaari, jonka va-
lotorni on muutettava Hanhipaadelle eli Honkapaadelle 5
meripeninkulmaa lounaan päin Valamosta. Tästä luoteesen
päin, toisella puolella Tervuksen saarentoa, alkaa pitkin
rantamaata tiheä saaristo, joka jatkauntuu pohjaseen päin
Jaakkiman lahteen asti ja jossa muun muassa on seuraa-
vat saaret: Kalksalo, Kuhkas, Timonsaari, Sorolansaari
ja Heposalonsaari. Vielä suurempi ja lukuisampi on se
saaristo, joka täyttää Laatokan pohjoiskulman eli Hiiden-
selän. Suurimmat näistä saarista ovat Puutsalonsaari lä-
hellä rantaa Jaakkiman ja Sortavalan lahtien keskivälillä,
Riekkalansaari, isoimpia Laatokassa, manteresta eroitettu
kapealla salmella, jonka ääressä on Sortavalan kaupunki,
Tulolansaari, Karponsaari, Mäkisalo jaPellotsalo. Perim-
mäinen selkä näiden saarien pohjoispuolella leikkaa man-
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tereesen pitkän ja soikean, romantisesti ihanan Kirjava-
lähden, jostarajakohdasta rannikko kääntyy kaakkoon päin.
Tämänsuuntainen ranta on köyhempi lahdista ja saaris-
tosta kuin luoteenpuolinen. Paitsi Impilahtea, Syskyän-
lahtea ja Koirinojanlahtea, jotka eivät ole erittäin suu-
ria, on täällä vaan tuo 12:n virstan pituinen Uuksulahti,
paikoittain hyvinkin soukan Uuksalonpään niemensoika-
leen (tai oikeammin saaren) ja mannermaan muodostama.
Saarista eivät muut ansaitse mainitsemista, kuin kaksi
isoa Salmin kohdalla, Lunkulansaari (32 nv.) ja Mansin-
saari (34 nv.). Pari virstaa viimemainitusta etelään päin
on Heinäluodon valotorni.

Ulompana järvessä, 4 pk Sortavalasta etelään päin
ja 2% äärimmäisistä Sortavalan-puolisista saarista on kuu-
luisa Valamon saaristo, joka melkein äkkijyrkästi kohoaa
Laatokan syvimmältä kohdalta, niinkuin tulivuoren au-
kosta ylenevä keila. Tämä saariryhmä, joka on merkil-
linen, ei ainoastaan erinomaisesta luonnon-kauneudestaan
ja suuremmoisesta luostaristaan, jossa käy pyhävaeltajia
koko Venäjänmaalta, vaan myös omituisen kivimuodos-
tuksensa vuoksi, on laajuudeltaan 33 neliövirstaa. Sen
korkein kohta on noin 240 jalkaa yli Laatokan pinnan.
Eannat ovat paikottain äkkijyrkät, jopa 45 ja 60 syltä.
Yhdessä paikassa, Nikonovski'n saaressa Valamon länsi-
puolella, menee jyrkkä kallionseinä kokonaista 116 syltä
vedenpinnan alle 1).

Laatokassa toimitetut pohjustukset ovat osoittaneet,
ett'ei järven syvin kohta ole sen keskipalkoilla, vaan poh-
jois-osassa. Jos lounasta päin, Konevitsasta, vedetään

x) JladooKCKoe 03epo. l:nen osa, siv. 59. Tässä teoksessa mai-
nitut mitat olemme muuttaneet Suomen syliksi seuraavan suhteen mu-
kaan: 1 syli — 0,83496 sashen'ia.
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suora viiva koillista kohden Mansinsaareen, on Laatokan
syvin osa jokseenkin tyystin rajoitettu. Tämän rajan etelä-
puolella ylenee pohja hiljalleen, kunnes se viimein, miltfei
huomaamatta, yhtyy mataloihin Venäjän-puolisiin rantoi-
hin. Askenmainitun rajan pohjoispuolella on keskimää-
räinen syvyys yleensä 70 tai 80 syltä. Muutamin pai-
koin löytyy kuitenkin syvänteitä, joiden sylimäärä on paljon
suurempi. Kappaleen matkaa Käkisalmesta on syvyys 137
syltä ja Valamon länsipuolella 146 syltä, syvin kohta,
mikä on havaittu koko järvessä. Laatokan keski-osassa
on syvyys ylipäänsä 30 tai 40 syltä ja poikkeuksena on
pidettävä, jos pohja joskus alenee 50:tä syltä syvemmäksi.
Eteläisimmässä osassa tavataan harvoin enemmän kuin 10
sylen syvyyttä. Suvannon suun ja Syvärin laskupaikan
välillä ei Laatokka ole missään 20:tä syltä syvempi.

Schubertfin toimittaman tasamittauksen mukaan on
Laatokan vedenpinta lähellä Nevan ylistä päätä 61 jal-
kaa (59 Venäjän jalkaa 10 tuumaa) korkeammalla kuin
Suomenlahden. Koska tämä ilmituoma ei kuitenkaan pe-
rustune pitemmän ajan havainnoille veden keskimääräisen
korkeuden suhteen, ei sitä sopine katsoa kaikin puolin
taatuksi. Veden korkeus Laatokassa vaihettelee, näet,
sangen paljon, niin että samanakin vuonna (1867) on
huomattu enemmän kuin neljän jalan eroitus. Pitempinä
ajanjaksoina on eroitus suurimmalla ja vähimmällä veden
korkeudella vielä tuntuvampi. Niin oli esm. vuosina 1859
ja 1873, jolloin Valamossa oli tarkastettu veden korke-
utta, suurin eroitus 8% jalkaa (7 Venäjän jalkaa 3% tuu-
maa). Korkeimmallansa oli vesi näinä neljänä-toista vuo-
tena 1868 ja matalimpana v. 1859. Muutoin ovat äs-
ken-mainitut havainnot aivan perättömäksi todistaneet tuon
vanhan arvelun, joka ei nojautunut taattuihin tosi-asioi-
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hin, että Laatokan vedet muka määrä-aikoina seitsemän
vuotta perättäin olisivat nousemassa ja sitten yhtä monta
vuotta alenemassa 1). Muutokset Laatokan veden korkeu-
dessa ovat nähtävästi ja enimmästä päästä seurauksia il-
man-alan ja ilmakehän suhteista niillä avaroilla mailla,
joiden vedet siihen purkauntuvat. Kun se lumipeite on
ehtinyt sulamaan, joka talveksi on laskeutunut näille mail-
le, sekä järvet ja joet ovat jääkahleet päältänsä luoneet,
eli sanalla sanoen, kun kylmän ajan kestäissä jähmetty-
neet vedet yhtäkkiä sulaen alkavat virrata Laatokkaan,
silloin sen vesi kunakin vuonna nousee korkeimmalleen
(Toukok. —Kesäk.). Jos sitten seuraa lämpöinen kesä,
niin vesi haihtumalla vähenee vähenemistään; vaan kyl-
minä ja sateisina suvina ei se tällä tavoin paljon vähene,
jonka tähden se pysyy korkealla. Luonnollinen seuraus
äsken-mainitusta asianlaidasta on sekin, että Laatokan
veden korkeus kunakin vuotena riippuu edellisen syksyn
ja talven sateellisuudesta läheisissä maissa. Kylmä ja
sateinen kesä sekä sen perästä kylmä ja lumikas talvi,
semmoinen kuin vuoden 1867 jälkeen, nostavat tietysti
niillä suurilla vesijoukoilla, jotka seuraavana keväänä pää-
sevät liikkeelle, Laatokan vedet paljon korkeammalle,
kuin mitä voi tapahtua vähemmän sateellisen syksyn ja
talven perästä. Että tämän ohessa muutkin asianhaarat
saattavat olla syynä ajottain tapahtuviin, erittäinkin äk-
kinäisempiin muutoksiin veden korkeudessa, ei sopine
kieltää. Se lyhyt aika, jona näitä seikkoja on tarkastettu,
ei anna kuitenkaan vielä tarpeeksi aihetta varmoihin pää-
töksiin.

Laatokalla on vilkas laivaliike; mutta sitä kannatta-

J) Katso äsken viitattua teosta siv. 96.
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vat melkein yksin-omaisesti maalaisten alukset, jotka ovat
omituista, jokseenkin alkuperäistä mallia. Niitä sanotaan
„soimiksi"; toisinaan ne ovat sangen isojakin ja varustetut
kolmella mastolla ja kajuutilla, jota voidaan lämmittää.
Emäpuuta ei niillä ole; vaan tarvittaissa varustetaan ne
luovimista varten irtonaisella köölillä. Paitsi sitä kulkee
järvellä höyrylaivojakin moneen eri suuntaan. Usein kyllä
käy myrsky ja kova laine. Etelärannat ovat keväällä
ja suuremman osan kesästäkin tavan takaa sakean ja pit-
källisen sumun peitossa. Järven pohjois-osassa ilmaan-
tuu sitä kuitenkin harvemmin.

Ilman-ala Laatokan tienoilla on ylimalkain ranta-
mailla tavallinen. Täällä on siis pitkä ja sateinen syksy
sekä samanlainen kevät, myöhäinen kesä, mutta myös
myöhäinen talvi. Ilman-alan vaikutustenkin puolesta on
Laatokka siis asetettava niiden sisämerien rinnalle, jotka
ympäröitsevät meidän rantojamme. Koska se muinoin oli
vaan itäisenä jatkona toisesta näistä sisämeristä eli Suo-
menlahdesta, on se vielä paremmalla syyllä luettava näi-
den joukkoon.
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KOLMAS LUKU.
Maan pintasuhteet ja ulkomuoto.

Edellinen katsaus Suomenmaata ympäröitseviin me-
riin ja Suomen rannikkoin ulkopiirteisin voipi jo antaa
jonkunlaisen käsityksen maan luonnonperäisestä omitui-
suudesta. Sillä, päämuodoltaan esitettynä, on itse maa
jokseenkin tarkka kuva ulko-saaristosta. Saariin ja luo-
toihin vastaa vuoret ja kummut, välillä oleviin salmiin
laaksot, joiden syvimmät paikat nytkin vielä ovat järvien
vallassa. Jos ajattelee maanpinnan alinomaista kohoa-
mista, on helppo mielessään kuvaella, minkänäköinen
Suomi oli muinoin, kun vesi oli korkeampi ja kaikki nuo
kukkulat eivät olleet muuta kuin enemmän tai vähemmän
yhdenjaksoisia saariryhmiä suuressa meressä. Yhtäläisyys
nyky-ajan saariston kanssa pistää silloin paikalla silmään,
ja johtuupa heti mieleen se ajatus, että tämä saaristo
vaan osoittaa alempaa astetta samasta maakamaran yhtä-
mittaisesta kohoamisesta, jota Suomen tulee kiittää ole-
misestaan. Sille, joka tarkalla huomiolla katselee kart-
taa, onkin meidän maa puoli-kuivuneen, epätasaisen me-
renpohjan näköinen. Kaikki syvennykset ovat, kuten äs-
ken sanottiin, täynnä järviä ja itse maakin on vielä suu-
rimmaksi osaksi vesiperäistä, sisältäen isoja soita ja ne-
voja, joiden kuivettumista luonto ja ihmisten työ yksin
neuvoin lakkaamatta edistävät.
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Luonnon-omainen maantiede on kylläksi todistanut,
että yleensä suuremmat epätasaisuudet maanpinnalla eivät
ilmaannu yksin-omaisesti maan korkeudessa tai meren sy-
vyydessä, vaan molemmissa yhfaikaa. Korkeiden, jyrk-
kärintaisten vuoriharjanteiden alla on meren syvyys usein
vuoren korkeuden vertainen; sitä vastaan merenpohja ta-
vallisesti verkalleen, miltfei tuntumattomasti kallistuen liit-
tyy alamaan hietaisten tai rämeisten rantojen jatkoksi.
Tämä asianlaita on helppo selittää, jos ajatellaan maan-
pinnan muodostumista. Yhden paikan kohotessa on toi-
sen sen vieressä täytynyt laskeutua, ja näin on alkunsa
saanut tuo korkeiden vuorien ja syvien laaksojen yhdis-
tys, joka ei ainostaan ole omituinen vuorimaille yleensä,
vaan myös laveimmassa merkityksessä osoittaa maiden ja
merien keskinäistä suhdetta. Sentähden antaakin jo eri
maiden luonnollinen muodostus ja korkeus usein jonkun-
laisen käsityksen ympärillä olevan meren laadusta ja sy-
vyydestä, niinkuin myös päinvastoin meren laadusta tässä
kohden sopii päättää, millainen maa on. Se silmäys,
minkä edellisessä loimme Itämereen, on meille opettanut,
että tämän sisämeren täyttämä laakso ei tee mitään suu-
rempaa syvennystä maan pintaan. Kuten jo näytettiin,
Itämeri on matala, ja sentähden ympärillä olevat maat
eivät alenekkaan jyrkästi sitä kohden. Ne ovat ylipäänsä
alankomaita. Ei Suomikaan tässä suhteessa ole poik-
keuksena.

Jos katsotaan ainoastaan korkeuden suhteita, niin
Suomea sopii pitää osana isosta itä-eurooppalaisesta alan-
gosta. Vaan jos itse maanpinnan luonto tulee puheeksi,
on se luettava skandinavilaisen tunturi-ylängön haaraksi
tai jatkoksi. Suomi on todellakin näiden molempain vä-
littäjä. Se on kalliomaa, niinkuin Skandinavia, ja sen
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epätasaisella pinnalla vaihtelee yhtenään kumpuja ja laak-
soja ; mutta nämä epätasaisuudet ovat vähäpätöisiä ja an-
saitsevat tuskin vuorien nimitystä. Tämä, niinkuin myös
lukuisat vesijaksot, antaa „tuhatjärviselle maalle" sen omi-
tuisuuden. Täällä ei ilmaannu sitä väsyttävää yksitoik-
koisuutta, jota avarat lakeat tavallisesti tuottavat, olivatpa
kuinka viljavia tahansa; mutta toiselta puolen ei täällä
ole noita valtavia näkö-aloja, joita tavataan todellisessa
vuorimaassa. Suomen luontoa ei sovi sanoa suuremmoi-
seksi. Siinä ei ole mitään, joka katsojassa nostaisi sem-
moisia hämmästyksen tunteita kuin esm. Schweiz'in tai
Norjan pilvenkorkuiset vuorenhuiput, valtameren mahta-
vat hyökky-aallot taikka se kuolemantapainen äänettömyys,
mikä vallitsee äärettömällä lakealla tahi erämaalla. Suu-
remmoiset luonnonmullistukset, niinkuin maanjäristykset,
rajutuulet j. n. e., ovat niin-ikään sille outoja. Suomen
luontoa ei sovi myöskään sanoa iloiseksi ja sulokkaaksi,
sillä sen kunnaat eivät ole viinimaina eikä sen laaksot
rehoittelevia kukkaisnurmia. Suomen luonnolla on kui-
tenkin erityinen viehättävä kauneutensa, joka tekee, että
se, ainakin Suomalaisen silmissä, vetää vertoja jokaisen
muun maan luonnolle. Tämän kauneuden pää-omituisuus
on sen vakavuus ja tyyneys. Meidän harjuilla ja kum-
muilla, joiden ohuen maapeitteen alta kova graniiti usein
pistää näkyviin, kohoaa synkät, iki-viheriät havumetsät
suojelevina vartioina jokaisen viljellyn laakson, jokaisen
lehtevä-saarisen järven ympärillä. Se tyyneys, joka tässä
luonnossa vallitsee, ei ole verrattava erämaan hiljaisuu-
teen. Henkeä päinvastoin huomataan täällä kaikkialla.
Maan epätasaisuuden tähden jokainen vesijakso tavan takaa
kohtaa esteitä; silloin se koskena kuohahtaa ja juoksee sit-
ten solisten eteenpäin. Agardh lausui Euotsista, että Näkki
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laulaa kaikissa sen virroissa ja puroissa. Samaten sopii
sanoa Ahdin soittelevan Suomen vesissä. Kansanrunou-
dessamme metsäkin soittaa kanteletta ja Tapiolan ehtoi-
san emännän herättää aamuisin Metsän piian simapilli 1).
„Kohinat koskien ja honkain huminat" ovat meidän maan
luontoa. Mutta sen omituisena, ihmeellisenä pohjasäve-
lenä on sittenkin joku vienonsuruisen tyyneyden vivahdus.
Jokainen matkustaja, joka sisämaan ihanilta kummuilta
on luonut silmänsä siihen maiden ja vesien paljouteen,
mikä vaihtelevina kuvina avautuu hänen eteensä, tietää
myöskin näiden kuvain häntä enimmin miellyttäneen, kun
rauhallinen tyyneys niitä hallitsi ja järvet peilikirkkaina
lepäsivät, metsäisten niemien ja saarien kaunistamina.

Maanpinnan laatu on kuitenkin, niinkuin karttaan
katsahtaissa heti arvaa, avaran Suomenmaan eri osissa
varsin erilainen. Se suunta, johon enimmät järvet ja joet
juoksevat, osoittaa maan ylipäänsä kallistuvan lounaan,
etelään ja kaakkoon päin; mutta silmäänpistävän poik-
keuksen tästä tekee kuitenkin, paitsi useita pienempiä
aloja, koko Lapinmaan pohjoispuolisko sekä Pohjanmaan
lietynnäismaat. Tarkemmin sanoen, meidän maan pinta
sopii jakaa seitsemään avarampaan rinteesen tai laaksoon,
joiden rajoiksi tulee katsoa ne harjut tai ylhäiset kan-
kaat, joista erisuuntaiset vesijaksot saavat alkunsa. Nämä
rinteet ovat: 1. Pohjois-Jäämeren rinne koillista kohden,
2. Vienanmeren kaakkoa kohden, 3. Pohjois-Pohjanmaan
lounaan päin, 4. Etelä-Pohjanmaan luoteesen päin, 5.
Satakunnan ja Lounais-Suomen lounaan päin, 6. Hämeen
eli Keski-Suomen etelää kohden ja 7. Savo-Karjalan

*) M. A. Castren, Nordiska resor och forskningar. 3:s nios, siv.
105 ja 107. — Vertaa: Kalevala XIV, 67 seurr.
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kaakkoon päin. Nämä kolme viimeksi-mainittua käsittä-
vät kaikki Suomen manteren maakunnat paitsi Pohjan-
ja Lapinmaan. Koko se sisämaan osa, joka on etelä-
puolella 64:ttä leveys-astetta ja yhdenjaksoisella harju-
kehällä (Suomenselällä, Satakunnanselällä ja Salpausse-
lällä) eroitetaan rantamaasta, käsittää kolme avaraa laak-
soa, joiden pohja suureksi osaksi on lukemattomien isom-
pain tai pienempäin järvien vallassa. Koko se veden
paljous, joka kokountuu näihin järviin, purkautuu vain
kolmella virralla mereen, nimittäin Kokemäenjoella (lou-
naisrinteellä), Kymijoella (etelärinteellä) jaVuoksella (kaak-
koisrinteellä). Merkillistä on, että järvien muotokin itse-
kussakin laaksossa useimmiten muistuttaa maanpinnan ylei-
sestä kaltavuudesta. Niinpä järvet läntisessä Hämeessä
ja Satakunnassa enimmiten käyvät lounaan päin (esm.
Pyhäjärvi, Vesijärvi, Längelmävesi, Hauhon järvet y. m.),
Keski-Hämeessä etelään (Kivijärvi, Keitele, Päijänne j.
n. e.) sekä Savossa ja Karjalassa kaakkoa kohden (Kal-
lavesi, Haukivesi, Pielisjärvi, Saimaa y. m.). Tämä seikka
todistaa, mihin jo ennenkin muutamat vanhemmat maan-
tieteilijät ovat viitanneet, että Suomen järvet ovat pidet-
tävät yhteen-kuuluvina virtajaksoina, jotka, sentähden että
maa on epätasainen ja varsin vähän kohoaa merenpin-
nasta, hitaasti vierevät eteenpäin ja täyttävät epätasaiset
paikat suuremmilla tai vähemmillä vesijoukoilla, kunnes
pääsevät edemmäksi juoksemaan.

Hiljalleen, melkein huomaamatta, Suomenmaa kohoaa
Suomen- ja Pohjanlahden väliltä. Edellisen rannat ovat
tosin täynnä kallioita, jotka usein äkkijyrkkinä nousevat
100 jopa 200:kin jalkaa vedenpinnasta; mutta nämä kal-
liot eli vuorentöyryt, joita tiheimmin ilmaantuu rannoilla,
vaan yhä harvemmin, mitä etäämmälle sieltä joudutaan,
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eivät ole muuta kuin epätasaisuuksia matalalla maanpin-
nalla, jonka kaltavuus harvoin tekee enemmän kuin 4 tai 5
jalkaa virstalta ja jonka keskimääräinen korkeus siis vasta
parin peninkulman päässä mereltä nousee tähän jalka-
määrään. Kalliot, jotka reunustavat Pohjanlahden ran-
taa, eivät ole yhtä lukuisia eikä yhtä korkeita, jonka
tähden Pohjanmaan tasangon mataluus enemmin pistää
silmään. Vaikka maankamara siis ensin sangen hitaasti
ylenee, nousee se kuitenkin muutamin paikoin jo viisi,
toisin paikoin kymmenen peninkulmaa rannikosta noin
500 tai 600 jalkaa merenpinnan yli. Jos se yhtä päätä
kohoaisi samassa suhteessa, tulisi Suomen sisämaasta ylän-
kömaa, jonka keskimääräinen korkeus olisi 1,000 tai 1,500
jalkaa; mutta niin ei ole asian laita. Toisella puolella
niitä hietakankaita tai harjuja, jotka ovat rantamaan luon-
nollinen raja ja joista useimmat sen pikku-jo'ista saavat
alkunsa, maa jälleen alenee. Sisämaa on laaja, vaikk'ei
erittäin syvä laakso, jonka matalimmat kohdat eli järvien
suurin tunnettu syvyys kuitenkin on merenpintaa alem-
pana. Ne harjut, jotka, niin sanoaksemme, ovat tämän
laakson reunat, kohoavat korkeimmalleen pohjoisrajalla
eli Savon jaKarjalan sekä Pohjanmaan välillä, vaan alen-
tuvat matalimmiksi etelässä, jossa vain 500:n jalan kor-
keuinen ja enimmiten ylen kapea Salpausselkä ja sen luo-
teiset jatkaukset, niinkuin jo sanottiin, kolmessa eri pai-
kassa ovat päästäneet vedet läpi virtaamaan. Näin liit-
tyy sisämaa jatkona viimemainittujen harjuin etelänpuoli-
siin rinteisin; mutta tämä jatko ylenee niin vitkalleen,
että sitä melkein — maan mäkisyyttä lukuun ottamatta
— sopii pitää tasakorkoisena pintana.

Maan kaltavuuden mittaamisessa voipi sisämaan jär-
vien ja muiden vesien korkeus merenpinnasta olla joh-
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tona. Järven kalvo on tasaisin lakeus maan päällä, ja
sen tasapinnan korkeus ilmoittaa siis paremmin kuin mi-
kään muu paikkakunnan yleiset korkeuden suhteet. Sen-
vuoksi tarkastamme tässä katsannossa jokaista niistä seit-
semästä rinteestä, joihin sopii jakaa Suomenmaan pinta,
ja noudatamme tällä kertaa päinvastaista järjestystä kuin
äsken näitä rinteitä luetellessa 1).

Suomenmaan läpileikkaus 61° 20' leveydellä.

Jos Viipurin lahden perimmäisestä sopesta kuljetaan
luonnon-ihanaa Saimaan kanavaa, niin täytyy nousta 28:aa
sulkua myöden, joiden korkeus yhteensä tekee 256 jal-
kaa, ennenkuin päästään Saimaan vesille. Kapea, tällä
paikalla vain puoli-kuudetta peninkulmaa leveä rantamaa
ylenee, jos Salpausselän läpileikkaus luetaan pois, verrat-
tain jokseenkin paljon. Vaan toisella puolella mainittua
harjua ei havaita enää mitään ylenemistä. Saimaan ava-
rat selät ovat saarillisen sisämeren kaltaisia, jonka tasai-

J) Seuraavassa esiintulevat korkeuden mitat on enimmiten saatu
Gyldénin kartasta: „ Suomenmaan Korko-kartta C. "W". Gyldéniltä tehty
v. 1850". Muutamissa kohdin on sen ilmituomia korjattu tai täyden-
netty muista lähteistä, joista erittäin tulee mainita eräs sanomalehdessä
„Viborg, tidning för litteratur, handel och ekonomi" vuonna 1857 jul-
kaistu kirjoitussarja Päijänteen ja Länsi-Suomen vesistöistä nimimer-
kiltä — —n (Georg v. Alfthan), N. G. Schultén'in esimiehyyden puhe
Ruotsin tiede-akatemiassa Suomen järvien ja vesijaksojen luonnosta,
1802, y. m.
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nen vedenpinta leviää kolmen- ja neljänkymmenen penin-
kulman laajuuteen yli Savon ja Karjalan laakson. Var-
sinainen Saimaa, Haukivesi, Puruvesi, Orivesi ja Pyhä-
selkä ovat kaikki melkein samassa tasapinnassa, eikä ole
tarvinnut rakentaa ainoatakaan sulkua, vaan ainoastaan
siellä täällä puhdistaa salmia, saadaksensa aikaan muka-
via kulkuväyliä kanavan suusta Lauritsalasta Savonlin-
naan, Varkauteen, Joensuuhun ja Mikkeliin. Pohjoisem-
pain järvien pinta on vain hiukkaista korkeammalla. Tai-
paleen ja Konnuksen sulut vievät purjehtijaa yhdeksän-
toista jalkaa ylemmäksi Kallaveteen, joka siis, samoin
kuin läheiset Suvasveden ja Juurusveden mahtavat jär-
vet, on ainoastaan 275 jalkaa merenpintaa korkeammalla.
Kallavedestä lisalmeen ei kulkuväylää myöskään rasita
mikään erittäin kova virta. Onkivesi on 283 ja Poro-
vesi 287 jalkaa merenpintaa ylempänä. Eikä itäisem-
mätkään järvet ole paljoa korkeammalla. Syväri ja Pie-
lisjärvi luullaan olevan samalla tasapinnalla eikä jälkimäi-
sen vesi ole muuta kuin 305 jalkaa yli merenpinnan.
Nämä luvut osoittavat siis, että Itä-Suomen eli Savo-
Karjalan rinne noin 30:n peninkulman alalla, suoraan mi-
taten eli Saimaan etelärannasta lisalmeen, ylenee ainoas-
taan kolmekymmentä jalkaa, sekä Saimaasta Pielisjärveen
noin viisikymmentä jalkaa. Tämä ylen vähäinen kalta-
vuus selittää myös näiden seutujen ääretöntä järvirik-
kautta. Vedet, jotka täyttävät melkein tasakorkoisen
maanpinnan kaikki syvennykset, juoksevat hitaasti eteen-
päin ja kohtaavat etelässä Salpausselkää, joka muurina
estää niitä purkaumasta Suomenlahteen. Ainoastaan yh-
dessä kohden, Imatralla, ovat ne osittain särkeneet tä-
män muurin ja raivanneet itsellensä tien Laatokkaan;
mutta niin mahtava kuin se onkin, tuo veden paljous,
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joka vaahtona kuohuen syöksyy tästä koskesta alas, niin
se kuitenkin on vähäpätöinen sen suuren vesistön rinnalla,
joka sen kautta purkauntuu. Sitä sopii verrata pisaroi-
hin, jotka uurteesta vuotavat ylen täyden astian lai-
dasta.

Keski-Suomen eli Hämeen rinne, jota edellisestä
eroittaa pohjasta etelään käyvä harjurivi, nimeltä Sa-
vonselkä, ja lännessä rajoittaa Hämeenselkä ja sen lou-
nainen, Hankoniemeen päättyvä jatko, Lohjanselkä, on siis
pitkä ja kapea laakso, noin 30—40 peninkulmaa pitkä
ja 10—15 peninkulmaa leveä. Korkeuden suhteet ovat
täällä suuremmat kuin Savo-Karjalan rinteellä. Kun on
kuljettu Uudenmaan rantaseudun poikki, jonka pisimmät
virrat, Porvoon ja Vantaan joet, latvapuolellaan ovat noin
320 jalkaa merenpintaa korkeammalla, ja sitten on päästy
Salpausselän yli, joka kohoaa vielä pari sataa jalkaakor-
keammalle, tullaan siihen laaksoon, jonka pohjan Päijänne
täyttää. Tämä järvi on melkein Saimaan tasalla eli 262
jalkaa merenpinnasta; mutta sen lisävedet idästä, poh-
jasta ja koillisesta tulevat vihaisemmilta tienoilta ja ovat-
kin sentähden vuolaammat ja koskisemmat, kuin viime-
mainitun järven. Niin on Puulavesi 300, Konnevesi 314,
Nilakka 333 ja Koivujärvi 380 jalkaakorkealla. Iso Kei-
tele on 326, Pihtiputaan järvet 356, Kivijärvi 426 ja
Kyyjärvi 467 jalkaa yli merenpinnan 1). Hämeen rinteen
syvin juova ulottuu siis pohjasta etelään. Jos sitä seu-
rataan, tekee koko yleneminen Päijänteestä Laukaan ve-
siä, Keitelettä ja Kolimajärveä myöden Alvajärveen vä-
häistä vailla 100 jalkaa. Järvet kummallakin puolella

*) Sanomalehdessä Viborg julkaistujen, v. Alfthan'in tekemäin
mittausten mukaan on Puulavesi 295, Konnevesi 303,36, Nilakka 322,59,
Koivujärvi 370,38 ja Keitele 317,93 jalkaa yli merenpinnan.
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tätä juovaa, varsipkin lännenpuoliset, ovat kaikki korke-
ammalla. Hämeen rinteen laaksoa sopii niinmuodoin ver-
rata pitkään ja kaitaan, suhteellisesti jyrkkälaitaiseen sy-
vennykseen. Sen emäjärven, Päijänteen, muoto viittaa
jo tähän sen yleiseen luontoon.

Lounaisrinteellä, joka sisältää Varsinais-Suomen ja
Satakunnan sekä Uudenmaan ja Hämeen länsi-osat, ei ole
vesijaksojen suunta yhtä säännöllinen, kuin molemmilla
edellä-mainituilla rinteillä. Sitä hietaharjua eli oikeam-
min sanoen hietakangasta, joka täällä eroittaa Itämereen
laskevat rantajoet sisämaan vesistä, eivät nämä jälkimäi-
set ole voineet rikkoa; vaan niiden on täytynyt kääntää
juoksunsa toisaalle päin ja hakea itsellensä Kokemäen-
joen kautta huokeampi purkausväylä Pohjanlahteen. Ät-
säristä, Keuruulta ja Längelmäeltä siihen paikkaan asti
Huittisissa, missä Loimijoki laskee Kokemäenjokeen, ve-
det ylimalkain virtaavat lounaan päin, kunnes Salpaus-
selän läntinen jatko estää niitä edemmäksi vieremästä;
tämän pohjoispuolella ne pyrkivät toista suuntaa mereen,
kääntyen luoteesen päin. Lounaisrinteen poikki käypi
siis, koko sen leveydeltä, Hämeenselästä Pohjanlahteen
asti, luoteesen kallistuva, pitkä ja kapea laakso, jonka
syvintä kohtaa merkitsee ensin Loimijoen ja sitten sen
jatkona Kokemäenjoen ojanne. Salpausselän eteläpuolella
taas maa viettää lounaan päin, joka kartassa näkyy sekä
jokien juoksusta että niemien ja merenlahtien muodosta.
Vuoret, jotka reunustavat vesien leikkaamaa rannikkoa,
ovat täällä yleensä korkeammat kuin missään muualla
Suomen merenrannalla; mutta maan yleiset korkeuden-
suhteet eivät ole toisenlaiset kuin muualla rantamaalla
Salpausselän eteläpuolella. Jos katsotaan Satakunnan ja
Länsi-Hämeen vesijaksoja, niin nähdään Kokemäenjoen
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vedenpinta Loimijoen suussa olevan lähes 150 jalkaayli
merenpinnan, Eautavesi 181 jalkaa, Kyrösjärvi 280, Au-
reejärvi 512, Pyhäjärvi Tampereen kohdalla 250, Näsi-
järvi 314, Toivesi 324, Ätsärinselkä 512 ja Keuruun-
selkä 347 jalkaa. Etelärfpuolisista järvistä ovat Längelmä-
vesi ja Roine 277 jalkaa korkealla, Hauhonselkä 280
jalkaa, Vesijako 359, Vehkajärvi 370, Vanajavesi 264,
ja Lopenjärvi 347 jalkaa korkealla 1). Jos luetaan pois
Suomenselällä olevat Atsäri ja Aureejärvi, ovat muut
Lounais-Suomen järvet siis samalla tasapinnalla kuin Itä-
Hämeen vedet. Muutoin mainitut korkeuden suhteet osoit-
tavat, kuinka tasakorkoinen koko Suomen sisämaa on.
Ne emäjärvet, joita sopii pitää sen kolmen laakson poh-
jana, eli Saimaa, Päijänne ja Pyhäjärvi, ovat melkein
toistensa tasalla. Ainoastaan niiden lisävesillä on vähän
suurempi erilaisuus korkeuden suhteen. Savo-Karjalan
laaksossa ei rinteiden kaltavuus monen kymmenen penin-
kulman laajuudelta nouse viittä-kymmentä jalkaakorkeam-
malle; vaan Keski-Suomessa se paikoin vähemmälläkin
alalla tekee enemmän kuin 100 jalkaa ja Satakunnassa
on jo kaukaisempien latvavesien ja emäjärven välillä suu-
rempi eroitus korkeuden suhteen, kuin emäjärvellä ja me-
rellä. Lounaisrinne on niinmuodoin kaikista kolmesta jyr-
kin; mutta ala, minkä se harjanteiden välillä täyttää, on
myöskin pienin.

Muusta maasta eriää tykkänään Etelä-Pohjanmaan
rinne. Jo karttaan katsahtaessa arvaa, ettfei täällä tavata
tuota epätasaista, kumpujen ja syvennysten täyttämää pin-

*) v. Alfthan'in mukaan on Aureejärvi 523 jalkaa, Pyhäjärvi
264, Näsijärvi 325, Toivesi 335, Ätsäri 523, Keuruunselkä 358, Län-
gelmävesi ja Roine 284, Vesijako 317 ja Vanajavesi 275 jalkaa yli
merenpinnan.
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taa, jota kohtaamme etelä- ja itäpuolella Suomenselkää.
Me näemme täällä leveän rantamaan, pitkäin jokien kos-
tuttaman, jotka mainitulta harjanteelta juoksevat luoteesen
merta kohden, ilman semmoista estettä, kuin tuo Salpaus-
selän asettama pitkin Suomenlahtea. Matalalta merenran-
nalta, jonka edustalla täällä on paljon vähemmän luotoja
ja saaria kuin muualla, kohoaa maa jokseenkin tasaisesti
ja hiljalleen, jota jokienkin hidas juoksu ilmeisesti todis-
taa. Evijärvi on ainoastaan 149, Lappajärvi 170 ja Ala-
järvi vähää enemmän kuin 200 jalkaa yli merenpinnan;
mutta edempänä eli noin kymmenen peninkulman päässä
rannikolta rupeaa maa jyrkemmästi ylenemään. Harjanne,
joka eroittaa Pohjanmaan ja Pohjois-Hämeen toisistaan,
nousee 600:n jalan korkeuteen 1); lähimmät järvet, esm.
Lestijärvi, luullaan olevan noin 450 jalkaa yli merenpin-
nan, ja Pyhäjärvi on, kuten tasamittaus osoittaa, 419
jalkaa korkealla. Ei Etelä-Pohjanmaan rinne siis, niinkuin
nuo kolme edellä-mainittua, ole laakson pohja, johon ve-
det kokountuvat eri haaroilta, ennenkuin yhdistynein lai-
nein etsivät merta. Se sisältää päinvastoin useampia pit-
kiä ja kapeita, tavallisesti hyvin viljeltyjä ja tiheästi
asuttuja jokilaaksoja, joiden välillä on kankaita tai vesi-
peräisiä soita, mutta kaikki melkein samalla tasapinnalla.
Tästä poikkeaa vain Oulujoen ylinen joki-alue, johon
kuuluu koko tuo avara laakso Maanselän, Suomenselän
ja Kainunselän välillä ja jossa vesien on täytynyt ko-
kountua Oulujärven mahtavaan bassiiniin, ennenkuin ne
ovat jaksaneet rynnätä viimemainitun harjun läpi. Uusim-
pien mittausten mukaan on tämän järven pinta 411 jal-

J) Vuonna 1779 toimitetun tasamittauksen mukaan oli tämä har-
jannePerhonjoen latvalla 592 jalkaakorkea. N. G. Schultén, m. t. siv. 63.
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kaa yli merenpinnan 1), jonka tähden sopii arvata sen
itäisten, Venäjän-rajan puolisten lisävesien, Lentiiran ja
Änettijärven, olevan noin 580—590 jalkaa ja Vuokki-
järven noin 607 jalkaa korkealla.

Yhtä jaksoa Etelä-Pohjanmaan rinteen kanssa, niin
etfei vesiä jakavaa harjannetta ole välillä, on Pohjois-
pohjanmaan eli Perä-Pohjan rinne. Molempia ympäröi
puolipiirinä Suolaselkä pohjassa, Maanselkä idässä sekä
Kainunselkä ja Suomenselkä kaakossa. Nämä selänteet
käyvät melkein samaan suuntaan kuin varsinaisen Poh-
janlahden rannikko ja niitä sopii verrata pyöriön kehään,
jonka keskiö on etsittävä mainitussa meressä ja jonka
säteitä joet kuvaavat. Raja molempain rinteiden välillä
on lijoki, joka juoksee jotensakin suoraan idästä länteen.
Sen kapean syvennyksen pohjoispuolella, joka muodostaa
sen ojanteen, juoksevat kaikki joet ja purot lounaan,
niinkuin ne eteläpuolella juoksevat luoteesen. Pohjois-
pohjanmaan rinne ei ole kuitenkaan paraasta päästä ranta-
maata, niinkuin Etelä-Pohjanmaan. Lyhyt merenrannikko
on täällä ainoastaan kapea portti, jonka kautta vedet
virtaavat mereen laajasta umpilaaksosta, mikä suurim-
malta osalta on Kemijoen alaa. Vaikka yksityiset kuk-
kulat kahden peninkulman päässä rannikosta kohoavat
noin 500—600 jalkaa merenpinnan yli ja neljä penin-
kulmaa edempänä nousevat 1000:n jalan korkeuteen, on
maan yleneminen täälläkin ensin vähäpätöinen. Jos kul-
jetaan Kemijokea ylöspäin kymmenen peninkulmaa Rova-
niemeen asti, tekee koko yleneminen ainoastaan noin 200
jalkaa, eikä eroitus korkeudessa ole suurempi Torniojoen-
kaan alisessa juoksussa. Ei yleneminen kuitenkaan huo-

J) Rautatie Oulusta—Oulujärvelle. Helsingissä, 1877. Siv. 5.
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mattavasti keskeynny. Kemijärvi luullaan olevan noin
550 jalkaa ja perimmäiset alkuvedet Kuolajärvi, Sompio-
järvi ja Luirujärvi 1000 jalkaa yli merenpinnan. Yhtä
korkealla, kenties korkeammallakin, ovat Ounasjoen ja
Muoniojoen lähteet. Molemmat ovat Enontekiäisten La-
pissa, kaikkein ylhäisimmässä Suomenmaan osassa, joka
kuitenkin jo on Skandinavian saarennon maantieteellisten
rajojen sisällä.

Koska Maanselkä, niinkuin edellisessä on sanottu,
65° 40' ja 68° välillä pohj. lev. on kokonaan Suomen ra-
jojen sisällä, on vähäinen osa siitä alasta, joka on tun-
turiselänteen itäpuolella ja kuuluu Vienanmeren laaksoon,
yhdistetty meidän isänmaahamme. Tämä ala, joka sisäl-
tää suuremman osan Kuusamosta sekä osia Kuolajärven
ja Sodankylän pitäjistä, lienee ylhäisin seutu Suomen
koko graniiti- ja järvi-ylängöllä. Sillä terävällä kulmalla,
jonka Maanselkä täällä työntää kauas länteen päin, on
järvenpintojen korkeus jo 750 ja 800 jalan välillä. Posio-
järvi on 766, Ylikitkajärvi 763 ja Alakitkajärvi 760 jal-
kaa yli merenpinnan. Vielä korkeammalla kuin nämä
ovat Kuusamojärvi ja Muojärvi, joista edellisen pinta on
807 jalkaa yli meren. Vuoret, jotka reunustavat näiden
järvien rannat, kohoavat vielä 800—1000 jalkaa kor-
keammalle. Muutoin maa täällä viettää, niinkuin myös ve-
sijaksojen juoksu osoittaa, osittain suoraan itään päin Kan-
nanlahtea kohden, osittain kaakkoon Onega-lahteen päin.

Se osa Suomenmaasta, joka on pohjanpuolista Jää-
meren rinnettä, sisältää varsinaisen Lapinmaan toisella
puolella Suolaselkää sekä Tenojoen laakson itäisen puo-
liskon ja melkein koko sen alan, jonka vedet purkauvat
Inariin. Rivi harjanteita, joka käy pitkin mainitun joen
itäistä rantaa, eroittaa molemmat vesistöt toisistaan ja
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synnyttää ne lähteet, joista useammat Inarin lisävedet saa-
vat alkunsa. Viimeksi-mainittu järvi, jonka pinta kohoaa
4.15 jalkaa Pohjois-Jäämeren yli, on laajan laaksopaikan
pohja, johon virtaa vesiä kaikilta tahoilta. Paitsi pohjoi-
sinta kulmaa eli Utsjoen-puolista seutua täyttää sitä vas-
toin Tenojoen Suomen-puolinen laakso, tämän vesijakson
suuruuteen katsoen, varsin vähäisen pinta-alan. Ne tasa-
mittaukset, joita tällä joella on tehty, antavat kuitenkin
likimääräisen käsityksen yleisistä korkeuden suhteista Suo-
men pohjois-perillä 1). Puolmak'issa, noin peninkulmaa
alempana Skoarrejoen suuta, on joki 76 jalkaa yli me-
renpinnan, Utsjoen suussa 177 jalkaa, Nuvvuksessa 244
jalkaa, Akujoella eli Segelnäs'issä 293 jalkaa, Koshjoen
suussa 475 jalkaa, Vuopionsuussa 627 jalkaa, Anarjoen
laskupaikassa 666 jalkaa sekä Skietshemjoen ja Nuolus-
joen yhtymäpaikassa 987 jalkaa. Mainitut mitat osoitta-
vat, ett'ei maa Pohjois-Jäämerenkään rinteellä ylene ai-
van vahvasti, ei täyttä s:ttäkään jalkaa virstalta, vaikka
tämä kuitenkin on paljon jyrkempi kuin Itämeren rinne.

Matkustukset, joita olemme ajatuksissa tehneet eri
rinteiden vesijaksoja myöden, ovat kaikki vieneet ylös
sille harjanteelle, joka on ikäänkuin Suomen ydin. Niin-
kuin ylempänä jo on sanottu, on tämä harjanne vain pai-
kottain vuorijakson-kaltainen. Sitä muodostaa toisinaan
metsäiset sora- ja hietaharjut; toisinaan se levenee ylän-
göiksi, joissa usein on vesiperäisiä soita ja rämeitä. Olipa
minkä-muotoisena tahansa, on se kumminkin maan kor-
kein osa, sen ydin, joka, niinkuin selkäpii ruumiissa, kan-

V) Seuraavat korkeuden määräykset on tehnyt J. Roeder ja ne
on otettu tämän ilmituomista kirjassa „Öfversigt af F. Vetenskaps-
societetens förhandlingar, XV," siv. 72 seurr. Mitat on tässä muutettu
Suomen jaloiksi.
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nattaa ja määrää sen yleistä muotoa. Länteen päin avoinna
puolipiirinä ulottuu se, milloin leveämpänä, milloin kai-
dempana vyönä, Enontekiäisistä Pohjanmaan etelärajaan
asti ja eroittaa ensin Suolaselkänä Pohjois-Jäämeren ja
Perä-Pohjan rinteet, sitten Maanselkänä nämä viimemai-
nitut ja Vienanmeren, ja vihdoin Suomenselkänä toisaalta
Etelä-Pohjanmaan, toisaalta Savo-Karjalan, Hämeen ja
Satakunnan rinteet. Löytääksensä tätä harjannetta ei tar-
vita mitään erityistä korkokarttaa. Jokaisessa kartassa,
mikä antaa kuvan meidän maan sivistys- ja viljelys-suh-
teista, astuu äsken mainittu vyö enemmän tai vähemmän
selvästi näkyviin. Tämä Suomen ylhäisin seutu, näet, on
myöskin vähimmin viljelty. Väentiheyden kartassa osoit-
tavat sitä siis vaaleammat värivivahdukset, kuin ympärillä
olevia seutuja, metsärikkauden kartassa sitä vastoin tum-
memmat. Läpitunkemattomana erämaana (vanhoissa ruot-
sinkielisissä asiakirjoissa „eremarken") rajoitti se kauan
aikaa suomalaisten heimojen asuinpaikat pohjois- ja länsi-
puolelta. Mutta myöhempinäkin aikoina, kun uutis-asuk-
kaat olivat sen taakse siirtyneet ja, niinkuin merisin tul-
leet Ruotsalaisetkin, rupesivat kansoittamaan Pohjanmaata,
pidettiin „

erämaa" luonnollisempanakin rajamuurina kuin
varsinaisen Pohjanlahden aava ulappa. Kuudennellakin-
toista sataluvulla tapahtui vielä usein, ettfei Pohjanmaata
luettu Suomeen, vaan pidettiin Ruotsinmaan osana.

Edellämainitut tiedot Maanselän pengerryksillä si-
jaitsevani järvien tasapinnan-suhteista antavat jotakin,
vaikk'ei aivan tarkkaa käsitystä tämän harjanteen kor-
keudesta. Sen pohjois-osa on korkein, etelä-osa mata-
lin. Sen korkeuden suhteista saapi jommoisenkin ku-
van, jos ajattelee puolipyöriön-muotoista muuria, jonka
harja kallistuu alaspäin, niin että ylimmäinen kohta on
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toisessa päässä, toisessa alimmainen. Luoteiskulmasta
viidettä-tuhatta jalkaa korkealta Haldishok'ilta käy har-
janne kiekuran muotoon alaspäin. Suolaselän harja on
noin 1,500 jalkaa, Maanselän noin 1000 jalkaa ja Suo-
menselän harja Kajaanin kihlakunnan etelärajalla 800
jalkaa korkea, sekä Pohjanmaan, Hämeen ja Satakunnan
välillä noin 600 jalkaa. Ne harjanteet, jotka Suomen-
selän haaroina rajoittavat Etelä-Suomen kolmea rinnettä
eli laaksoa, ovat ylipäänsä matalammat, ellei oteta lukuun
yksityisiä kukkuloita. Verrattuina laaksopaikkoihin jär-
vien ympärillä, ovat ne kuitenkin ylänköjä, noin 500 jal-
kaa ja korkeammallakin yli merenpinnan. Yleisesti kat-
soen, sopii pitää koko ala Suomenselästä Päijänteesen
asti eli Satakunnan ja Hämeen pohjoispuoliskot tämmöi-
senä ylänkönä; sillä osittain ovat järvien pinnat siellä
400 tai 500 jalkaa yli merenpinnan, osittain ovat laak-
sot ylimalkain vähemmän tärkeitä ympärillä olevain, ava-
rain hietanummien, esm. Hämeenkankaan y. m. suhteen,
joita maa on täynnä. Päijänteen itäpuolella on päinvas-
toin. Täällä laaksot täyttävät suuremman osan maan pin-
nasta ja kummut vähemmän. Eipä Hämeen itä-osassa
sekä Savossa ja Karjalassa kuitenkaan ole puutetta ylän-
göistä. Paitsi niitä osia, joiden läpi käy Savonselkä ja
Karjalanselkä, tavataan kohta Päijänteen itäpuolella kum-
mallakin puolella Puulavettä kaksi ylänköä, Kangasniemi-
Leivonmäki pohjassa jaMäntyharju-Hartola etelässä. Kau-
kana idässä, Pielisjärven takana Venäjän rajalla, kohoaa
maa niin-ikään 500:aa jalkaa korkeammalle, muodostaen
Maanselän rinnettä, jonka harja näillä paikoin on Aunuk-
sen läänin rajojen sisällä.

Salpausselkä, joka eteläpuolelta rajoittaa Suomen
sisämaata, on enimmältään kapea hietaharju ja muodos-
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taa vasta Päijänteen länsipuolella laveampia ylänköjä.
Tällainen ylhäisempi, monikumpuinen seutu ulottuu Vesi-
järven etelärannalta lounaan päin Hollolan, Kärkölän,
Hausjärven ja Lopen kautta, ja sieltä saavat alkunsa
useammat vesijaksot, jotka, juosten pohjaa, länttä ja ete-
lää kohden, laskeuvat osittain Pohjan-, osittain Suomen-
lahteen. Tämän luoteinen haara on se viiden peninkul-
man pituinen ja yhden tai kahden peninkulman levyinen
hietakangas, joka tekee Hattulan, Kalvolan ja Urja-
lan pitäjäin erämaat ja kohoaa lähes 500 jalan korkeu-
teen 1). Mainittu ylänkömaa ympäröitsee Länsi-Hämeen
ja Satakunnan vesistöjä eteläpuolelta ja on estänyt niitä
tänneppäin purkausväylää itselleen raivaamasta.

Mainitutkorkeuden-mitat vahvistavat vaan, mitä ylem-
pänä lausuttiin, että Suomi ylimalkain on alankomaata.
Tarkemmin sanoen, se kohoaapi keskimäärin 450 jalkaa
merenpinnasta. Sen pinta-alasta on nimittäin laskettu2)
olevan :

x) Turun-Tampereen rautatie, joka Urjalan kirkon kaakkois-
puolella käy tämän hietakankaan poikki, nousee Köllin kylän kohdalla
478' meren yli. A. M. Jernström: „0m qvartärbildningarna längs
Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvägslinie". Bidrag till kännedom af
Finlands natur och folk. XX, siv. 40.

2) Tiedot, joiden mukaan lasku on tehty, on pyynnöstä antanut
insinööri I. J. Inberg. Niiden perustuksena on kaksi Suomen korko-
karttaa, toinen C. W. Gyldén'in, toinen hra Inberg'in oma-tekemä.

590,7 maant.npk. eli 8,8 % alempana kuin 100 j.yli merenpinnan.
571.4 „ „ „ 8,5% 100 ja 200 jalan vaih. „ „

1025 „ „ „ 15,2% 200 ja 300 „ „ „

1234,3 „ „ „ 18,4% 300 ja 400 „ „ „

1147,5 „ „ „
17,1% 400 ja 500 „ „ „

648,3 „ „ „ 9,6% 500 ja 600 „ „ „

438.5 „ „ „ 6,5% 600 ja700 „ „ „
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Sopii otaksua, että noin neljännes viimeksi-maini-
tuista 275,8 npk:sta nousee keskimäärin 2000:n jalan
korkeuteen, vaikka mittausten puute ei salli tarkemmin
määrätä pinta-alan suuruutta. Muihin maihin vertaamalla
tarkemmin valaistaksemme meidän maan korkeuden-suh-
teita, tahdomme kuitenkin niiden rinnalle asettaa Norjan
suhteet 1). Koko pinta-alasta menee seuraava prosentti-
määrä seutuihin, jotka ovat

Norja on, niinkuin tiedetään, vuorimaa ja sen alueesta
on noin 140 maant. npk. ikuisen lumirajan ylipuolella.
Vaikka melkein samalla leveydellä kuin Suomi, on sillä
kuitenkin peräti toisenlainen luonto. Enemmän meidän
maan kaltainen korkeuden suhteen on Ruotsi; mutta siellä-
kin on verrallisesti paljon enemmän ylänkömaita kuin
Suomessa. Seuraava vertailu, jossa meidän täytyy pysyä
Ruotsissa tehdyssä jaossa, osoittaa tätä selvemmin 2).

x) Tiedot Norjasta on saatu kirjasta: Statistisk Håndbog for
Kongeriget Norge af A. N. Kioer. Kristiania 1871.

2) Royaume de Suéde par Dr. Elis Sidenbladh, Tukholmassa
1878, siv. 6.

67,6 maant
29.4 „

94.5 „

t.npfc

»

k. el
35

33

li 5,5 % 700 ja 800 jalanvaih
4,9% 800 ja 900 „ „

1,4% 900 ja 1000 „ „

ti. yi

55

limerenpiDnan
I 53

I 55

75,8 „ 55 35 4,i % ylemp. kuin 1000 „ 35I 1)

Suomessa. Norjassa.

alempana kuin 500 jalkaayli merenp. 68 % 20,5%
500 ja 1000 jalan välillä „

1000 ja 2000
„ „ „

27,9%
3,i%

22,6%
26 %

ylempänä kuin 2000 jalkaa
,, 1 % 30,9%
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Napapiirin lähellä olevissa maissa tuottaa jo muuta-
man sadan jalan eroitus korkeudessa melkoisen erilaisuu-
den ilman-alassa. Se seikka, että Suomen sisämaa ei ole
ylänköä, niinkuin Skandinavian, vaan laaksoa, on täällä
tehnyt mahdolliseksi laveamman maanviljelyn, kuin samalla
leveys-asteella molemmissa äsken-mainituissa maissa. Sa-
von ja HerjedaPin välillä esm. on erilaisuus viljelyksen
ja väkirikkauden puolesta niin suuri, että jälkimäistä edel-
lisen rinnalla sopii katsoa melkein erämaaksi.

Niin epätasaista pintaa, kuin Suomenmaan, ei voi
aivan tarkasti jakaa korkeuden-suhteiden mukaan. Edellä-
mainituissa korkeus-piireissä on jokaisessa vuoria ja kum-
puja, jotka nousevat sata tai satoja jalkoja maanpinnan
yli; mutta tällaisia yksityisiä, pinta-alaltaan vähäpätöisiä
kukkuloita ei ole tässä laisinkaan otettu lukuun. Yllä-
mainitut pinta-alan mitat tarkoittavat yleisiä tasapinnan
suhteita eikä pienempiä paikallisia epätasaisuuksia. Ne
osoittavat tavallansa pengerryksen-tapaisia ylennyksiä Suo-
men maankamaralla; mutta nämä pengerrykset eivät ole
tasankoja, vaan täynnä kumpuja ja syvennyksiä. Sopii
sanoa, että paikalliset epätasaisuudet ylimalkain riippuvat
yleisistä tasapinnan suhteista siten, että niitä enimmin
huomataan vihaisemmilla ja vähemmin alhaisemmilla seu-
duilla. Niin korkeimmat vuorenkukkulat Enontekiäisissä
kohoavat pari tuhatta jalkaa ylemmäksi kuin ympärillä
oleva seutu, Kuusamossa ja Peräpohjassa noin 1000—

Suomessa Ruotsissa
prosentteja koko pinta-alasta.

Alempana kuin 300 jalkaayli merenp. 32,5 33
300 ja 800 jalan välillä „ „ 57,i 29
800 ja 2000

„ „ „ „ 9,4 30
Ylempänä kuin 2000 jalkaa ,, ,,1 8
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800 jalkaa, Pohjois-Savossa ja Keski-Hämeessä 400—

500 jalkaa sekä merenrannoilla ainoastaan 200—300 jal-
kaa. Vaan syvimmät kohdat, nimittäin järvenpohjat, eivät
te'e maankamaraan yhtä suuria epätasaisuuksia, kuin vuo-
ret. Sen verran kuin tiedetään, on Päijänne syvin kai-
kista Suomen järvistä1). Se on paikoin kokonaista 300
jalkaa syvä ja on siis osittain merenpintaa alempana. Sai-
maan kulkuväylissä on havaittu enemmän kuin 200:n,
sekä Länsi-Hämeen ja Satakunnan järvissä enemmän kuin
190:n jalan syvyyttä 2). Jos vierekkäin olevat korkeudet
ja syvyydet lasketaan yhteen, saadaan siis Keski-Suo-
messakin jyrkänteitä, jotka läpimitaten ovat 1000 jalkaa
ja enemmänkin.

Edellisessä (siv. 70), puhuttaissa Suomen suuruu-
desta, mainittiin myös, kuinka laaja pinta-ala on manner-
maan ja saarien sekä järvien ja jokien täyttämä. Man-
ner tekee lähes 85,8 %, saaret, sekä meren että järvien,
3%, ja sisämaan vedet 11,2% koko alasta. Maiden ja
vesien suhde on muutoin eri maakunnissa varsin erilai-
nen. Niin sisävedet täyttävät Viipurin läänissä (siihen
luettuna Suomen osa Laatokasta) 27,i %, Mikkelin lää-
nissä 24,4%, Hämeen läänissä 16,8%, Kuopion läänissä
16,4%, Vaasan läänissä 8,2 %, Uudenmaan läänissä 6,2%
Oulun läänissä 5,2 % ja Turun ja Porin läänissä vaan
4,3 % koko pinta-alasta. Nämä luvut antavat kuitenkin
vain osittain oikean käsityksen eri läänien suhteellisesta
vesirikkaudesta. Suomen pinta-alaan, näet, ei lueta merta

*) Suomen pohjoispuoliskon järvet ovat syvyydeltään tuntematto-
mia. Yksityisiä järviä tietää rahvas kuitenkin sangen syviksi. Esm.
Paanajärvi Kuusamossa sanotaan olevan 70 syltä (420 jalkaa) syvä.
Holmberg: Materialier till Finlands geognosi, siv. 168.

2) Vettern, Ruotsinmaan syvin järvi, on 420 jalkaa syvä, Venern
302, Mälaren 202, Hjelmaren 84 jalkaa.

10
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ja niitä epälukuisia mutkia, joita se rannoilla tekee. Tu-
run ja Porin läänissä, joka on sisävesistä verrattain köy-
hin, on laajin saaristo koko Suomessa, ja enemmän kuin
seitsemännes sen maan-alasta on saaristoa. Rantaläänien
vähempää järvirikkautta palkitsee siis se lahtien ja me-
renselkien paljous, joka on sen rannikoita rikki leikan-
nut. Mutta muutoinkin on Suomi kieltämättä Euroopan
vesirikkahin maa. Seuraavat kuviot osoittavat Suomen
vesirikkautta, Ruotsiin ja Norjaan verrattuna:

Silmäys, jonka olemme luoneet Suomenmaan pin-
taan, ei anna vielä selvää käsitystä sen ulkomuodosta.
Ilman-ala, maan laatu ja viljelystyö ovat nekin siihen
painaneet merkkinsä ja antaneet sen luonnolle vaihtele-
vaisemman, milloin iloisen, milloin synkän värityksen.
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Ylimalkain tämän luonnon pääpiirteet kuitenkin pysyvät
muuttumattomina. Havumetsää kasvavia ylänteitä — mil-
loin lukemattomia pieniä vuorenkumpuja tai kivimäkiä,
milloin soikeita hietaharjuja ja leveitä kankaita, — laak-
soja, joissa vaihtelee lehtimetsää, viljamaita ja ihmis-asun-
toja, vesiä, jotka paikoin ovat muodostaneet jokia, pai-
koin kokountuneet järviksi, ja joiden juoksua kosket vähä
väliä katkaisevat, vihdoin autioita soita ja rämeitä, joi-
den vetelästä maasta kitukasvuisia puita siellä täällä
ylenee, semmoisia tavataan kaikissa maakunnissa. Suo-
messa matkustaessa kuljetaan laaksosta laaksoon. Laakso
on tavallisesti viljelty seutu. Sen syvimmällä kohdalla
juoksee joki tai leviää joku järvi; tämän rannalla usein
seisoo kirkko, jonka ympärillä näkyy kyliä hajallansa.
Kylien välit ovat peltoa ja niittyä, ja loitompana synkkä
metsän reuna joka taholta rajoittaa viljelysmaita. Met-
sät peittävät vielä suuremman osan Suomen pinta-alasta;
ne täyttävät ylängöt laaksojen välillä ja eroittavat niin-
muodoin asutut seudut toisistaan. Enimmiten jokainen
metsäin rajoittama laakso tekee erinäisen kirkollisen tai
hallinnollisen kunnan, jonka asukkaat juuri erillä-olonsa
vuoksi ovat voineet säilyttää monellaista omituisuutta
muistotarinoissa, tavoissa ja pitämyksissä; siitä syystä pi-
täjillä Suomessa usein on sama merkitys kansa- ja kieli-
tieteellisessä katsannossa, kuin muualla kokonaisilla maa-
kunnilla. Suomen sotahistoriallenkin ovat maamme pin-
tasuhteet antaneet jonkinlaisen omituisuuden. Maan-alan
suuri epätasaisuus sekä avarain ja aukeiden tasankoin
harvinaisuus estävät täällä isoja sotajoukkoja kokountu-
masta suuriin ryhmiin. Sentähden ei ole Suomessa kos-
kaan pidetty semmoisia päätappeluita, joita taistelijani
lukuun ja mieshukkaan katsoen sopisi verrata esm. noi-
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hin suuriin otteluihin Saksan tai Belgian lakeilla. Soti-
jain on täällä täytynyt hajottaa voimansa moneen pieneen
osastoon, jotka usein ovat toimineet omin päin ilman kes-
kinäistä yhteyttä. Sodat ovat jakaantuneet useampiin
pikku kahakkoihin, jotka väliin ovat olleet hyvinkin ve-
risiä ottelijain vähälukuisuuden suhteen, mutta harvoin
itsestään niin tärkeitä, että olisivat voineet koko sodan
ratkaista. Huomattava on myös se seikka, että vihollis-
ten sotajoukot tavallisesti talvis-aikana ovat voineet ot-
taa maan haltuunsa vähemmällä vaivalla kuin muutoin.
Talvi poistaa monta niistä esteistä, jotka maan luonto
muutoin asettaa päälle-hyökkäävää vihollista vastaan. Se
muuttaa vetiset suot ja nevat helppokulkuisiksi ja laskee
vahvan jääpeitteen järville ja merenlahdille; siten syntyy
tasangoita, jotka sallivat lukuisamman sotajoukon vapaasti
käyttää voimaansa.

Maakuntain luonnolliset erilaisuudet näkyvät tie-
tysti selvimmin niillä seuduilla, jotka kaukaisuuden, il-
man-alan ja viljelyksen puolesta ovat enimmin vastak-
kaiset. Kuitenkin on melkein jokaisessa Suomen maa-
kunnassa jotain omituista, mikä eroittaa sen muista
maakunnista, vaikka Suomen luonnon yleiset piirteet sen
ohessa ilmaantuvat. Suomen pohjoisimmassa kulmassa,
Utsjoen tienoilla, on maa yleensä kuivaa ja hedelmätöntä,
kasvaen peuranjäkälää. Kunnaat ovat paljaita, pyöreitä
ja hiljalleen viettäviä tunturi-kukkuloita, ja kaltaisissa,
suonkaltaisissa laaksoissa niiden välissä menestyy vain
kitukasvuisia, pensaantapaisia koivuja. Ainoastaan Teno-
joen laaksossa, jota jyrkät tunturit yltä-ympäriltä parem-
min suojelevat jääkylmiltä tuulilta, tavataan sekä koivu-
että mäntymetsää; mutta puut ovat matalia ja vaivais-
kasvuisia, sahatukeiksi kelpaamattomia. Etelämpänä, Ina-
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rin tienoilla, useat kukkulat jo kasvavat metsää ja pitkin
Ivalojoen alista juoksua nähdään Suomen pohjoisimmat
pellot. Nämä alkavan viljelyksen niukanlaiset merkit kat-
kaisee kuitenkin pian se kolme päiväystä leveä erämaa,
joka on Pohjois-Jäämeren ja Perä-Pohjan rinteiden ra-
jana. Tämän toisella puolella, isossa, Kemijoen kostut-
tamassa umpilaaksossa, harvenevat tunturit; yksinäiset kuk-
kulat ovat ruokamullan peittämiä, metsäisiä vaaroja ja
alenevat tavallisesti jyrkästi pohjaa tai luodetta kohden;
maat niiden välillä ovat cnimmitcn hietakankaita ja ava-
roita, vetisiä soita, jonne pääsö kesällä usein on mahdo-
ton niin ihmisille kuin eläimillenkin. Näissä äärettömissä
korvissa joet, harvoilla poikkeuksilla, ovat ainoat kulku-
väylät. Täällä on matkustaminen veneessä, jota sauvo-

taan noita lukuisia koskia ylös tahi alas sitä myöden,
mihin matka pitää. Pitkin virtoja ja järviä on myöskin
näiden paikkojen harva väestö asettunut asumaan. Ran-
nat ovat paraasta päästä niittymaata; siellä täällä on joku
peltomuru, likempänä merenrantaa yhä tiheämmin. Vienan-
meren rinne itäpuolella Maanselkää on sitä vastoin vuoris-
toa, maamme muihin seutuihin verrattuna. Kuusamoa on sa-
nottu pohjoismaan Schweiz'iksi. Sen korkeilla vuorenkukku-
loilla pysyy lumi toisinaan koko vuoden umpeen jasiellä näh-
dään Juhannus-yön aurinko, niinkuin Aavasaksallakin.

Etelä-Pohjanmaan rinteen muodostaa, kuten jo sa-
nottiin, joukko yhdensuuntaisia jokilaaksoja,toisistaan eroi-
tetut harjuilla, jotka, niinkuin kylkiluut ruumiissa, käy-
vät Maanselästä meren rantaan. Nämä harjut, joita vä-
listi ei voi silmin havaita, koska usein eivät ollenkaan
kohoa maanpinnasta, ovat ne lujat vuoriseinät, jotka ra-
joittavat kunkin joen alaa ja estävät sen vettä yhtymästä
toiseen vesistöön. Kukin joki-ala on vanhastaan ollut eri
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seutukuntana. Viljelys on levinnyt jokivarsia myöden,
suusta alkaen, jonne rakennettiin ensimäiset kirkot, läh-
teisin asti. Sentähden onkin Pohjanmaa viime aikoihin
saakka ollut niin omituisesti jaettuna kirkollisessa ja hal-
linnollisessa suhteessa, että melkein kaikki sen pitäjät,
pitkinä ja kaitaisina vöinä, ovat ulottuneet koko maakun-
nan poikki merestä Suomenselkään asti. Melkein kaikki
vanhimmat emäkirkot ovat merenrannalla tai sen läheisyy-
dessä parin kolmen peninkulman päässä toisistaan; vaan
niiden entiset kappelit ovat ylimaassa pitkin jokivarsia,
kaukaisimmat kymmenen peninkulmaa tai loitompanakin
kirkollisista keskuksistaan. Aikojen kuluessa on tämä epä-
kohta vähittäin lakannut, kun kappeleista on tullut emä-
pitäjiä; mutta maakunnan ulkonäkö muistuttaa yhä vielä
tästä viljelyksen leviämis-tavasta. Molemmin puolin noita
hidasjuoksuisia ja vähä väliä matalain koskien katkaise-
mia virtoja ovat rannat viljeltyinä tavallisesti yhden tai
kahden virstan leveydeltä. Maantiet, jotka jokivarsia myö-
den vievät merenrannikolta sisämaahan, käyvät enimmi-
ten hyvin rakennettujen kylien ja viljamaiden läpi. Kyrön-
joen varrella esm. kuljetaan monta peninkulmaa aaltoile-
vani viljavainioin kautta. Viljeltyjen jokilaaksojen välit
ovat metsää, matalia vuorentöyryjä, avaroita, viljeltäväksi
kelpaavia soita ja pohjoisempana myös hietakankaita.
Yleensä on maanpinta jotensakin tasainen. Suomen laa-
jimmat lakeat ovat Suupohjassa, eikä siis ole paljas sat-
tumus, että tämä maan osa kahdesti on ollut sotatante-
rena, jossa maamme kohtalo ratkaistiin.

Ihan toisenlainen luonnoltaan on Savo-Karjalan rinne.
Tämä seutu, joka kenties on järvistä rikkain koko maan
päällä, on samassa hyvin mäkistä maata. Sen poikki
käy korkeita, jyrkkiä hietaharjuja, usein yhteen suuntaan,
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melkein pohjoisesta etelään, ja näiden välillä kohoaa pit-
kinä riveinä yksinäisiä kumpuja. Laaksot näiden ylän-
teiden välillä ovat, varsinkin Pohjois-Savossa, pienet ja
ahtaat. Soita on yltäkyllin ja nämä ovat useimmiten niin
veteliä, että niille täytyy rakentaa portaita, jotta jalka-
mies kesällä pääsee niiden poikki. Maa on melkein kaik-
kialla kovin kivistä, mutta ohuessa ruokamullassa, joka
paikoin peittää kiviä, menestyy ruoho ja vilja oivallisesti.
Savossa on huomattava se omituinen seikka, että, paitsi
järvenrantoja, tavallisesti vain harjut ovat viljelysmaina.
Selänteiden harjalla on kyliä ja peltoja; laaksot sitä vas-
toin ovat täynnä tiheitä lehtoja, jotka nopeasti ylenevät
vanhoilla ahoilla. Savon maisema, kummulta katsottuna
kauniina kesä-aamuna, on kuva, täynnä viehättävää iha-
nuutta. Katsojan jalkojen alla lehtipuiden latvat leviä-
vät vaalean-viheriäisenä verhona, jonka takaa paikoin vä-
lähtelee ympäri-suikertelevain järvien sinertävä vesi. Loi-
tompana kohouupi harju; sen selällä vaihetellen haamoit-
taa harmaita kyliä, kellertäviä viljavainioita ja vihantaa
viidakkoa. Tämän takaa näkyy toisen, samansuuntaisen
selänteen tumma harja, joka tarjoo yhtäläistä kuvaa,
vaikka vähemmän selvää, ja kau'impana havaitaan ken-
ties vielä kolmannenkin harjun siintävä reuna, jonka met-
siä, peltoja ja kyliä ei paljas silmä enää voi selittää.
Siellä täällä harjujen väliltä nousee yksinäisiä, jyrkkiä ja
korkeita vuorenkumpuja, joiden tummanviheriäiset havu-
metsät selvästi piirtäyvät vasten maisemakuvan pohjaa, ja
eri paikoin tupruilee savupilviä laaksoista, muistuttain siitä
alkuperäisestä viljelystavasta, jota Savossa ja Karjalassa
harjoitetaan suuremmassa määrässä kuin Suomen muissa
maakunnissa. Kuva muodostuu kussakin paikassa erilai-
seksi. Kunnaille suurten järvein rannoilla näkyy ääretön
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saarien paljous, ja toisinaan pitkät ja soukat hietaharjut
käyvät vesien poikki, luonnollisina siltoina, rannasta ran-
taan. Erittäin merkillinen on ihmeellisestä luonnonkau-
neudestaan kuuluisa Punkaharju, Puruveden kirkkaista
laineista kohoava, seitsemän virstan pituinen, vaan aino-
astaan 10 tai korkeintaan 40 syltä leveä ja noin 100
jalkaa korkea hietaharjanne, jossa kasvaa sekaisin uh-
keata lehti- ja havumetsää. Joka vuosi se houkuttelee
luoksensa joukottani matkustajia läheltä jakaukaa. Kar-
jalan pohjoispuoliskossa ei luonto paljon eriä Savon luon-
nosta. Hedelmällisen ruokamullan peittämät, tavallisesti
viljelyksen-alaiset harjut, ovat täällä korkeampia, mutta vä-
hemmän jyrkkiä, tehden useampia pengerryksiä. Etelä-
Karjalassa, pitkin Laatokan pohjoisrantaa Kokkolanjokeen
asti, tulevat sitä vastoin graniiti-vuoret näkyviin. Täällä,
niinkuin myös Vuoksen varsilla, on runsaasti luonnon-
kauneutta; korkeita, toisinaan kartionmuotoisia vuoren
kukkuloita ja hymyileviä, hedelmällisiä laaksoja vaihtelee
keskenään. Muutoin ovat Viipurin läänin sisimmäiset
seudut suurelta osalta metsättömiä, mukulakivillä peitet-
tyjä kumpuja ja nuorta koivistoa kasvavia laaksoja, jotka
paikoin, kun vesi ei ole päässyt pois juoksemaan, muo-
dostavat viljeltäväksi kelpaamattomia soita ja n. s. lettoja
eli hyllymaita. Suomenlahden rantamaalla on matalia vuo-
ria, siellä täällä vähempien tasankojen katkaisemia. Ta-
vallisin kivilaji Salpausselän ja viimemainitun meren vä-
lillä on rapakivi, josta irtonaisia, osittain murenneita loh-
kareita on hajallansa maanpinnalla.

Niinkuin Savo-Karjalan, samoin Hämeenkin rinteellä
alati vaihtelee vuoria ja laaksoja, maata ja vettä; mutta
tämän yhtäläisyyden ohessa on kuitenkin näiden maakun-
tain ulkomuoto vallan erilainen. Hämeen metsät ovat
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enimmiten männistöä ja kuusistoa. Ne eivät ole ikään-
kuin tungettuina laaksoihin harjujen väliin, vaan kohoa-
vat näiden kupeilla ja kukkuloilla, sieltä suojelevina var-
tioina katsellen avaroita viljamaita ja kauniita saarillisia
järviä, jotka leviävät niiden jalkojen juuressa. Hämeen
luonto osoittaa monta vuosisataa vanhemman viljelyksen
jälkiä, kuin Savon. Se on iloisempi, niinkuin kasvulli-
suuskin yleensä on rikkaampi. Vahteria ja pähkinäpuita
kasvaa etelä-osassa itsestään ja peltojenkin tuotteet ovat
moninaisempia. Paitsi tavallisia viljakasveja, ruista, oh-
raa ja kauraa sekä potaatteja, nähdään täällä peltoja, joi-
hin on kylvetty pellavaa, herneitä, vehnää y. m. Pohjois-
Häme, josta melkoinen osa on korkeita hietaharjuja ja
avaroita nummia, on Suomen metsärikkaimpia seutuja,
joista vuosittain viedään suuri joukko puutavaroita sahoille.
Valitettavasti ovat paikoittain laajat alat kulovalkeani ja
järjettömän metsänhaaskauksen johdosta joutuneet ihan
paljaiksi ja muuttuneet autioiksi kanervakankaiksi, missä
vain siellä täällä kasvaa muutamia pensaita.

Satakunnan sisämaassa on luonto ylipäänsä saman-
lainen kuin Hämeessä. Näiden maakuntain ikivanhaa ra-
jaa Keuruun pitäjän eteläkulmasta aikain Loimaan ja So-
meron väliseen rajaan asti ei merkitse mikään luonnolli-
nen raja, mikään vesiä jakava harjanne; vaan se käy sen
laakson poikki, jota edellisessä olemme nimittäneet Lou-
nais-Suomen eli Satakunnan rinteeksi. Koska tämä rinne,
niinkuin ylempänä mainittiin, on muita paljon jyrkempi,
ovat vedet täällä ylimalkain virtavampia sekä täynnä kos-
kia ja äkkijyrkkiä vedenputouksia. Suomessa ei ole mis-
sään muualla niin runsaasti vesivoimaa kuin Satakunnassa
eikä tätä voimaa missään muualla ole suuremmassa mää-
rässä käytetty teollisuuden palveluksessa, kuin täällä. Suo-
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men suurimmat ja tärkeimmät tehdaslaitokset ovat niiden
vesijaksojen ääressä, jotka Kokemäenjoen mahtavan, no-
peajuoksuisen virran kautta laskeuvat mereen. Maakun-
nan poikki käy harju luoteesta kaakkoon; sen ovat ve-
det monessa paikoin (Kyröskoskella, Tampereella, Kai-
vannolla ja Kostiassa) katkaisseet ja muutamat osat siitä,
kuten Pyynikkeen ja Kangasalan harjut lähitienoinensa,
ovat kauniimpia seutuja, joita Suomen luonto on tuotta-
nut. Satakunnan pohjois-osassa leviää Suomenselkä yl-
häiseksi, autioksi hiekkatasangoksi, jonka laiha maanlaatu
suo harvalle väestölle niukan ja usein riittämättömänkin
elatuksen. Sitä vastoin on Kokemäenjoen laakso parai-
ten viljeltyjä ja tiheimmin asuttuja seutuja koko Suomessa.

Suomenlahtea kohden kallistuva rannikko eteläpuo-
lella Salpausselkää on suurimmalta osalta Uudenmaan
maakuntaa. Täälläkin on maanpinta yleensä sangen epä-
tasainen, kuitenkin vähemmin itäpuolella, jossa verrattain
matalain vuorien välillä useasti tavataan varsin isoja ja
hedelmällisiä tasankoja, vaikka paikottain täynnä haja-
naisia kivilohkareita, Vaan länsi-osassa, jonkakautta käy
Lohjanselän hietaharjanne, vaihtelee pienempiä vuoriselän-
teitä ja vähempiä hietakankaita. Laaksopaikat Salpausselän
jaLohjanselän kulmauksessa ovat luonnoltaan melkein Hä-
meen kaltaiset. Täälläkin havaitaan samaa metsäisten kum-
pujen, kaunisten järvien ja iloisten, viljeltyjen laaksojen vai-
hetusta; ainoa erilaisuus seutujen ulkomuodossa on ete-
läisemmän ilman-alan ja tiheämmän väestön tuottama.
Uudenmaan saariston sisäpuoliset osat ovat rikkaat luon-
nonkauniista paikoista, joiden ihanuutta viljelys ja taitoi-
suus ovat enentäneet. Uudella-maalla on sangen paljon
muhkeita herraskartanolta, jotka, samoin kuin hyvin ra-
kennetut talonpoikais-talot, viljavat pellot ja yleensä huo-
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lellisemmasti hoidetut metsät, osoittavat jo vakaantunutta
viljelystä, jossa ei enää ole jälkiä uutistalolaisen tavoista.

Itämeren-puolinen rannikko, Varsinais-Suomi, joka
avaran saaristonsa kanssa on Suomen sivistyksen vanhin
pesäpaikka, on yleisen muodostuksensa puolesta jo edel-
lisessä luvussa kuvattu. Rannikon, jonka vedet leikkaa-
vat rikki lukemattomiksi saariksi, niemiksi ja lahdelmiksi,
muodostaa korkeat, usein äkkijyrkät vuoret sekä pienet,
hyvin viljellyt pellot. Viljelys ei ole missään, niinkuin tääl-
lä, haltuunsa ottanut jok'ainoata, siihenkelvollista maatilk-
kua. Tällä seudulla, jossa on lämpöisin ilman-ala Suomen
manterella, nähdään hedelmäpuistoja enimpien talojen, vie-
läpä monen torpankin vieressä; mehiläishoito on jokseenkin
levinnyt, ja metsissä tavataan tammia, saarnia, niinipuita,
jalavia, vahteria y. m. puunlajeja, jotka eivät kuulu Pohjois-
suomen kasvistoon. Saaristossa on sangen paljon luonnon-
ihania paikkoja, niinkuin runoilijain ylistämä, tuuheata tam-
mistoa kasvava Ruissalo y. m. Enimmät muistot Suomen en-
tis-ajoilta kohtaavat meitä myöskin täällä, jossa „jokainen
herrastalo on muistomerkkinä ja jokainen kirkko urhojen
hautana". Sisämaassa eivät vuoret ole yhtä korkeita kuin
meren rannalla; laaksopaikat ovat osittain tasaisiksi täyt-
tyneet savesta, hiedasta, vierinkivistä, mullasta ja orga-
nillisista jäännöksistä ja ovat toisinaan jokseenkin ava-
roita lakeita. Maa ei ole kuitenkaan erittäin viljavaa ja
on pitkällisen, laveanlaisen maanviljelyksen kautta käynyt
enemmän tai vähemmän laihaksi.

Ahvenanmaan saari, joka ympärillä olevain saari-ja
luoto-ryhmäin kanssa tekee eri maakunnan, on täynnä
pieniä kumpuja sekä lahtien ja vuonojen rikki-leikkaama;
sen pinnalla vaihtelee matalia kallioita tai ohuella multa-
kerroksella peitettyjä kunnaita ja viljavia, vaikk'ei erit-
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täin laajoja peltoja. Hedelmällinen, merkelin-sekainen
maa sekä meren tuottama lauhkea ilman-ala on täällä
luonut runsaamman ja rehevämmän kasvullisuuden, kuin
niissäkään muussa Suomen maakunnassa, Niityt ovat kuu-
luisat mehukkaasta vihannuudestaan ja suovat karjalle
voimallista ruokaa, josta syystä karjan tuotteet vanhastaan
ovat olleet tärkeä osa Ahvenanmaan vientitavaroista.
Yleensä on tuon pienen saari-maakunnan luonto iloinen
ja miellyttävä. Hyvin rakennetut, useimmiten punaisiksi
maalatut sekä valkoisilla oven- ja ikkunanpielillä varus-
tetut talot kauniitten puutarhojen keskellä ovat sopusoin-
nussa soman ympäristönsä kanssa ja tekevät kuvan vielä
viehättävämmäksi. Mitä pienempiin saariin ja luotoihin
tulee, sopii niistä yleensä sanoa samaa, mitä edellisessä
on puhuttu Suomen saaristosta ylimalkain.

Tämän eskissintapaisen, monessa kohden vaillinaisen
kuvauksen Suomen maakuntain luonnosta ja ulkonäöstä
täydentää muutoin seuraava selitys meidän maan vuorista
ja vesijaksoista.
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NELJÄS LUKU.
Silmäys Suomen geologillisiin oloihin.

Saadaksensa selvää käsitystä jonkun maan ulkonä-
östä, täytyy välttämättömäsi tuntea sen yleistä geologil-
lista luontoa ja muodostusta. Geologia on maan kuvauk-
sessa yhtä tärkeä kuin anatomia eläin-opissa. Se on oppi
maan luu-rakennuksesta eikä siis selitä ainoastaan maan-
pinnan ulkomuotoa, sen luontoa ja hedelmällisyyttä, vaan
myös ne luonnolliset elatuskeinot ja apulähteet, jotka ih-
miset sen alta ovat löytäneet tai jotka varmaan ovat
sieltä löydettäviä.

Ylipäänsä ovat kuitenkin meidän maan geologilliset
olot vielä verrattain vähän tunnetut. Niiden tutkiminen
onkin vaikeimpia geologian tehtäviä. Suomen maankuo-
ren synty viittaa, näet, luomisen ensi aikoihin, niihin päi-
viin, joilta ei löydy mitään kivettyneitä kasvien tai eläin-
ten jäännöksiä ja joilta siis puuttuu kaikki se valo, jota
hävinneen organillisen elämän muistomerkit vielä luovat
alkumaailmaan. Vuorilajit, joista maankuori on yhdisty-
nyt, jaetaan laatunsa mukaan kahteen pääryhmään: van-
hemmat eli kristalliniset ja nuoremmat, n. s. klastiset
eli sedimentariset. Suomen vuoret ovat kaikkein suurim-
maksi osaksi edellistä laatua.

Vanhin jähmettynyt maankuori („iki-gneisi") ei ole
enää missään muuttumattomana pysynyt. Lukemattomat,
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maan-alaisen tulen vaikuttamat purkaukset ovat sitä sär-
keneet ja mylleröinneet; ilma ja vesi ovat yhdessä saat-
taneet sen ulkokuoren rapautumaan ja kulumaan, ja mitä
jäljelle on jäänyt, sen yli on meri vihdoin vuosituhansien
kuluessa heittänyt ja päällettäin latonut kerroksen toi-
sensa perästä uusia neptunisia (vesiluomaisia) eli sedimen-
tarisia muodostuksia. Näiden sedimeriti-muodostusten tut-
kimus, sepä onkin ensin saattanut ymmärtämään maan his-
toriaa. Eri kerrosten luku, laatu ja syvyys, se tapa, jollane
ovat kerrostuneet, tasakorkoisesti tai kaltavasti, niinkuin
myös ne joukokkaat plutoniset tai vulkaniset vuorilajit,
jotka maan sisuksesta ovat räjähtäneet niiden läpi ja
muuttaneet niiden alkuperäisen aseman, ovat geologille
varmat tunnusmerkit, joiden avulla hän saattaa luoda sil-
mäyksen maankuoren muodostumiseen sekä selittää kaikki
ne ylenemisen ja alenemisen vaiheet, joiden alaisiksi sen
eri osat ovat joutuneet. Niin geologit tietävät kertoa ajasta
semmoisesta, jolloin suurin osa Keski-Euroopasta oli ve-
den vallassa, jolloin Alppien majesteetilliset tunturit eivät
vielä olleet kohonneet näkyviin, vaan olivat kätketyt me-
renpohjan alle ja jolloin koko Lontoon ja Wien'in sekä
Regensburg'in ja Neapelin väli oli yhtenä ainoana me-
renä („Jura'n meri"). Sedimentarisista vuorikerroksista
ovat he sen lisäksi löytäneet epälukuisia kivettyneitä kas-
vien ja eläinten jäännöksiä, semmoisiin lajeihin kuuluvia,
joista enimmät ovat sukupuuttoon kuolleet, mutta muu-
tamat vielä ovat elossa. Nämä kerrokset siis sisältä-
vät myöskin kasvi- ja eläinkunnan historian vanhim-
mat lähteet ja tarjoovat tutkijalle keinon, jonka avulla
hän saattaa seurata organillisen elämän kehkiämistä
sen ensimäisestä ilmaantumisesta maan päällä. Sanalla
sanoen, sedimentariset muodostukset ovat varsin tär-
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keä ja miellyttävä tutkimus-ala, ei ainoastaan geologille,
vaan myös paleontologille, eläintieteilijälle ja kasvien-
tutkijalle.

Suomen maaperustalla, kuten jo muistutettiin, ei ole
näin muistorikasta historiaa. Se on kristallininen vuori-
perusta, jonka peittää ohut, geologillisessakatsannossa ver-
rattain uusi, jälki-tertiarinen maakerros. Vuoriperusta on
vanhimpia, jälki-tertiariset kerrokset nuorimpia geologil-
lisia muodostuksia. Edellisen synty vie niin kauas mui-
naisuuden hämärään yöhön, ettfei ainoakaan elon merkki
siihen luo mitään valon haametta 1), jälkimäisten on niin
uusi, että ne eivät voi antaa paleontologille mitään tut-
kimuksen ainetta. Täällä nähdään ikäänkuin ensimäinen
ja viimeinen luku maanpinnan historiasta; kaikki välillä
olevat luvut ovat poissa,

Mutta vaikk'eivät kalliomme ja vuoremme siis sisällä
mitään jälkiä muinais-aikojen elämästä, ovat ne kuiten-
kin näkyväisiä muistopatsaita niistä mahtavista luonnon-
mullistuksista, joiden alaiseksi ensimäinen jähmettynyt
maankuori alusta pitäin näkyy joutuneen. Suomen kris-
talliniset vuorilajit ovat osittain liuskaisia eli metamorfi-
sia, osittain joukokkaita eruptivisia muodostuksia. Edel-
liset ovat liuskaisen rakenteensa ja kerrosten muodostuk-
sen puolesta sedimentaristen vuorilajien kaltaisia; mutta
niiden mineraloginen kokoonpano on sama kuin erupti-

J) Noin vuosikymmen sitten luultiin muutamista kalkkikiven-la-
jeista löydetyksi erästä kivettynyttä organismia „Eozoon canadense"
ja tämä löytö nosti silloin paljon huomiota luonnontutkijain kesken;
mutta se näkyy olleen erehdystä ja saaneen alkunsa siitä, että siksi
luultiin erästä kalkkikiveen sekaantunutta kivennäistä, pyroxeniä. Katso :
F. J. Wiik, Öfversigt af Finlands geologiska förhållanden, Helsingissä
1876 siv. 13. Tämä teos sekä muutamat muut pienemmät kirjoituk-
set samalta tekijältä ovat olleet yllä-olevan esityksen päälähteet.
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vis-plutonisten. Metamorfisten muodostusten syntyä on
koetettu selittää siten, että nekin ovat neptunisia muo-
dostelmia, vaan että siihen aikaan, jolloin nämä vuorila-
jit syntyivät, maanpinnalla vallitsivat toiset luonnonsuh-
teet ja veden vaikutus siis oli toinen; ilmakehä, näet,
joka sisälsi enemmän kaasu-aineita kuin nyt, oli silloin
painavampi ja lämpömäärä suurempi. Näissä oloissa vesi
luullaan sulattaneen kristallinisten liuskalajien kivennäis-
aineet, jotka tavallisissa oloissa ainoastaan vähemmässä
määrässä voivat Huveta, ja vähitellen laskeneen ne ke-
mialliseksi pohjasakaksi. Näistä sakaksi laskeuneista ai-
neista on sitten vähittäin tapahtuvan kiteytymisen kautta
tullut kristallinisia, kerroksellisia vuorilajeja 1). Sedimen-
tariset muodostukset olisivat siis syntyneet ainoastaan ve-
den voimasta, vaan metamorfiset veden ja tulen (lämpi-
män) yhteisestä vaikutuksesta.

Vaikka Suomen metamorfiset muodostukset tosin ovat
ikivanhoja ja alkuperäisiä, voidaan kuitenkin niissäkin
eroittaa vanhempia ja uudempia muodostelmia. Vanhin
eli se, jota geologit sanovat Law'entiseksi, sisältää etu-
päässä erästä lajia kiillonsekaista, liuskaista, usein tum-
maa harmaakiveä, jota sanotaan gneisiksi*). Se muodostaa,

x) E. A. Eossmässler. Jordens Historia. Edellinen osa, ruotsin-
nos; Tukholmassa 1876, siv. 190, sekä H. J. Holmberg, Materialier
till Finlands Geognosi, siv. VIII ja IX.

2) Berzelius kuvaa harmaakivi-vuorilajit seuraavalla tavalla : „Har-
maakivi on sekoitus kolmenlaisista eri kappaleista. Muutamat sekoi-
tetuista kappaleista ovat valkoisia, helmen karvaisia tai punertavia ja
näyttävät murrettaissa joko yhtä ainoata sileätä pintaa taikka useam-
pia sileitä pintoja ja ikäänkuin portaita niiden välillä; näitä sanotaan
feltspatiksi. Toiset, näihin sekoitetut rakeet ovat niin-ikään valkeita
tai harmaita, mutta niissä ei ole näin sileät pinnat; nämä ovat kvart-
sia eli ukonkiveä-, ja äsken mainittujen välissä on muita, useimmiten
paljoa hienompia tumman-, melkein mustan-värisiä rakeita, jotka, jos
niitä kovasti painaa kynnellä tai veitsen kärjellä, murenevat hienoiksi
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paitsi useita pienempiä, etupäässä seuraavat neljä, välillä ole-
villa eruptivisilla vuorilajeilla enemmän tai vähemmän sel-
västi eroitettua alaa,:'eteläisen gneisi-alan, jokakäsittää Uu-
denmaan läänin sekä Turun, Hämeen ja Mikkelin läänien
etelä-osat; itäisen, joka sisältää Viipurin läänin itä-osan
sekä suuren osan Kuopion läänistä; läntisen eli luotei-
sen, ulottuen Päijänteestä Pohjanlahteen ja yli osan Poh-
janmaata; sekä pohjaisen, joka soukkana vyönä leviää
napapiirin molemmin puolin Venäjän rajasta Torniojoen
laaksoon asti. Gneisi-kerrokset, jotka kuitenkin kaikissa
näissä piireissä täyttävät vain pienemmän osan maan-
alasta, kulkevat maan eteläisimmässä osassa eli Salpaus-
selän eteläpuolella enimmiten itäkoillisesta lounais-etelään;

Päijänteen länsipuolella käyvät ne vielä samaa suuntaa,
mutta muuttavat suuntansa toisella puolella Vanajavettä,
kulkien idästä länteen; Kokemäenjoen alisen juoksun tie-
noilla ne kääntyvät luodetta kohden ja ulottuvat pohjoi-
sempana jokseenkin suoraan etelästä pohjaan. „Naiden
gneisin ulottumis-suuntain kanssa ovat orografilliset suun-
nat, vuoriselänteet (harjut), joet ja rannikot ylipäänsä yh-
täpitäväiset ja näyttävät niinmuodoin, ainakin osaksi,

kilseiksi. Näitä sanotaan kiilloksi, välkkeeksi eli kissankullaksi. Sitä
myöden, kuinka suuressa määrässä näitä kolmea ainesta ilmaantuu,
jaetaan harmaakivi-vuorilaji kolmeen eri lajiin: 1) graniitiksi sanotaan
sitä, joka on köyhin kiillosta ja jossa feltspatia, kvartsia ja kiiltoa
on tasan toisiinsa sekaantunut, sekä kiiltokilseiden sileät sivut käänty-
vät mikä minnekkin päin. Feltspati on enimmiten runsain osa gra-
niitista. 2) Gneisi ei ainoastaan sisällä monta vertaa enemmin kiil-
toa kuin graniiti; vaan kiiltokilseiden tasapinnat ovat myöskin kään-
netyt samaan suuntaan, niin että, jos se särjetään, yhdellä puolella nä-
kyy paljaastaan tasapintbja. 3) Kiiltoliuskiota voi halkaista ohukaisiksi
liuskoiksi" j. n. e. Katso: G-. Rein, Statistisk Teckning af Storfursten-
dömet Finland. Kolmas painos, Helsingissä 1853, siv. 13.

n
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olevan yhteydessä gneisin kerrostilan kanssa" *). Samaa
suuntaa, kuin gneisikerrokset, noudattaa muutoin myös
kalkkikivi, jota useimmiten siinä tavataan.

Laurentisen gneisi-formationin rinnalla ovat toiset
molemmat metamorfiset muodostukset, Huroninen kiilto-
kiviliuskio- ja Takoninen kvartsiiti-talkkiliuskio-muodostus
vähemmän tärkeitä. Edellistä sopii jakaa kahdelle suu-
remmalle alalle, läntiselle, joka sisältää hajanaisia paik-
koja Vanajaveden etelä- ja lounaispuolella, niinkuin myös
Längelmäveden ja Näsijärven ympärillä sekä sieltä län-
teen päin Pirkkalan, Hämeenkyrön jaKankaanpään puo-
lella, ja itäiselle, joka ulottuu Laatokan pohjoisrannalta
milt'ei keskeymättömänä jaksona Joensuuhun asti. Jälki-
mäistä eli takonista kvartsiiti-talkkiliuskio-muodostustalöy-
tyy suuremmassa määrässä ainoastaan Itä-Suomessa. Se
käy äsken-mainitun huronisen alan itäpuolella eteläkaa-
kosta luodepohjaan, tulee näkyviin Enontaipaleen kylän
kohdalla, muodostaa ne korkeat, valkoiset kalliot, jotka
reunustavat Pielisjärven länsirantaa, ja on myös pää-ai-
neksena Vuokatin puolentoista peninkulman pituisessa
vuoriharjanteessa. Talkkiliuskion kanssa yhteen kuuluvaksi
ja sen vaihtolajiksi sopii katsoa tuota vuolukiven eli pata-
kiven nimellä tunnettua vuorilajia, jota on helppo veis-
tellä ja josta rahvas vielä tänäkin päivänä valmistaa keit-
to-astioita ja muita huonekaluja.

Metamorfiset vuori-formationit ovat kuitenkin vähem-
män laajat niiden summattomien joukokkaiden eruptivis-
ten tai plutonisten vuorilajien rinnalla, jotka perästäpäin
ovat puhjenneet maan sisästä, tunkeutuneet edellisten läpi
ja mullistaneet niitä sekä avaroilla aloilla ne kokonaan

l) Wiik, Öfversigt af Finlands geologiska förhållanden, sivv.
45—50.
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allensa haudanneet. Näitä eruptivisia vuori-aineita luul-
laan maan sisällisen tulen työntäneen esiin, niinkuin laa-
vavirrat tulivuoresta. Että ne alkuperäisesti ovat sulana
ilmi puhjenneet, todistaa myöskin se tapa, jolla ne ovat
murtaneet rikki liuskaisten vuorilajien kerrokset ja tun-
keuneet niiden väliin, niinkuin sekin seikka, että ne usein
sisältävät isompia tai pienempiä kappaleita mainittuja vuo-
rilajeja. Puheena olevat eruptiviset vuori-formationit ni-
mitetään plutonisiksi ja eroitetaan uudemmista vulkani-
sista, jotka ovat muodostuneet paljon myöhemmin ja pe-
räti toisenlaisissa oloissa. Nuo erilaiset olot, joissa kum-
paisetkin ovat syntyneet, ne juuri selittävät sen suuren
erinkaltaisuuden, joka on huomattava näissä molemmissa
eruptivisissa vuorilajeissa, niiden kemiallisen ja mine-
ralogisen heimolaisuuden ohessa. Vulkaniset vuorila-
jit (hohkakivi, basalti y. m.) ovat, näet, jähmettyneet
maanpinnalla; vaan plutoniset (graniiti, viheriäkivi, por-
fyri j. n. e.) luullaan raivanneen itselleen tien lujan maan-
kuoren läpi silloin, kun tämä oli veden vallassa. Niiden
kuumat ainejoukot ovat niinmuodoin, eroitettuina ulko-il-
masta, täyttyneet vesihöyryillä ja sitten vähitellen jähty-
neet syväin merien summattoman' painon alla. Silloin
ovat ne saaneet sen kristallinisen rakenteen, jota ei ole
ulko-ilmassa jähmettyneillä vuori-aineilla.

Samalla lailla, kuin Suomen metamorfisia formatio-
neja, sopii eruptivisiakin niiden keskinäisen aikajärjestyk-
sen mukaan jakaa kolmeen pääryhmään, joiden kunkin
omituisuutta osoittavat eri graniiti-muodostukset, nimit-
täin l:o kerros-graniiti eli gneisi-graniiti, 2:o tukku-
graniiti eli graniitiporfyri ja 3:o suoni-graniiti eli peg-
matiti-graniiti x). Ensiksi-mainittu eli kerros-graniiti il-

*) F. J. Wiik 1. c. sivv. 75 seurr.
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maantuu kaikilla metamorfisilla aloilla ja on Salpausse-
län eteläpuolella gneisiäkin yleisempi. Väriltään on ker-
ros-graniiti eli oikeastaan sen sisältämä feltspati lauren-
tisilla aloilla tavallisesti punainen, mutta huronisilla ja
takonisilla enimmiten valkoinen. Toinen eruptivinen forma-
tioni, tukkugraniiti (normali-graniiti, porfyri-graniiti), eriää
kerrosgraniitista enemmän tai vähemmän selvästi ilmes-
tyvällä porfyrinkaltaisella rakenteellaan sekä sillä sään-
nöllisyydellä, jolla se usein on lohkeillut. Toisinaan
esm. tavataan pystysuoria vuorenseiniä, joiden läpi käy
suorat, tasakorkoiset tai vertikaliset halkeamat. Näin
muodostuneet nelitahkoiset möhkäleet ovat osittain irti
lohjenneet ja rauenneet alas. Tällä tavoin syntyy ai-
kojen kuluessa ja sitä myöden, kuin graniiti-aineet eh-
tivät rapautumaan, nuo harjut kokoon-läjäytyneistä isom-
mista ja pienemmistä kivimöhkäleistä, joita tavataan niin
monessa paikoin maassamme. Ei mikään tukkugraniitin
laji kuitenkaan niin pian rapau, kuin tuo tunnettu rapa-
kiven niminen graniitiporfyrin-laji, joka, kenties sen ai-
nesten suuremmasta raudansekaisuudesta, vähitellen hajoo
soraksi, vieläpä välistä saadaan murenemaan sormien vä-
lissä 1). Tukkugraniiti ön välillä olevain gneisigraniiti- ja
metamorfisten muodostusten kautta hajoitettu monelle suu-
remmalle ja pienemmälle alalle. Suurin eli keskus-ala
ulottuu yli Hämeen ja Satakunnan pohjois-osan sekä Sa-
von länsipuoliskon ja rajoitetaan pohjassa johonkin mää-
rin Suomenselällä sekä .etelässä sillä järvijaksolla, joka
Kuopiosta etelää käsin notkistuvana kaarena käy Harto-
lan ja Kuhmoisten pitäjäin kautta Tampereen tienoille.
Tärkeitä ja jokseenkin umpeen suljettuja graniitiporfyri-

J) F. J. Wiik, Öfverblick af Södra Finlands geologi. Geologi-
ska Föreningens i Stockholm förhandlingar, N:o 21, 1875, siv. 192.
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aloja ovat myös lounainen ala Pyhäjärven ja Pohjanlah-
den välillä, jonka eteläraja johonkin määrin yhtyy Lai-
tilan ja Mynämäen pitäjäin rajaan ja johon vielä sopii
lukea Ahvenanmaa, niinkuin myös kaakkoinen eli Viipu-
rin rapakivi-ala, jonkarajaa osoittavat Porvoosta pohjois-
koillista kohden vedetty viiva sekä pohjoispuolella Sal-
pausselkä ja idässä Äyräpäänselkä ja Vuoksi. Suursaa-
ressa on porfyrigraniiti muodostunut todelliseksi porfy-
riksi. Muutoin ilmaantuu tukkugraniitin aloilla useita
muita lähiheimoisia kivilajeja, niinkuin syeniti (väriltään
tavallisesti valkoinen), hienorakeinen dioriti y. m. Oro-
grafillisessa katsannossa tunnetaan ne alat, missä tukku-
graniiti on pää-aineksena, epätasaisesta, mäkisestä maan-
laadustaan; gneisigraniiti-alat ovat sitä vastoin yleensä
aukeita ja lakeita 1). Kolmatta eruptivista muodostusta,
suoni-graniitia eli pegmatiti-graniitia pitävät geologit vain
edellisten plutonisten purkausten jälkituotteena. Kun gra-
niiti-joukkojen yliset kerrokset alkoivat jähtyä, syntyi ni-
mittäin niiden pinnassa rakoja, joihin tunkeutui tuo alem-
pana vielä sulana pysynyt ainejoukko. Näin ne kapeat
suonet (kvartsia eli ukonkiveä, karkea- ja hienorakeista
graniitia y. m.) sanotaan syntyneen, joita tavataan kai-
kissa sekä metamorfisissa että eruptivisissa muodostuk-
sissa. Paitsi pegmatiti-graniitia tavataan Etelä-Suomessa
vielä koko joukko muita suonenmuotoisia eruptiveja, joista
tässä mainittakoon vaski-, tina- ja rautamalmisuonet Ori-
järvellä, Pitkärannalla, Sillböle'ssä, Haverissa ja muualla,
jotka tosin ovat vähäpätöisiä, vaan eivät kuitenkaan ole
aivan arvottomia käytöllisessä katsannossa.

Se vuoriperusta, jonkamuodostusta ja laatua olemme

*) Äskenmainittu teos, siv. 193.
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koettaneet yleisillä piirteillä kuvata, arvellaan jo geolo-
gian vanhimmalla eli primäri-aikakaudella kohonneen me-
renpinnan yli. Ei ole, näet, mitään sedimenti-forma-
tioneja, jotka antaisivat syytä siihen luuloon, että se
tällä ja seuraavilla aikakausilla olisi ollut veden peitossa
ja sen vaikutuksen alaisena. Suomi oli siis noina iki-
vanhoina aikoina, jolloin suurin osa Euroopan nykyisestä
manteresta oli meren pohjana, osa näkyvästä maanpin-
nasta; mutta lieneekö tämän osan kovalla kallioperustuk-
sella ollut ohuena peitteenä jotain löyhempää maanlaatua,
joka olisi voinut niukasti elättää jotakin organillista elä-
mää, vai oliko se päinvastoin autio ja paljas, suureni-

moisena, vaikka äänettömänä todistuksena ensimäisestä
luomisesta, — näistä kaikista ei tiede vielä voi mitään
varmuudella ilmoittaa 1). Sillä lukemattomat vuosituhan-
net ovat vierreet yli Suomen graniiti-ylängön, siihen mi-
tään jälkiä jättämättä, jotka saattaisivat tutkijaa aavista-
maan jotain vaihtelevaisuutta niiden äänettömässä yksi-
toikkoisuudessa. Vasta kolmannen geologillisen eli terti-
ari-aikakauden lopulla lakkaa tämä yksitoikkoisuus. Koko
Suomen peittää silloin äärettömät jääjoukot, jotka alka-
vat Skandinavian tunturi-harjanteelta ja hitaasti etenevät

x) Suomessa on monessa paikoin syvältä maan sisästä, turve-
soista ja järvien pohjalta tavattu muinaisen kasvullisuuden jälkiä. Niin
esm. huomattiin Höytiäisen laskeutumisen perästä, metsäisen, 8 jalkaa
vahvan hietaharjun alla, turvekerros, jossa löytyi sisään^vaipuneina muu-
tamia hyvin säilyneitä, 6 tuumaa paksuja koivun varsia; ja Pälkj ar-
vella puhutaan järvistä, joiden pohjalta on löydetty pystyssä olevia
puita, arvattavasti siis ajalta, jolloin näiden järvien pohja oli vakavaa
maanperustaa. (Rein, Materialier till utredande af Finlands Statistik.
1. Kuopio län. Siv. 11. Vertaa tähän: A. F. Thoreld, Bidrag till kän-
nedom om sandåsbildningen i Finland, kirjajaksossa Bidrag till Fin-
lands Naturkännedom, VIII, sivv. 63 seurr.). Tällaiset löydöt ovat
kuitenkin vielä tarkemmin tutkittavat, ennenkuin niistä voipi johtaa
taattuja loppupäätöksiä.
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eteläkaakkoon päin. Minkälaatuiset nämä sisämaan jäät
olivat, siitä n. s. jäätiköt Alppien ja muiden korkeiden
vuorten rinteillä antavat jonkunlaisen käsityksen. Nämä
jäätiköt, jotka väliin ovat monta peninkulmaa pitkiä ja
leveitä ja usein enemmän kuin 1,000 jalkaa paksuja,
näyttävät, paljaalla silmällä katsoen, olevan ihan liikku-
mattomia ja ainoastaan esittävän alinomaisen kuolemanle-
von kamalaa kuvaa. Niin ei ole kuitenkaan asian laita.
Jäätikkö kulkee päinvastoin lakkaamatta hitaasti eteen-
päin, koko pituuttansa, lumipiiristä aikain, jossa se ensin
muodostuu, siihen loppu-moreeniin asti, jonka se itse on
myötä-kuljetetuista kivistä ja sorasta rakentanut siihen
paikkaan, mistä sulamisen raja alkaa. Tällaisen jäätikön
vaikutusta alia-olevaan vuoriperustukseen kuvailee Eoss-
mässler seuraavalla tavalla: „niin mahtava taakka, kuin
useasti 1,000 jalkaa paksu ja vielä paljon leveämpi sekä
peninkulman-pituinen jääkenttä on, painaa tietysti hirvit-
tävästi alustaansa, jota myöden se taukoamatta luikah-
telee eteenpäin, ja murentelee sitä yht'aikaa hieromisel-
laan, juuri sentähden että se liikkuu. Kaikkien niiden
irtonaisten tai irtaantuvien kivien, jotka ovat sen alla ja
osaksi jäätyvät kiinni sen aliseen pintaan, täytyy osittain
itse murentua ja musertua, osittain murentaa ja muser-
taa, mitä niiden ympärillä on. Sentähden ovatkin erit-
täin kallioseinät, joita myöden jäätikkö liukuu, aina si-
leiksi hieraantuneet. Nämä hivutetut pinnat eriävät kui-
tenkin aina vesitulvain kuluttamista, joita ennen olemme
oppineet tuntemaan, niillä koroilla jariploilla, mitkä ovat
syntyneet kovien, pienten rakeiden, kivien ja möhkälei-
den kautta, jotka, jäätikköön kiinni-jäätyneinä tai muutoin
ikäänkuin istuen kiinni sen päällimmäisessä pinnassa, te-
kevät saman vaikutuksen kuin raastan hampaat. Rohkea
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ajatus ja kuitenkin sanasta sanaan tosi: jäätiköt viilaavat
laaksoteitänsä sileiksi, ja niissä näkyy viilan jäljet, niin-
kuin kalusepän työssä!" 1).

Suomen vuorissa on yltäkyllin tällaisia merkkejä jäi-
den etenemisestä. Kaikissa maamme osissa, Rovaniemessä
ja Kuolajärvellä yhtä hyvin kuin Turun ja Helsingin tie-
noilla, niin Vaasassa kuin Joensuussakin, tavataan sekä
korkeissa että matalissa kallioissa selvempiä tai vähem-
män selviä koroja, jotka pää-asiallisesti — muutamia,
paikkakunnallisten olojen tuottamia poikkeuksia lukematta
— käyvät luodepohjaan tai luoteesen päin. Näkyväisiä
muistomerkkejä Suomen jää-ajalta eli glaciali-aikakau-
delta ovat myös ne lukuisat erratiset kalliolohkareet, joita
jäät ovat myötänsä kuljettaneet ja hajottaneet yli maan-
pinnan, n. s. hiidenkirnut, joita ne monin paikoin ovat
vuoriin sorvanneet, sekä nuo pitkät ja soukat hietahar-
jut, joiden muodostuminen pian tulee puheeksi. Nämä
kaikki todistavat, että koko maa kauan aikaa on ollut
jääjoukon peitossa, jonka summattoman suuruuden rin-
nalla Schweiz'in ja Norjan tunturien jäätiköt ovat järin
mitättömiä. Selvän kuvan Suomen ulkomuodosta tällä
jää-ajalla antaa tätä nykyä Grönlanti, joka laaja maan-
ala, paitsi kapeat rantakaistaleet, on kokonaan hautautu-
nut monen sadan jalan paksuisen, äärettömän avaran ja
ihmisiltä milt' ei umpeen suljetun jääkentän alle. Grön-
lannin kaltainen on Suomikin ollut muinaisina aikoina.

Tuon raskaan, suunnattoman jääjoukon alla painui
Suomen maanperusta vähittäin alas, peittyen vedellä, sitä
myöden kuin jäät sulivat pois. Sisämaan jäiden vähittäin
tapahtuvan poistumisen eri jaksoja osoittavat vielä tänä-

*) Jordens historia, siv. 71.
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kin päivänä ne pitkät ja soukat hietaharjut, jotka käy-
vät maan etelä-osan poikki ja arvattavasti ovat olleet jäi-
den muodostamia loppu-moreeneja. Jäät liukuivat nimit-
täin eteenpäin siihen suuntaan, jota vuorien korot ilmoit-
tavat, ja niiden eteläsyrjälle laskeutui siis vähitellen joukko
soraa ja kiviä, joita ne osittain eteenpäin liukuessansa
olivat hieromalla ja murtamalla irroittaneet alia-olevista
kallioista, osittain lohkaisseet korkeista pohjanpuolisista
tuntureista ja verkkaan kuljettaneet eteenpäin pinnallansa.
Vaan jääsyrjään koski suorastaan aava meri, jonka aal-
lot toiselta puolelta edistivät loppu-moreenien muodostu-
mista harjuksi, laskien siihen kerroksittain hienoa hiek-
kaa ja hiekansekaista savea. Tällä tavoin luullaan muun
muassa sen mahtavan hietaharjanteen syntyneen, joka Sal-
pausselän nimellä ulottuu, etelää kohden kääntyneenä kaa-
rena, Joensuusta Hankoniemeen asti. Tutkimukset sen si-
sällisestä rakennuksesta, niinkuin myös sen ulkomuodosta,
joka pohjoispuolella (jää-puolella) on jyrkkä, mutta ete-
lää ja kaakkoa kohden (meren puolella) hitaasti aleneva,
ovat selvästi todistaneet sen alkuperäisesti olleen loppu-
moreenina 1). Se osoittaakin arvattavasti ensimäistä jak-
soa jäiden ja vesien keskinäisessä asemassa glaciali-aika-
kautena. Vähittäin jäät rupesivat sulamaan ja peräyty-
mään. Toisen jakson rajat merkitään kenties Porin-Tam-
melan-Lahden harjulla sekä kolmannen jakson Hämeen-
kankaan-Kangasalan harjulla ja sen itäisellä jatkolla, joka
käy Anjanpellon, Savitaipaleen ja Saimaan saarien kautta
Kesälahteen 2). Sitä myöden kuin jäät vähentyivät, ja-
kaantui se useampiin pieniin, osittain aivan erinänsä ole-

x) F. J. Wiik. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhand-
lingar 1875 n:o 22, siv. 233 seurr.

2) Öfversigt af Finlands geologiska förhållanden, siv. 102.
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viin jäätikköihin, joiden loppu- ja sivu-moreenit niin-
ikään nähdään niissä harjuissa, jotka käyvät sisämaan
läpi ja usein ovat sen eri vesistöjen ja järvien rajoina.
Eivätkä nämä sisämaan järvetkään liene muuta kuin sisä-
maan-jäiden tuotteita. Että niin on asian laita, että esm.
Pielisjärvi, Kallavesi, Haukivesi, Puulavesi, Päijänne, Nä-
sijärvi y. m. osittain ovat jäätikköin synnyttämiä, se nä-
kyy olevan selvää niiden suunnastakin, joka maamme itä-
osassa käy luodepohjaan ja luoteesen sekä länsi-osassa
pohjoiseen, ja joka siis kaikin puolin yhtyy siihen suun-
taan, mikä, koroista päättäen, jäätiköilläkin on ollut.
Kuinka pitkä jää-aika lienee Suomessa ollut, sitä tietysti
ei voi tarkkuudella määrätä. Vaan että se kesti monta
vuosisataa, sen voi varmuudella päättää, ei ainoastaan
siitä kivi- ja sora-joukosta, minkä jäät sillä aikaa ovat
ehtineet irroittamaan ja kokoilemaan, vaan myös niistä
syvistä hiidenkirnuista, joita ne veden avulla ovat sor-
vanneet kallioihin. Nämä hiidenkirnut luullaan syntyneen
lähellä jääsyrjää, jossa jää oli verrallisesti ohuin ja ra-
koja siis helpommin taisi ilmaantua, sillä tavoin, että vesi
näiden rakojen kautta on tipahdellut alas itse vuoriperus-
talle ja, jäähän hautaantuneiden kivien ja soran avulla,
vähittäin on kovertanut sen ontoksi.

Kuten jo mainittiin, glaciali-aikakauden perästä seu-
rasi aika, jolloin maa, tai kumminkin suurin osa siitä,
oli veden vallassa. Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Ah-
venanmaan sekä suureksi osaksi Satakunnan, Pohjanmaan
ja Karjalan yli vierivät Itämeren laineet, jonka pinta sii-
hen aikaan näyttää olleen pari sataa jalkaakorkeammalla
kuin nyt. Sisämaa taas täyttyi yhä järvillä, sitä myö-
den kuin jäätiköt ehtivät sulamaan. Meidän maassamme
todistavat nytkin vielä lukemattomat jäljet veden nrni-
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naista valtaa. Puhumattakaan maan yleisestä luonnon-
laadusta, josta jo huomautettiin edellisessä luvussa, ovat
vierinkivi-roukkiot, hieta- ja savi-kerrostumat, muutamissa
rantapaikoissa tavattava koteloismulta, niinkuin myös har-
jujen pengerrykset, epäilemättä sen muistomerkkejä. Suo-
men maanpinnan viimeinen kehkiämisjakso on se, jolloin
maä taas rupesi vähittäin kohoamaan meren aalloista.
Tämä uusin geologillinen aikakausi, jonka tuntomerkkejä
on järviemme vähittäin tapahtuva aleneminen, nuoremmat
hieta- ja savikerrostumat, niinkuin myös yhä vielä jat-
kaantuvat turve- sekä järvi- ja suo-raudan muodostukset,
se vasta — jos niin sopii sanoa — avaa Suomen histo-
rian ovet. Nyt vasta alkaa kovilla graniiti-kallioilla yletä
kasvullisuutta, joka valmistaa eläimille jn ihmisille mah-
dollisuuden olla ja elää. Näin muodostuu ikivanhalla
pohjalla uuden-aikaisen Euroopan kenties nuorin maa.

Irtain maankerros eli, mitä jokapäiväisessä puheessa
maaksi sanotaan, syntyi vähittäin, kun vuoret taas olivat
merestä kohonneet sekä joutuivat ilman ja suolattoman
veden hävittävän vaikutuksen alaisiksi. Tätä ei voi mi-
kään vuori eikä mikään muu jähmeä kappale ajan pit-
kään vastustaa. Kovinkin kallio rapautuu. Ilman hiili-
happo liuventaa huomaamatta sen aineksia, vesi tiukkuu
sisään pienistä suonista, joita näkee ainoastaan suuren-
nuslasilla, ja hajottaa sen kivi-ainetta, ja sen apulaisena
tässä särkemis-työssä on pakkanen, joka, jäädyttäessään
sisään-tunkeuneita vesi-aineksia, saattaa ne isommiksi pai-
sumaan ja niinmuodoin vaikuttamaan nalkkien tavalla.
Kaikista vuorilajeista ovat kristalliniset, huokoisemman
rakenteensa vuoksi, enimmin alttiina rapautumiselle. Muu-
tamissa lajeissa, niinkuin ylempänä mainitussa rapakives-
sä, tapahtuu rapautuminen niin nopeasti, että melkein luu-
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lisi mahdolliseksi sitä silmin seurata. Näiden kaikkien
johdosta sopii arvata, että irtaimet maanlajit Suomessa
ovat verrattain joutuisasti muodostuneet. Sana Joutui-
sasti" merkitsee kuitenkin geologiassa usein yhtä tai
muutamia vuosituhansia.

Jos on vaikea tarkasti eroittaa ja määrätä niitä eri
vuorimuodostumain lajeja, joita usein tavataan vähäisellä
pinta-alalla siki-soki yhteen läjäytyneinä, niin irtainten
maanlajien eroittaminen ja määrääminen käy vieläkin vai-
keammaksi. Nämä ovat tietysti vielä suuremmassa mää-
rässä kuin kovat kalliot monien ulkonaisten vaikutusten
alaisia. Ne ovatkin siitä syystä sekoituksena kaikenlai-
sista, maassamme tavattavista vuorilajeista, niinkuin myös
merihiedasta, tulvasavesta sekä lahonneista kasvien ja
eläinten jäännöksistä. Suuret alat maassamme ovat nummi-
hietaa, hyllysavea ja pikkukivillä täytettyä soraa ja saa-
daan vasta suurimmilla ponnistuksilla ja kestäväisyydellä
maanviljelijän puolelta kasvullisuutta tuottamaan. Vilje-
lykseen sopivampia ovat ne seudut, joissa maanlaatu on
hiedansekaista savea ja hietamultaa, taikka myös, niin-
kuin Vaasan läänin länsi-osassa, suota ja ruokamultaa.
Soiden ja rämeiden yhä jatkaantuvalla turpeentumisella
kokountuu yhä uusia kerroksia lahonneita tai puoleksi
hiiltyneitä kasvijäännöksiä, joista sitä myöden, kuin vesi
niiden alta laskeutuu pois, tulee uusia aineita vankkaan,
viljeltävään maanpintaan. Verrattain vähemmässä mää-
rässä on eläimistö vaikuttanut irtainten maankerrosten
muodostumiseen. Kuitenkin tavataan monessa paikoin ran-
nikoilla, esm. Helsingin tienoilla, Ingossa, Taivassalossa,
Korpossa, Naantalissa, Ahvenanmaalla, Vöyrissä ja muu-
alla, toisinaan monta jalkaa paksuja kerroksia kotelois-
maata, joka on yhteen liittynyt Suomen- ja Pohjan-lah-
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dissa yhä vielä eläväin koteloislajien kuorista 1). Paitsi
näitä meriveden luomia on eri paikoin sisämaassa, niin-
kuin Kalvolassa, Huittisissa, Pudasjärvellä jaKuusamossa,
löydetty eläimellisiä suolattoman veden luomia. Ne ovat
pii-meltoa („kiselgur") eli kuoria äärettömän suurista jou-
koista mikroskopisesti pieniä vesiäisiä. Pii-meltoa on
nälkävuosina joskus käytetty ruoka-aineeksi, jauhoihin se-
koitettuna ja leiväksi paistettuna.

Me olemme nyt koettaneet antaa, jos vaillinaisen-
kin, kuvauksen Suomen maaperustan laadusta ja muodos-
tuksesta. Sen täytteenä on tähän liitetty kartta, herra
professori E. J. Wiik'in tekemä, joka hyväntahtoisesti on
sallinut meidän ottaa sen tähän teokseen. Erityis-seik-
kainen kuvaus paikallisista oloista ja erittäin irtainten
maankerrosten laadusta kussakin maakunnassa tulisi nii-
den niukkain aineiden johdolla, jotka tätä varten ovat
tarjona, vain katkonaiseksi ja hajalliseksi ja lienee siitä
syystä paraiten säästettävä paikalliskertomuksiin 2). En-
nenkuin päätämme tämän luvun, tahdomme kuitenkin edel-
listen johdosta vielä kääntää huomion muutamiin pienem-
piin muutoksiin, joiden alaiseksi maanpinta ajottain jou-
tuu ja joihin on syynä maaperustan sisällinen rakennus.
Me tiedämme jo, että Suomi diluviali- eli vedenpaisu-
mus-aikakauden loputtua alkoi hitaasti kohota merenpin-
nan yli ja että tämä, maan sisässä vaikuttavain vulka-
nisten, expansivien voimain tuottama kohoaminen yhä
vielä pitkittyy. Tämän vastakohtana lukuisat maan-alai-

*) H. J. Holmberg, Materialier till Finlands Geognosi. Siv. XIII.
2) Se uusi teos, Finlands Geologiska Undersökning, josta ensi-

mäinen karttalehti ynnä siihen kuuluvan, K. Ad. Moberg'in tekemän
selityksen kanssa jo on ilmestynyt, on, niin pian kuin se valmistuu,
poistava sen pimeyden, joka monessa kohden vielä peittää maamme
geognosiaa.
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set vesijaksot ja lähteensuonet saattavat maanpintaa ale-
nemaan. Tosin ovat näiden vaikutukset vähäpätöisiä sen
suhteen, mitä äsken mainitut mahtavat vulkaniset voimat
saavat aikaan; mutta ne ovat sen sijaan äkkinäisempiä
ja enemmän paikallisia ja sentähden myös tuntuvampia.
Vesi kuluttaa nimittäin, niinkuin jo sanottiin, — vuota-
koon maan pinnalla tai sen sisässä, — lakkaamatta lujim-
piakin vuori-joukkoja; se sulattaa, sisältämänsä hiilihapon
voimalla, niiden ainekset ja uurtaa niinmuodoin aikoja
myöden yhä suurempia rotkoja maankuoren alle, kunnes
vihdoin näin syntyneiden onttojen päältä kivikerrosten
täytyy murtua ja vajota alas. Mitä avarammat ja syvem-
mät rotkot ovat olleet, sitä syvemmälle niiden raukeami-
nen saattaa maanpintaa laskeutumaan. Näitä laskeumisia
sanotaan maanvier-emiksi, eivätkä ne ole Suomessa aivan
harvinaisia. Niiden vaikutuksia tosin ei sovi verrata nii-
hin, joita tuottaa vulkaniseen puhkeamiseen yhdistetty
maanjäristys; mutta ne voivat kuitenkin usein saada pal-
jon hävitystä aikaan. Niin on erittäinkin silloin, kun
maanvieremät kohtaavat viljeltyjä seutuja; metsissä ja
erämailla sitä vastoin lienee semmoisia useinkin tapahtu-
nut, silloin tai jälkeenpäin mitään huomiota nostamatta.
Luultavaa on kumminkin, että maanvieremätkin vuosi-
tuhansien kuluessa tuntuvassa määrässä ovat muuttaneet
ja yhä muuttavat maanpinnan ulkonäön. Kun on puhe
tämän muodostumisesta, ei niitä siis käy peräti syrjälle
jättäminen.

Merkillisemmistä maanvieremistä mainittakoon kol-
me, jotka noin 30:n vuoden väli-ajalla tapahtuivat
miltfei samalla paikalla Sontamalan kylässä Nousiaisten
pitäjässä vuosina 1755, 1788 ja 1817. Ne näyttävät
kaikki kolme tapahtuneen melkein samalla tavalla. Ohi-



173SILMÄYS SUOMEN GEOLOGILLISIIN OLOIHIN.

juokseva joki oli aikojen kestäessä altapäin kaivanut maan
perustaa, joka äkkiä painui alas ja vaipuessansa veti
myötänsä huoneita, teitä ja viljavainioita. Viimeksi-mai-
nittu maanvieremä, Toukokuun 21 p. 1817 puolenpäivän
aikana, tällä lailla osittain hävitti, osittain muutti parissa
minuutissa kokonaista kaksitoista rakennusta. Rakennuk-
set ynnä alia-olevan maan kanssa „milloin laskeusivat",
— kuten kertomuksen sanat kuuluvat — „monta kyynä-
rää, jopa syltäkin alemmaksi, kuin ennen olivat olleet, kui-
tenkaan poistumatta entisiltä paikoiltaan tai vaakasuorasta
asemastaan, milloin kaatuivat kumoon ja vajosivat monta
kyynärää maan sisään, milloin siirtyivät entisiltä sijoil-
taan ja joutuivat monellaisten muutosten alaisiksi, niin
että niitä ja koko sitä alaa, jossa ne olivat olleet, tämän
lyhyen, vaan suuren ja merkillisen mullistuksen jälkeen
tuskin enää oli mahdollinen tuntea". Eräs talon-emäntä
aikoi juuri avata aitan ovea, „kun huone rupesi kallis-
tumaan ja maassa avautui rako lähellä portaita, niin ett'ei
hän uskaltanut jatkaa aittaan-menoansa, vaan kiireesti hy-
pähti halkeaman yli ja riensi kauas pois tästä vaarallisesta
paikasta, siksi kuin luuli olevansa hyvässä turvassa, jol-
loin hän hämmästyksellä näki kaiken muun liikunnon
ohessa, johon nyt niin monta huonetta ja koko silmien
edessä oleva ala olivat joutuneet, aittansa välisti kumar-
tuvan alas ja kääntyvän milloin millenkin puolelle, vä-
listi vaipuvan niin syvälle, ett'ei hän siitä paikasta, jossa
seisoi, nähnyt muuta kuin katon harjan, jonka tähden hän
ei voinut muuta ajatella, kuin että koko aitta kaikin ta-
varoineen oli ollut ja mennyt; mutta kun liikunto oli
tauonnut, näki hän kummastuksella, että aitta, vaikka
alentuneena, kuitenkin seisoi maan päällä tasaisesti kul-
makiviensä nojassa, kuin ennenkin, vieläpä niinkin, ettfei
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paikoin halkeili ja jää eräässä järvessä musertui 1). Poh-
janmaan rannikoilla on suurempia maantärähdyksiä ta-
pahtunut vuosina 1777, 1780, 1787, 1819 y. m. En-
sin-mainittu huomattiin Raahesta Maalanteen asti. Tuo-
lit ja astiat huoneissa tärisivät ja kova jyminä kuului eri
paikoilla. Erittäin lukuisia ovat maantärähdykset olleet
vuorisessa Kuusamossa. Vuosien 1731 ja 1801 välillä
pantiin siellä muistoon kaikkiansa yksitoista maantäräh-
dystä. Seuraavilta ajoilta, jolloin papit eivät enää kir-
joittaneet muistoon outoja luonnontapauksia, ei löydy täy-
dellisiä tietoja maantärähdyksistä. Tiedetäänpä kuitenkin
semmoisia siellä tapahtuneen vuosina 1804 tai 1805,
1824 ja 1849 2). Niistä tiedoista päättäen, jotka on saatu
maantärähdyksistä, näyttää siltä, kuin nämä olisivat maan
sisässä liikkuvien vulkanisten voimain synnyttämiä. Paitsi
sitä ne eivät ole tuottaneet mitään mullistuksia maan-
pinnalla; joku rauennut savupiippu tai pari särkynyttä
ikkunanruutua ovat milfei ainoa vahinko, jonka ne tiet-
tävästi ovat tehneet 3).

Niitä muutoksia, joiden alaiseksi meidän maan pinta
on joutunut ja yhä vielä joutuu, ovat nekin, jotka ovat
syntyneet järvien ja jokien laskeumisesta, kuivumisesta
tai muuttuneesta juoksusta. Nämä ovat usein olleet ih-
mistöiden tuottamia, niinkuin koskenperkausten, kanavan-
kaivamisten y. m., mutta toisinaan myös luonnonsuhteiden

*) Berättelse om en jordbäfning i Kemi lappmark af H. Wege-
lius. Svenska Vetenskaps-akademins handlingar år 1759, sivv. 229
seurr.

2) A. J. Sjögren: Anteckningar om församlingarna i Kemi lapp-
mark. Helsingissä 1828, sivv. 74 ja 75, sekä Ilmarinen 1849, n:o 53.

3) Vuonna 1626 sanotaan kuitenkin Paltamon kirkon kärsineen
suurta vahinkoa maanjäristyksestä, joka oli tuntunut suurimmassa osassa
Pohjanmaata. Tuneld, 1. c. siv. 385.



177SILMÄYS SUOMEN GEOLOGILLISIIN OLOIHIN.

välittömiä ja ennalta arvaamattomia seurauksia. Niin esm.
Längelmävesi ennen vieritti vetensä Sarsankosken kautta
Roineesen; mutta vuonna 1604 mursi edellinen järvi äk-
kiä itsellensä tien Iharin kapean kannaksen läpi Pälkäne-
veteen, jonka johdosta Sarsankoski, jossa oli kruunun
lohenpyyntö ja yksitoista myllyä, jäikokonaan kuivaksi 1).
Sittemmin on Iharinkin koski lakannut olemasta, kun
Längelmävesi sai Kaivannon kautta uuden purkausväy-
län Roineesen. Muuallakin tavataan jälkiä entisistä, nyt
kuivuneista jokien ojanteista, jotka osoittavat, että maan
ulkomuoto uudempinakin aikoina monessa paikoin on suu-
resti muuttunut. Löytyypä syytä siihenkin arveluun, ett'ei
komea Kyröskoski ole vanhempi kuin 1600:luvun alku-
tai 1500:luvun loppupuolelta 2). Mainitulla ajalla näkyy
sangen tiheään tapahtuneen luonnonmullistuksia. „Moni-
cahdoisa paicoisa", — sanoo eräs sen-aikuinen kirjoit-
taja, — „on vesi aleman itzensä laskenut, nijn että carit
ia vahat, iotca ovat olleet ennen veden alla, ia eij yxi-
kän nijtä tietänyt, ne nyt näkyvät ia seisovat corkiana
vedestä, ia cusa ennen on ollut vesi, sijnä nyt ovat nij-
tud ia cangared, ia cusa ennen ovat olleet cosket, sijnä
on cuiva, ia nyt cosket ovat sijnä, cusa eij ikänäns ole
coskea ennen ollut" 3).

*) Siitä lauseparsi: „ Ilkeä Iharin koski saatti Sarsan vaivaiseksi".
2) Katso tästä: Yrjö Koskinen, «Kyröskosken syntymä-aiasta".

Öfversigt af F. Vet. Soc:s Förhandlingar XV, sivv. 60 seurr.
3) Ericus Erici, Postilla eli Ulgostoimitus j. n. e. Stockholmis

1621— 1625. 1 Osa, siv. 40.
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VIIDES LUKU.
Vuoret.

Suomenmaan vuorien ja harjanteiden yleisen laadun
tunnemme jo edellisestä esityksestä. Meidän maassa ei
ole mitään, joka vastaa, mitä muissa maissa tarkoitetaan
vuoriselänteen eli vuorijakson nimellä. Ylänteet ovat, jos
luetaan pois Lapinmaan tunturit, nykyjään vaan matalia
kumpuja, jotka harvoin kohoavat enemmän kuin pari sataa
jalkaa ympärillä olevasta maasta. Sanomme tahallaan ny-
kyjään, sillä ammoisina aikoina todennäköisesti oli toisin.
Silloin, ennenkuin ilmakehän, lämpimän ja pakkasen, sa-
teen, lumen, jään ja suojaisen ilman vuosituhansiakestänyt,
lakkaamaton tasoitustyö vielä oli ennättänyt suuremmassa
määrässä hävittää vuorien alkuperäiset muodot ja ennen-
kuin glaciali-ajan jäätiköt niihin olivat painaneet leimansa,
silloin lienee niissä kohdin, missä nuo kunnaat nyt ko-
hoavat, ollut todellisia, korkea- ja terävähuippuisia vuoria,
eroitettuina laaksoilla, syvillä rotkoilla ja jyrkillä penke-
reillä. Nykyiset vuoret sopii pitää noiden muinaisten tun-
turijoukkojenrapautumisesta murenneina jäännöksinä.Mutta
semmoisina ne näyttävät selvän kuvan siitä tulevaisuu-
desta, joka ennen tai myöhemmin on kohtaava nykyajan
suurimpiakin vuoriharjanteita. Yksin Andein ja Himalaijan
majesteetilliset tunturijaksot muuttuvat kerran tavalliseksi





Aavasaksa.
Siv. 179.
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kumpuriviksi, niinkuin monen monta vanhempaa vuorta,
jotka nekin aikoinaan ovat olleet kokonaisen kontinentin
kannattimena *).

Että Suomenmaan vuoret ennen muinoin olivat kor-
keammat kuin nyt, sitä ne mahtavat kalliolohkareetkin
näyttävät todistavan, jotka jääajalla niistä temmattiin irti
ja sitten heitettiin Valdai'n rinteille välisti muutamia sa-
toja jalkoja korkeammalle, kuin ne vuoret, joista ne ovat
lohjenneet. Itse nämä vuoretkin kaikkialla osoittavat jää-
ajan vaikutuksia. Niiden alkuperäiset muodot, joita kivi-
lajien eri laatu on määrännyt, hävisi tuon satoja jalkoja
paksun jääpeitteen summattoman painon alla, joka, hitaasti
liukuen alas kaakkoon ja etelään päin, tasoitti kaikki niiden
epätasaisuudet ja sitten heitti ne „erraatisina" kivilohka-
reina usein hyvinkin kaiias niiden alkuperäisistä paikoista,
ulkopuolelle Suomen rajoja, Itämeren-maakuntien, Yenäjän,
Puolan ja Pohjois-Saksan alueille. Vuoret, joita sillä lailla
ikäänkuin viilattiin, eivät olekkaan nyt enää terävähuip-
puisia, vaan ovat typistyneiden, päältäpäin pyöreäin koo-
nien muotoisia. Tämä koskee erittäinkin metamorfisiin
vuori-muodostuksiin, gneisi-vuoriin, jotka tavallisesti esiin-
tyvät pitkinä riveinä matalia, aallonmuotoisia kumpuja.
Eruptiviset vuorilajit eli graniitivuoret taas ovat hävityksen
johdosta vielä enemmin pirstautuneet. Nuo valtavat vuori-
venkaleet, joiden jyrkästi laskeutuvat kyljet useimmiten
ovat rikki repiintyneet ja joiden ympärillä kalliolohkareita
on hajallaan hurjassa sekasorrossa, ovat suurenlaatuisia
raunioita, mahtavia todistajia, jotkakertoilevat kovain vuor-
tenkin turhaan taistelleen katoavaisuutta vastaan.

l) Élisée Reclus: La Terre. Description des phénornénes de l<*
vie du globe. 1. s:me edition p. 198.
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Niinkuin jo' edellisessä mainittiin, käy Suomen läpi
Maanselkä, joka sen epätasaisella pinnalla muodostaa ma-
talanpuolisen, milloin leveämmän, milloin soukemman vyö-
hykkeen, ollen paikoittain näkyviin ulottuvaa kiinteää
vuorta, mutta paikoittain ja useammin hietakangasta, suota
ja rämettä. Maanselkää sopii pitää Skandinavian tunturi-
jakson haarana. Meidän maan äärimmäinen luoteiskulma
koskee tämän tunturijakson korkeimpaan harjaan eli selän-
teesen, Kölerfim, joka noin neljä tai viisi peninkulmaa on
Norjan-puolinen rajamme. Kölen'iä on verrattu idästä
tulevaan, vaahtoiseen hyökylaineesen, joka on jähmettynyt
korkeimmalleen noustuansa, juuri kun se on alas vieri-
mäisillään. Idän puolella se yleensä kohoaa hiljalleen te-
rassinmuotoisina penkereinä, lännen puolella sitä vastoin
jyrkästi alenee valtamerta kohden, harja pirstauntuneena
ja kyljet alas vierineinä. Sen tunturit, joiden korkeus vä-
henee pohjaseen päin, ovat useissa kohden syvien laaksojen
ja rotkojen lävistämiä, joiden pohjaa myöden virrat japurot
ovat itsellensä uurtaneet purkausväylän. Merkillistä on,
että Kölen'in tunturi monessa paikoin ei ole vedenjakajana,
eli toisin sanoen, ettfei se ole sama kuin se maanselkä,
josta joet saavat alkunsa. Sen korkea tunturiharja on,
niinkuin jo sanottiin, jokien ja purojen lävistämä, jotka,
lähtien maanselän muodostamasta, toisinaan tuskin silmin
huomattavasta ylänteestä, ovat Kölen'in kallioseinäin välitse
raivanneet itselleen tien merehen. Sellainen ei ole kui-
tenkaan se vähäinen osa Kölen'istä, johonkoskee Suomen
raja; sillä se yhtyy melkein kokonaan maanselkään. Mai-
nittu osa alkaaKoltapahdan tunturista, jonkalähelläKoskin-
modkrfn kiviröykkiö on pystytetty rajapyykiksi Suomen,
Ruotsin ja Norjan välille, 1515 jalan eli 450 metrin kor-
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keudelle merenpinnan yli *). Kölen'in jatkoa osoittavat
sitten tunturit Possuvaarri (1465 jalkaa, 435 metriä), Maas-
selvaarri (2802 j., 832 m.), Tuoljihupah (3656 j., 1085
m.), Utrasoaivi eli Ortasoaivi (2707 j., 804 m.), josta
Lätäsenon oikeanpuolinen lähdehaara saa alkunsa, sekä
korkein kaikista, Haltiolunturi, Haldishok(H.alåe§äil), jonka
huippu kohoaa 4234 Suomen jalkaaeli 1258 metriä meren-
pinnasta ja siis ylettyy ikuista lumirajaa korkeammalle.
Samoin on kenties Jollamoaivi'n (1145 m.), Kapperus-
vaarrVn (1113 m.) ja Vähioaivfn (1100 m.) tunturien laita2),
jotka ovat vähää idempänä ja kokonaan Suomen rajojen
sisällä. Niiden huippuja verhoava jääpeite sanotaan pai-
koittain olevan monen sylen syvyinen. Silloin tällöin sum-
mattomat lumivyörykkeet vierivät jyrkänteitä alas ja hau-
taavat toisinaan allensa ihmisiä ja peuroja 3). Ei niin kor-
keita, mutta kuitenkin varsin mahtavia tuntureita ovat
Virdnituoddar, jonka korkein huippu on Virdnitshokko
(3060 j., 908 m.), Peeravaara (2880 j., 855 m.), Boppi
(3200 j., 950 m.) y. m., jotka kohottavat paljaat, niukan
peuranjäkälän peittämät kukkulansa Muonion molempain
latvajokien, Lätäsenon ja Könkämäenon, välisessä Enon-
tekiäisten kulmassa. Vuorien välillä ja ympärillä oleva
ylänkö, joka maantieteellisessä suhteessa kuuluu Skandi-
navian niemimaahan, on paraasta päästä suota jarämettä
ja sen läpi käy pieniä järviä ja jokia.

J) Me ilmoitamme seuraavassa sekä metri- että jalkamitat, jälki-
mäiset syystä, että ne yleisimmin tunnetaan. Yksi metri on sama kuin
3,368 jalkaa.

2) Norjan sisämaissa alkaa ikuisen lumen raja 70 ja 70V4 as"
teen välillä pohj. lev. 1072 metrin korkeudelta, ja 67 ja 67 lj_ asteen
välillä 1266 metrin korkeudelta. Vertaa G. A. von Kloeden, Handbuch
der Erdkunde, 3:te Auflage. 1 nios, siv. 887 seurr.

3) E. J. Grape: Utkast till beskrifning öfver Enontekis. Kun.
Euots. Tiede-akatemian toimituksissa vuodelta 1803.
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Haldishok'illa tunturijakso ja maanselkä eroavat toi-
sistaan. Edellinen jatkaantuu samaan suuntaan kuin meren-
rannikko koilliseen päin Nordkyn'iin asti ja sitä lävistääkol-
messa eri paikassa maanselästäkumpuavat Baisinjoki (B,a,isen
elf), Alatean eli Alattion joki (Alten elf) ja Tenojoki (Tana
elf). Ollen kokonaan Norjan sisällä ei tämä tunturien
osa kuulu Suomen vuorien kuvaukseen. Maanselkä taas,
jota 1751 vuoden raja-kommissioni syystä katsoi maiden
luonnolliseksi rajamuuriksi, käy Haldishok'ista kaakkoon
ja sitten itään päin Pelto- eli Peldovuomatunturiin asti,
jossa se lakkaa olemasta Norjan rajana. Haldishok'ilta
astutaan niille pengerryksille, joita muodostavat Boljogoppo
(880 m.), Somasoaivi (872 m.), Varoaivi (911 m.) ja
Tshertti (808 m.) tunturit rämeiden, veteläin soiden ja
korpien täyttämälle sekä niiden välillä heikkoa koivistoa
kasvavalle alalle, jossa sinne tänne matalille kummuille
pystytetyt valtakuntain rajapyykit ovat melkein ainoat nä-
kyväiset merkit, jotka osoittavat maanselän olemassa-oloa.
Tämä ala on kuitenkin noin 1700 tai 2000 jalkaaeli enem-
män kuin 500 metriä yli merenpinnan, jamuutamissa paikoin
se kyllä selvästi huomataan maanseläksi, niinkuin esm. Ted-
nomodka'ssa, jossa ainoastaan 250 kyynärän levyinen tai-
pale eroittaa Pohjois-Jäämereen jaPohjanlahteen laskeuvat
vedet toisistaan l). Puusasvaarassa maanselkä taas muut-
tuu tunturiksi. Urtivaara, Salvastunturi, Jierstivaara,
Bauoaivi, Maderoaivi, Baudoaivi y. m., jotka osoittavat
maanselän jatkoa, ovat jokseenkin mahtavia, metsättömiä
vuoria ja useimmat niistä ovat enemmän kuin 2000 jalkaa
eli 600 metriä korkeat.

x) N. Marelius : Om land- ochfjällryggarne, samt gränsen emellan
Sverige och Norrige, Ruots. Tiede-akatemian toimituksissa 1772, siv. 4.
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Ennenkuin edemmäksi seuraamme maanselkää, otta-
kaamme huomioon yksi sen haara, joka Jierstivaarasta
kääntyy etelää kohden, käy puolipiirinä Ounasjärven ym-
päri ja sitten, muodostaen jotenkin yhtenäisen jakson suu-
rempia ja pienempiä vuoriryhmiä, ulottuu Pohjanlahden
pohjoisrantaan asti. Tämä haara, jonka yhteinen nimi on
Ounasselkä, eroittaa Tornion ja Kemin jokilaaksot toi-
sistaan ja on vanhastaan ollut Länsipohjan jaPohjanmaan
rajana. Niistä vuoriryhmistä, jotka muodostavat tämän
jakson, ovat muutamat ylempänä merenpinnasta kuin kaikki
muut epätasaisuudet Suomen varsinaisella kallio-ylängöllä.
Erittäin huomaamme vanhastaan tunnetun Ounis- eli Ounas-
tunturin Ounasjärven eteläpuolella, jonka huiput nousevat
2150:kin jalkaa korkealle (640 m.), ja vähää etelämpänä
Kittilän ja Muonioniskan rajalla majesteetillisen Pallas-
tunturin, jota on verrattu suunnattoman suureen, moni-
kupooliseen jättiläistemppeliin. Korkein näistä kupooleista,
jotka pitävät lumivaippansa Juhannukseen asti ja jälleen
pukevat sen yllensä jo Syyskuun keskipalkoilla, on Taivas-
kero eli Himmelriiki l), joka, yllämainitut Enontekiäisten
Lapin vuoret pois luettuina, on korkein Suomenmaan mi-
tatuista kukkuloista, 2889 jalkaa eli 858 metriä meren-
pinnasta. Vain parin peninkulman päässä sieltä, Jerisjärven
itärannalla kohoavat noin 650 metriä korkeat Keimiö- ja
Jeristunturi, ja kaakompana, erillänsä varsinaisesta vuori-
selänteestä eli, oikeammin sanoen, vuoririvistä, viisitoista
virstaa pohjoiseen päin Kittilän kirkosta, mahtava Levi-
tunturi (572 m.); sen luoteiselta rinteeltä on löydetty kivi-
lohkareita, joissa on ollut, paitsi valkoista ja viheriäistä

*) Toisinnon mukaan Jimmelriiki lappalaisesta sanasta Jibinel =

Jumala. Siinä tapauksessa olisi ruotsalainen nimitys vaan vääntämällä
siitä syntynyt.
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kvartsia eli ukonkiveä, dolomiitia, joka osoittaa paljon
yhtäläisyyttä kultaa-sisältävän dolomiitin kanssa. Vuori-
jonon sivuhaaroja on myös vaikeapääsöinen, soitten ympä-
röimä Aakenustunturi (500 m.), jonka syvissä rotkoissa
ja halkeamissa lumen ei sanota milloinkaan sulavan. Ounas-
selän jatkoa osoittaa sitten korkea Yllästunturi (2560 j.,
760 m.), joka, samoin kuin läheiset vuoret, sisältäärauta
malmia, vaikk'ei siihen määrään, että sen arveltaisiin pal-
kitsevan työkustannukset. Edempänä vuorijakso alenee
matalammaksi, etenee paikoittain noin 100 jalkaa tasan-
gosta kohoavana harjuna ja ilmaantuu Ylitornion jaRova-
niemen pitäjäin rajalla Airiselkä nimisenä. Yleensä on
maa täällä napapiirin kummallakin puolellaKemi- jaTornio-
joen välillä hyvin mäkistä. Ylänteet ovat tavallisesti yksi-
tyisiä, ruokamullan peittämiä ja metsää kasvavia kumpuja,
jyrkkiä pohjois- ja luoteispuolella, mutta verkalleen viet-
täviä etelää kohden. Maanpäälliset vuoriryhmät näyttävät
välisti mitä omituisimmat rapautumisen ja pirstautumisen
kuvat. Niin on esm. Niemivaaralla, Turtolan kirkon

Niemivaara. I. J. Inberg'in kuvaama.
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kaakkoispuolella, hienorakeinen graniiti lohjennut tasai-
siksi, parallelipipedisiksi penkereiksi ja siten muodostanut
muureja, joita pettynyt silmä helposti pitää ihmisten te-
kona *). Toisinaan ovat vuoret yhteen läjäytyneitä muutto-
lohkare-joukkoja, joita täällä on niin paljo, että usein ava-
ralta peittävät maata, vieläpä satoja tynnyrin-aloja. Sel-

Juuvaara. Kemijärven pitäjässä. I. J. Inbergm kuvaama.

laisia muuttolohkareita on runsaasti laajamaineisellaAava-
saksallakin, joka kohoaa Torniojoen vasemmalla rannalla,
eteläpuolella Tenkeliöjoen suuta, 780 jalkaa eli 232 metriä
merenpinnasta. Sen kukkulalle nousee joka Juhannus
läheisiä ja kaukaisia matkustajia, jotka ihailevat tuota
etelämaalaisille hämmästyttävää näytelmää, kun aurinko
koko vuorokauden näkyytaivaanrannanylipuolella. Vieraiden
mukavuutta varten on Suomen valtio, joka on lunastanut
vuoren, sinne laitattanut soman rakennuksen, ja likeiset
kalliot on piirretty täyteen nimiä ja alkukirjaimia, joiden

y I. J. Inberg: Bidrag till Uleåborgs läns geognosi, Bidrag t.
kännedom af F:s natur och folk. XXV.
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joukossa on useao historiallisesti tunnettujen henkilöin.
Toinen kokountuneista kiviroukkioista muodostunut vuori
on Pisavaara, Eovaniemen ja Tervolan pitäjäin rajalla.
Viimeksi-mainittu ja noin peninkulman päässä Raanujärven
eteläpuolella olevaKarhujupukka, jonkakukkula muodostaa
keilanmuotoisen huipun, ovat muutoin merenrannan-puoli-
sista vuorista tiettävästi ainoat, jotka ovat 1000 jalan
(lähes 300 metrin) korkuisia. Paljoa matalammat, mutta
toisessa suhteessa merkilliset ovat Kalkinmaan kummut
Alatornion pitäjässä, jo vanhempina aikoina tunnetut mar-
moristansa, sekäKemin kirkon luoteispuolitse käyvä Kaliin-
kankaan harju, joka ennen vuotta 1809 oli rajana Suomen
ja Ruotsin välillä. Kallinkangasta, jonka santakivenkal-
tainen vuorilaji tarjoo ympäristön väestölle hyvää rakennus-
ainetta, sopii pitää Ounasselän viimeisenä päänä. Sen
55 metrin korkuiselta harjulta, joka penkerittäin nousee
itään päin, on lavea jakaunis näköala läheisenrantamaan,
saariston ja meren yli.

Nyt palajamme maanselkään, joka, niinkuin mainittiin,
Peltotunturilla herkeää olemasta Norjan rajana. Yiimeksi-
mainitusta, kahden peninkulman pituisesta ja peninkulman
levyisestä tunturista, jonka korkein kukkula Peltovadda
on 473 metriä (1592 jalkaa) korkea, käy maanselkä etelää
kohden. Sen suuntaa osoittavat silloin Korsatunturi ja
Kätkätunturi. Sitten maanselkä kääntyy itään päin, me-
nettää tunturiluontonsa ja leviää autioksi ylänkörämeeksi,
jonka syvistä, kuljettaviksi kelpaamattomista soista saavat
alkunsa lukuisat purot ja joet, jotka lisävesinä purkauvat
osittain Ivalojokeen ja Luttojokeen, osittain Kemijoen kol-
meen suureen päähaaraan, Ounasjokeen, Kitiseen jaLuiro-
jokeen. Virtaapa vesi yhdestä noista soista, Suodajängästä,
yhfaikaa kahtaalle, sekä Inarijärveä että Pohjanlahtea
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kohden 1). Lähempänä Venäjän rajaa Maanselkä jälleen
muuttuu tunturin-luontoiseksi. Vuorijaksossa, jonka nimi
täällä ensin on Baututunturi ja sitten toisella puolella
Suomujokea Suoloselkä, suomeksi Saariselkä, on koko joukko
jotenkin korkeita tuntureita, joista Talkunaoaivi on enim-
män tunnettu, koska se on rajapaikkana Suomen ja Ve-
näjän välillä. Sanotaanpa myös koko Maanselän jaksoa
Peltotunturista Talkunaoaiviin asti yhteisellä nimellä Suolo-
seläksi (väärin Suolaseläksi) 2).

Pohjoispuolella Maanselkää, joka viettää Pohjois-Jää-
mereen päin, on maa täynnä lukemattomia yksityisiä tai
ryhmiksi kokountuneita ylänteitä, joidenvälillä on pyöreän-
muotoisia syviä laaksoja. Noin 400 tai 500 metrin
korkeuteen merenpinnasta nämät ylänteet tavallisesti ovat
metsäisiä; mutta mainitun rajan ylipuolelta pakkanen ja
tuuli yhdessä ovat lakaisseet pois kaiken korkeamman kas-
vullisuuden. Ylimmät tunturit, niin sanotut „tunturi vuoret",
siis paljaan harjansa tähden jo kaukaa helposti eroitetaan
matalammista metsävuorista. Yhtenäisemmistä vuoriryh-
mistä tulee eroittaa seuraavat tunturijaksot Rautatunturim
luoteispuolella, Ivalojoen takana: Hammastunturi ja sen
kukkula Pietarlautaoaivi, noin puolen peninkulman päässä
Kultalan asemapaikasta, 1700 jalkaaeli 550 metriä korkea,
Aapistunturi, Viipastunturi ja Maarestatunturi. Nämä
melkein yhdensuuntaiset ja jokilaaksojen eroittamat tun-
turijaksot kohoavat noin 800, jopa 1200:kin jalkaa ym-

x) Kenraali A. Järnefeltin suullisen ilmoituksen mukaan.
2) Nimen lappalaisesta alkuperästä katso G. Wahlenberg: Geo-

grafisk och ekonomisk beskrifning om Kemi Lappmark. Tukholma 1804,
siv. 64. Epähuomiosta on kuitenkin ylempänä kolmannessa luvussa
Suolaselän nimi tullut käytetyksi, jota nimeä myös tavataan yleisim-
mästi käytetyissä kartoissamme.
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parilla olevasta maasta, joka itse puolestaan on keskimäärin
noin 600 tai 800 jalkaa korkealla *). Maarestatunturilta
pohjaseen päin ja siitä eroitettuna Yaskojoen laaksolla
ilmaantuu lähes kuuden peninkulman pituinen ja kahden
levyinen ryhmä osittain varsin huomattavia vuorijoukkoja,
nimeltään Muotkatunturi, jonka vuorista muutamia kauan
aikaa on pidetty Suomenmaan korkeimpina. Niitä on erit-
täinkin Peldooaivi, jonka kuperat, paljaat tunturi-otsat
kohoavat noin 2250 jalkaa (668 metriä) korkealle, sekä
sen eteläpuolella Kuarvekods, jonka terävälle huipulle
näkyy lavea ala ympärillä olevaa vuorimaata. Pohjoisena
Muotkatunturin jatkona sopii pitää Paistunturia. Tämäkin
tunturijakso lienee arviolta kolmatta tuhatta jalkaakorkea.
Länteen päin Inarijärveä kohden maa vähitellen laskeuu,
vaikka yksityiset kukkulat sielläkin; nousevat 1500 jal-
kaan ja enemmänkin merenpinnan yli. Näistä ylänteistä
tunnetaan erittäinkin Petsikon vuoret kauas näkyvänä tien-
viittana Inarista Utsjoelle kulkeville. Inarijärven män-
nistöä kasvavat rannat ovat täpö täynnä isoja maaperäisiä
kiviä, läpimitaten yhden, jopa useammankin sylen suurui-
sia. Etelärannalla kohoaa loivarinteisiä metsävuoria, joita
sopii katsoa Raututunturin pohjoispuolisiksi haaroiksi.

Talkunaoaivista Maanselkä, jokanyt varsinaisesti saa
tämän nimen, kääntyy etelään päin, juoksee yhden tai
viiden peninkulman päässä "Venäjän rajasta, jota se sivu-
haaroillaan välisti koskettelee, niinkuinKorvatunturin koh-
dalla sekä Värriötunturin pohjoisimman osan, Nuortitun-
turin, tienoilla, ja vetäytyy sitten lännemmäksi monin
mutkin ja koukuin, puolipiirinä ympäröiden Kuolajärven

x) A. M. Jernström: Material Ull Finska Lappmarkens geologi,
Bidrag till kännedom af F:s natur och folk. XXI, sivv. 118, 119-
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ja Kuusamon metsäisiä ja järvirikkaita vuoriseutuja. Siellä,
molemmin puolin napapiiriä, sen suuntaa osoittaa useat
sangen mahtavat vuoret, niinkuin Kieskistunturi (1800
jalkaa, 535 metriä) ja sen pohjoispuolella, Kuolajärven
kirkon kohdalla, 2000 jalan eli 600 metrin korkuinen
Sallatunturi. Kieskistunturi on ikäänkuin vuorisolmu Maan-
selässä. Sieltä lähtee kaksi haaraa, toinen kaakkoon, toinen
luoteesen. Edellinen, Hangasselkä, joka eroittaa Tuntsa-
joen ja Oulankajoen alueet, jatkaantuu, muodostaen ryhmän
erillään olevia vuoria, Pääjärveen asti Venäjän Karjalaan.
Näistä vuorista otamme huomioon Sieppitunturin, joka 500
metrin korkuisella, paljaalla kiireellänsä kantaa yksinäistä,
valtavan isoa lohkaretta, Honkivaaran ja Buskeakallion,
jonka vaaleanpunainen graniitiseinä kohtisuorana nousee
64 metriä eli 216 jalkaa Paanajärven äkkijyrkästä ran-
nasta. Luoteinen haara muuttuu vähittäin noin 120 jalkaa
tasangosta kohoavaksi harjuksi, jonka nimi on Kolsan-
harju, ja joka, kahdessa paikassa Tenniöjoen ja sen lisä-
jokien lävistämänä, ulottuu Kemijokeen asti. Maanselän
jatkona Sallatunturin eteläpuolella on osittain vuoria (Soti-
tunturi y. m.), osittain loivarinteisiä ylänteitä, niinkuin
Bitakorkia, jotka tosin eivät suuresti kohoa ympäristön
tasangolta, mutta Menevät kuitenkin merenpinnasta paljoa
korkeammalla kuin tuhatta jalkaa. Kuusamossa Maanselkä
tekee tuntuvan polven länteen päin ja muodostaa eri pai-
koin, niinkuin Timisjärven ja Posiojärven välillä sekä
Vasaraniemellä Ylikitkajarven ja Livojärven välillä, ai-
noastaan kapean harjun, jokapadon tavalla eroittaa Vienan-
meren ja Itämeren vesistöt toisistaan. 'Kuten jo ennen
on huomautettu, on Kuusamo, Lapinmaata lukuun otta-
matta, Suomen ylhäisin ja vuorisin seutu. Laaksojen poh-
jatkin, joina ovat järvien kalvot, ovat täällä usein enem-
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män kuin 800 jalkaa eli 240 metriä merenpinnasta, s. o.
noin 100 jalkaakorkeammalla kuin Etelä-Suomen ylimmät
kukkulat. Näiden järvien yli kohoaa Maanselän harja
enemmän kuin 100 metriä (neljättä sataa jalkaa*); mutta
enimmät ympäristön metsäisistä, ruokamullan tai murto-
kivisoran peittämistä vuorista, jotka paraasta päästä ovat
syeniitiä, ovat paljoa korkeammat 2). Kaikkein korkeim-
milla, jotka suurimman osan vuotta ovat lumen ja jään
peitossa, ei löydy enää mitään kasvullisuutta ja aurinko
siellä näkyy Juhannuksen aikana, mailleen menemättä,
monta vuorokautta perätysten. Tutuimmat näistä kukku-
loista ovat livaara (1565 jalkaa, 465 metriä), entis-aikoina
rajamerkki Venäjää vastaan ja kauan pidetty Maanselän
korkeimpana kohtana, sekä Paanajärven eteläpuolella nuo
yksinäiset Kuntivaara (1540 j., 445 m.), Ukonvaara^
jonka harja on tasainen ylänkö, (1626 j., 482 m.) ja
Nuorunen (1794 jalkaa, 532 metriä) 3). Viimeksi-maini-
tulta kukkulalta, korkeimmalta kaikista Suomenmaan vuo-
rista napapiirin eteläpuolella, jonne läheisen starovertsi-
luostarin hurskaat munkit ovat pystyttäneet ristin, on laaja
ja ihana näköala suurenlaisen vuorimaiseman yli pohjoista
kohti Kuolajärven tuntureille saakka ja livaaraan asti ete-
lään sekä kauas Venäjän Karjalaan Pääjärven vesien poikki.
Lännessä näköalaa loittona rajoittaa Ylikitkajarven kanssa
yhdensuuntainen vuorijakso, jonka neljä tunturia korkeu-
dessa melkein vetänee vertoja livaaralle. Nämä tunturit

*) Professori Daa havaitsi Maanselän harjan, lounaispuolellaKuu-
samon kirkkoa, jossa valtatie käy, 349 metriä eli 1175 jalkaakorkeaksi.

2) Huomattava on puute savesta Kuusamossa ja Ku oi ajarvella,
joissa pitäjissä ei löydy ainoatakaan tiilikiuvasta. I. J. Inberg, 1. c.

3) Mitat ovat H. J. Holmbergin ilmoitusten mukaan kirjassa
Materialer till Finlands geognosi, siv. 162.
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ovat Pyhätunturi, muinoin Lappalaisten uhripaikka, jonka
kovaan, valkoisen, melkein ihan puhtaan kvartsin muo-
dostamaan huippuun luonto on kovertanut kauniin hiiden-
kirnun, Bukatunturi, jonka jyrkkänä kallioseinänä laskeu-
vassa lounaiskyljessä on jotensakin iso luola ja joka lael-
lansa kuuluu kantavan järveä, missä elää pieniä kaloja l),
Valtavaara, korkein noista neljästä, ja Kontiainen.

Siitä Maanselän kulmauksesta, joka, niinkuin ylem-
pänä sanottiin, sisällensä sulkee Kuusamon vuoriseudun,
käypi, sen äärimmäisestä suipusta lähtien, luoteesen ja
länteen kaksi pitkänlaista haaraa. Edellinen, alkaen Palo-
tunturista, ulottuu ensiksi Ailanganselän nimellä Kemijär-
velle, kohoaa sitten taas mainitun järven vastaisella ran-
nalla ja jatkaantuu pohjoisempana yksinäisinä vuorina [Pyhä-
tunturi, Luostotunturi) kauas Sodankylän rajojen sisälle.
Jälkimäinen haara taas, joka on Kemijoen laakson etelä-
rajana, on pitkä jakso vuoria, joita eroittaa suoperäiset
maat ja jotka Kivalon nimellä ulottuvat merenrantaan asti.
Näistä vuorista ovat huomattavia Kivalon-otta niminen
kukkula Kemijoen etelärannalla sekä parin peninkulman
päässä rannikolta nuo merenkulkijoille tunnetut J£ivalon-
penikat eli Simon kunnaat: Ylipenikka, Keskipenikka ja
Alapenikka. Viimeksi-mainittu nousee 536 jalkaa eli 159
metriä Pohjanlahden vesien yli. Sieltä luoteesen päin on
laaja kenttä, täynnä irtonaisia siirtolohkareita, kaikki sa-
maa vuorilajia, kvartsiitia, aaltomaisesti läjäytyneitä soi-
keiksi harjuiksi. Paikka, nimeltään Tornivaara, ei ole
ainoastaan geognostisessa, vaan muinaistieteellisessäkin suh-
teessa merkillinen; siellä ja sen ympäristölläkin, näet, ta-
vataan useampia muinaisjäännöksiä.

*) Uusi Suometar 1879 n:o 134, Lisälehti.

13
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Me olemme nyt vähittäin seuranneet kaikkia niitä
harjanteita, jotka ympäröivät Kemin laajaa jokilaaksoa.
Sen sisällä ilmaantuu vielä paljo muita huomattavia vuoria
ja harjuja, jotka eivät ole missään näkyväisessäyhteydessä
äsken lueteltujen kanssa. Mainitkaamme niistä ainoastaan
Sompiotunturit, Kitisen ja Luirojoen välillä niiden latva-
puolella, Oratunturi, etelämpänä samojen jokien välisessä
kulmauksessa, Suomutunturi,Kemijärven itäpuolella,Kumpu-
tunturi, Ounasjoen ja Kitisen välillä, Ounasvaara, joka
kohoaa Kemijoen etelärannallavastapäätä Ounasjoen lasku-
paikkaa 208 metriä eli 700 jalkaa merenpinnasta sekä
Vammasvaara, etelämpänä samalla rannalla, 240 metriä
korkea.

Ennenkuin Maanselkä on jättänyt Kuusamon etelä-
rajan, lähettää se ulos vielä yhden haaran, joka, tunnet-
tuna Kainunselän nimellä, Näränkävaaran korkeasta tun-
turista ulottuu lounaasen päin sekä muodostaa luonnollisen
tokeen kaikille vesijaksoille, jotka laskevat Oulujärveen
ja sitten yhdistynein voimin Oulujoen kautta raivaavat
itsellensä tietä mereen. Varsinkin pohjois-osassaan on

Kainun^elällä koko joukko huomattavia vuoria, niinkuin
Korpijärven ja Pispajärven tienoilla sekä Pesiöjärven ym-
pärillä, jonka likeisille kukkuloille sanotaan sydän-yön au-
ringon näkyvän *). Mittaamatta nämä vuoret kuitenkin
ovat jääneet. Samoin on myös vähää lännempänä olevien
selänteiden laita, Paljakkavaaran, Siikavaaran ja niiden
vuorten, jotka ovat pohjoispuolella Puolangan kirkkoa.
1840-luvulla toimitetussa astemittauksessa sitä vastoin mi-
tattiin muutamia Kainunselän eteläisemmistä, multapeittoi-
sista kummuista. Niin nähtiin Teeriharju, luoteispuolella

*) Tuneld'in Maantiede. Tukholma 1794. Kolmas nios, siv. 377.
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Ristijärven kirkkoa, olevan 334 metriä (1125 jalkaa) ja
Kivesvaara Oulujärven pohjoisrannalla 296 metriä yli
merenpinnan. Oulujärven länsikulmassa, jossa Oulujoen
kosket puhkaisevat harjanteen, ei sen korkeus liene muuta
kuin 150 tai 200 metriä. Äskenmainitun virran toisella
puolella saa se Bokuanvaaran nimen (200 metriä) ja juoksee
hietaharjanteena suoraan etelää kohti, kunnes se Saaresten-
mäellä yhtyy Suomenselkään.

Yksityisiä, huomiota ansaitsevia kukkuloita Kainun-
selän ja Kivalon välisessä laaksossa ovat Pyhitysvaara,
Isosyöte ja Vähäsyöte, kaikki Pudasjärvellä, sekä linatti-
vaara, jossa menneen vuosisadan loppupuolella viljeltiin
vaskikaivosta, joka köyhyytensä tähden kuitenkin pian jä-
tettiin.

Jätimme Maanselän Näränkävaarassa. Tästä vuo-
resta, joka tuskin lienee vähemmän korkea kuin livaara,
käy Maanselkä suoraan etelään, ollen luonnollisenarajana
Suomen ja Venäjän välillä. Sen harja, jonka korkeus
merenpinnasta, läheisten järvien tasapinnasta päättäen,
lienee keskimäärin 250 tai 280 metriä, kohoaa paikoittain
korkeammallekin ja muodostaa koko joukon vuoria, kuten
Sarvitaipalen, Vierivaaran, Saarenmäenpään y. m. Niiden
välillä se ilmaantuu rämeinä, hietikkoina tai kiviroukkioina,
joiden välipaikkoihin on syntynyt vesilätäköitä. Molemmin
puolin kumpuelee jokia ja puroja, jotka monesti kokoun-
tuvat järviksi pitkin Maanselän sivuja. Monessa paikoin,
missä Maanselkä on vaan kapeana taipaleena eri tahoille
juoksevien vesien välillä, on ikivanhoista ajoista ollut ta-
pana kulkea toisesta maasta toiseen, siten että veneet on
vedetty kannaksen poikki järvestä järveen ja sitten, pursin
seuraamalla vesien juoksua, matkaa on pitkitetty, siksi
kuin on päästy asuttuihin seutuihin. Sellainen, vanhastaan
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tunnettu taival on paitsi muita % peninkulman pituinen,
matalahko kannas Suomen-puolisen Maaselänjarven ja Ve-
näjän-puolisen Miinaanjärven välillä, jota myödenKajaanin
läänin jaVienanmeren rannikkoin keskinäinen liikekäy vielä
tänäkin päivänä tuolla alkuperäisellä tavalla 1). Ei mikään
oikea maantie yhdistä näitä seutuja. Lähellä viimeksi-mainit-
tua paikkaa, Miinaan (eli Minovan) kivellä, jakaantuuMaan-
selkä kahteen haaraan, joista kaakkoispuolinen käy Ar-
kangelin ja Aunuksen kuvernementtien läpi jayhä eteenkin
päin pysyy rajana Vienanmeren ja Itämeren hassiinien
välillä. Tätä haaraa tulee siis, sen mataluudesta huoli-
matta, pitää varsinaisena Maanselkänä. Toinen haara
muodostaa Möntönvaaraa,n asti Venäjän-puolisen rajan ja
kääntyy sitten länteen sekä senjälkeen lounaasen, ja ete-
vimpänä harjanteena ja vedenjakajana Suomenmaan rajojen
sisällä sitä osaavasti kyllä on nimitetty Suomenseläksi.

Maanselän ja Suomenselän välisen kulman leikkaa
eräs harjanne, joka Vihtavaarasta,, edellä-mainitulla selän-
teellä, Vuokkijärven lähiseuduilta, käy Oulujärven rantaan
sekä eteläisellä, Nuasjärven ja Sapsojärven välisellä haa-
ralla on yhteydessä jälkimäisen kanssa. Tätä vuorijaksoa
sanotaan Sotkamon seläksi, välisti myös Vuokkiseläksi.
Sen kukkuloista ansaitsevat mainitsemista Särkkävaara
Kuhmoniemellä, Hiidenlinna, pieni vuori Ristijärvellä, jonka
portaiden kaltaiset pengerrykset ovat antaneet aihetta ta-
rinaan muinaisesta jättiläisten linnasta, yksinäinen Saukko-
vaara, eteläpuolella Ristijärven kirkkoa (1100 jalkaa,
327 metriä) sekä Bupukkavaara (938 jalkaa, 278 metriä),

1) Fr. Hällström ilmoitti, että Maanselkä tässä paikassa Suomen
puolelta ylenee 3000 kyynärän matkalla 40 jalkaa ja sitten alenee
20 jalkaa 1500 kyynärän matkalla Miinaanjärveen asti. G. Rein, Ma-
terialier till utredande af Finlands statistik. 11. Uleåborgs län. Siv. 43.
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jonka viimeksi-mainitun länsipuolella kulkee hietaharju,
joka Paltamon kirkon seuduilla leviää noin 7 neliövirstaa
avaraksi, harvaa männistöä kasvavaksi tasangoksi. Ete-
läisen haaran leikkaa Kärnälässä Sotkamon vesijaksot,
joiden toisella puolella kohoaa Vuokatin korkea vuorise-
länne ynnä sen kukkulat Poliovaara ja Keimavaara, epäi-
lemättä korkeimpia tässä osassa maata, vaikka niiden kor-
keutta ilmoitetaan eri lailla, 250:stä 360:een metriin asti.
Näillä, niinkuin myös eteläisemmillä, saman vuorijakson
kukkuloilla, Bekivaarälla, Sarvivaaralla ja Kivikalliolla,
lohkaistaan erästä viheriään vivahtavaa, harmaata tai (vii-
meksi-mainitussa paikassa) kellertävää vuolukiven lajia,
johon helposti pystyy sekä saha että kirves ja jota käy-
tetään kiukaisin, kovasimiksi ynnä muuhun. Kivikalliota
sopii muutoin jo pitää Suomenselän rinteenä, jonka har-
jalta se ei ole kuin parin virstan päässä.

Tuo harja on Oulun jaKuopion läänien rajalla yleensä
noin 800 jalkaa eli 240 metriä korkea ja muodostuu osittain
mahtavista vuorijaksoista, semmoisista kuin Talvivaara,
osittain ylängöistä ja harjuista, jotka toisinaan ovat yhden-
suuntaiset. Mitatuista kukkuloista näillä paikoin mainit-
takoon Naarasmäki, Laakajärven pohjoispuolella, 243 met-
riä eli 818 jalkaa, ja Lehtovaara, puolitoista peninkulmaa
Kajaanista, 275 metriä eli 928 jalkaa. Lännempänä, missä
käy maantie lisalmesta, kuljetaan Suomenselän poikki
mäkeä ylös ja alas, siksi kuin miltei huomaamatta ollaan
Murtomäellä, jossa lavea näköala kummallakin puolella il-
maisee, että on päästy korkeimmalle huipulle. Se kohoaa
kuitenkin tällä paikalla vaan 225 metriä eli 758 jalkaa,
s. o. ainoastaan noin 100 metriä ympärillä olevain laak-
sojen yli. Saarestenmäellä, jossa, niinkuin jo sanottiin,
Kainunselän eteläinen ulkoneva haara, Rokuanvaara, yhtyy



196 VIIDES LUKU.

Suomenselkään, tämä jälkimäinen kääntyy lounaasen päin
ja on nyt luonnollinenraja Pohjanmaan tasaisen rantamaan
sekä Savon, Hämeen ja Satakunnan verrattain hyvin mä-
kisten, järvirikkaiden sisämaan-seutujen välillä. Enim-
miten on tämä raja tasainen ylänkö, täynnä nevoja ja
hietakankaita. Perhon ja Karstulan välillä, jossa vahva
kiiltoliuskio-perusta tulee näkyviin, on sen korkeus 175
metriä eli noin 600 jalkaa. Keskimäärin yhtä korkeana
näyttää Suomenselkä etelämpänäkin pysyvän, päättääk-
semme sen juurella molemmin puolin kumpuavain vesien
ylhäisyyden suhteista, kun se noin 30 metriä (100 jalkaa)
näiden yli kohoavana hietakankaana etenee pitkin Sata-
kunnan pohjoisrajaa. Eri paikoin, niinkuin Soinin jaLehti-
mäen välillä, samoin kuin Parkanollakin, muodostuu se
osittain myös jokseenkin korkeista mä'istä ja kummuista,
jotka ylipäänsä eivät kuitenkaan suuresti nousne sano-
tun keskimääräisen korkeuden yli. Töysässä, jossa sen
poikki käypi rautatien-linja, ei se ole muuta kuin 143 metriä
eli 481 jalkaa; mutta ympärillä olevat vuoret ja kunnaat
nousnevat noin 50 tai 100 jalkaa korkeammalle. Esm.
Myllymäen pysäyspaikka, Ätsärinselän kaakkoispuolella,
on 601 jalkaa eli 180 metriä yli merenpinnan. Se osa
harjanteesta, joka on Honkojoen, Isojoen ja Kauhajoen
välillä, on nimeltään Lauhanvuori ja merkillinen hienon
santakivensä tähden, josta tehdään myllynkiviä. Lännem-
pänä Suomenselkä alenee alenemistaan ja tasaantuu Meri-
karvian ja Sideby'n välillä matalakumpuiseksi hieta-ylän-
göksi, jonka kohoamista matkustajat tuskin huomaavatkaan
ja joka Sideby'n niemenä pistää ulos mereen. Pohjoi-
sempi haara käy Lauhanvuoresta Kyrönjoen läntistä vartta
myöden, muodostaen useampia ylänteitä, jotka nousevat
korkealle ympäristön matalasta lakeudesta. Tärkeimmät
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näistä ylänteistä ovat Pyhävuori eli BötomHn vuori Lapp-
fjärd'in ja Karijoen rajalla, nähtävä kauaksi merelle, jossa
se merimiehille on maantunnuksena, Katajaisten vuori Ilma-
joella, Sikavuori lähellä Ilomäen kestikievaria Laihian ja
Ilmajoen pitäjäin välillä, joka kuuluu kohoavan „monen
sadan kyynärän korkeuteen yli tasangon" ja jonne muun
muassa näkyy Ylistaron kirkko, Santavuori, niin-ikään
Ilmajoella, Kyrönjoen oikeanpuolisella rannalla, tunnettu
siitä tappelusta, joka siellä taisteltiin Nuijasodan aikana,
sekä Simsiön vuori Lapualla, luultavasti korkein kohta
Etelä-Pohjanmaan tasangolla, 750 jalkaa eli 223 metriä
yli merenpinnan. Muutoin tällä tasangolla ei ole korkeu-
tensa tähden mainittavia ylänteitä. Ne vuorenharjut, jotka
kylkiluiden tapaan lähtevät Suomenselästä, eroittaen nuo
kaakosta luoteesen ulottuvat, pitkät ja kapeat jokilaaksot,
usein, niinkuin jo mainittiin, eivät ollenkaan ylene ympä-
ristöstä ja ovat soita ja mataloita kallionkieliä sekä, poh-
joisempana, hietakankaita. Oulun läänin etelä-osassa mai-
nitsee kuitenkin jo Tuneld korkeina vaaroina Luovetvuorta,
jossa lumipeitteen aikaisempi tai myöhempi poistuminen
sanotaan lähiseutujen väestölle osoittavan touonteon aikaa,
sekä Bautavuorta ja Huhmarmäkeä, »merkillisiä luoliensa,
maan-alaisten käytäviensä ja hiidenkirnujensa tähden".
Viimeksi-mainittu, Ylivieskassa oleva gneisi-vuori kohoaa
noin 50 metriä eli 170 jalkaaympäristön tasangolta. Muut
molemmat vuoret eivät liene paljoa korkeampia.

Suomenselästä Keski-Suomen sisämaa, joka on täynnä
ylänteitä ja järvikkäitä laaksoja, hiljallensa viettää etelää
kohden Salpausselkään asti, joka harju kaarenmuotoisena
ulottuu sen eteläistä syrjää myöden ja jättiläissulkuna
estää sen vesiä edemmäksi juoksemasta. Suomenselän ja
Salpausselän välillä käy neljä harjannetta, joilla, vaikka
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niitä paikoittain muodostaa yhdenjaksoiset vuoret, hieta-
kankaat ja ylhäiset rämeet, orografisessa suhteessa ei ole
kuitenkaan juuri muuta merkitystä, kuin että ovat veden-
jakajina eli rajaviivoina vesistöjen välillä.

Ensimäinen näistä harjanteista, jos idästä aloitetaan,
on Karjalanselkä. Se lähtee Suomenselästä Naarasmäen
kohdalta ja on hiekasta, sorasta, mukula- ja vierinkivistä
muodostunut multaharju, joka, eri paikoin suoritetuista
korkeuden-mittauksista päättäen, ensiksi kohoaa noin 700
tai 800 jalkaa eli 200 tai 240 metriä merenpinnan yli,
mutta etelämpänä käy matalammaksi *). Suomen sota-
historiassa kuuluisan Toivolan vuorensolan kohdalla Nil-
siästä päin tulevat vesijaksot katkaisevat Karjalanselkää,
joka sitten kääntyy kaakkoa kohden ja, paikoittain muo-
dostaen vain kapeata siltaa laveiden järvien poikki,
käypi Kaavin, Tuusniemen ja Liperin kautta Pielis-
joelle, jonka toiselta rannalta sitten alkaa Salpausselkä.
Koko tämän vuorijakson korkein kukkula ja samalla kor-
kein koko tässä Karjalan osassa on Pyytinvaara, enim-
mältään multapeittoinen vuorenkukkula lähelläKontiolahden
kirkkoa. Ei sitä kuitenkaan ole mitattu. Pohjoisempana,
vaikka varsinaista harjua syrjempänä, on vielä korkeampia
ylänteitä. Karjalanselän haarana ansaitsee erittäin mai-
nitsemista Pisavuori, eräs Syvärin järven kaakkoispuolella
kohoava korkea, valkeasta, hienorakeisesta ukonkivestä
muodostunut kukkula, jonka sanotaan nousevan 600 jalkaa
vastamainitun järven yli ja siis olevan enemmän kuin 900

*) Kulvomäki, Sonkajärven koillispuolella, 772 jalkaa, ja Kivi-
mäen yksinäinen vuori länsipuolella Eutakon' kirkkoa, 754 jalkaa.
Katso Fr. Wbldstedt: Die Höhen der Dreieckspunkte der Finnländischen
Gradmessung iiber der Meeresfläche, Acta Societatis Scientiarum Fen-
nicae. Tom. 111. Sanotusta teoksesta enimmät tässä mainituista kor-
keuden määräyksistä ovat lainatut.
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jalkaa eli noin 270 metriä merenpinnasta *). Vuori, joka
entisinä aikoina oli rajakohtana Venäjän ja Ruotsin välillä
ja vielä tänäkin päivänä on rajana Karjalan ja Savon vä-
lillä, on merkillinen luoliensa tautta, joiden seinissä on
havaittu suuria ja kirkkaita vuorikiteitä 2). Pitempi Kar-
jalanselän haara käy Kaavista pohjaseen päin Pielisjärven
länsirannalle ja on muodostunut suuresta joukosta jok-
seenkin huomattavia vuoria, semmoisia kuin Honkavaara,
jonka kiillonvoittoisessa gneisissä on ilmaantunut vaskea
jarikkikiisu-juonia, Petrovaara, Timovaara jaMartonvaara,
Höytiäisen pohjoispuolella, nähtäväkahden, jopakolmenkin
peninkulman päähän, Ahmovaara, tunnettu viheriänhar-
maasta vuolukivestään, ja Pielisjärven rannalla 200 jalkaa
sen yli kohoava, ukonkiveä sisältävä Kolivuori, Suuri ja
Pieni Koli nimisten kukkulain kanssa, sekä Vesivaara
Herajärven ja Pielisjärven välisellä taipaleella. Vuoret
edellisen järven ympärillä sisältävät vaskea ja malakiitia,
vaikk'ei niin runsaasti, että se vaskikaivos, joka tämän
vuosisadan alussa sinne perustettiin, olisi voinut kauan kan-
nattaa. Yleensä tämä Karjalan osa on sangen vuorista,
vaikka mäet kuitenkin enimmiten ovat syvällä ruokamullan
alla peitossa ja siitä syystä useinviljelysmaina. Pielisjärven
itäpuolellakin on melkein yhtäläinen luonto. Korkeammista
senpuolisista mä'istä nimitetään Sivakkavaara ja Louhi-

*) Holmberg sanoo Pisavuoren korkeuden olevan 200 syltä eli
1200 jalkaa yli läheisten järvien. Ylempänä tekstissä mainittu tieto
on Eein'in mukaan: Materialier till Finlands statistik. 1. Kuopio län.
siv. 14.

2) Tuneld kertoo yllämainitussa teoksessa siv. 478 matkustajain
ja erittäinkin Juutalaisten ottaneen pois näitä vuorikiteitä ja hävittäneen
luolat, joista ainoastaan yksi oli jäljellä. Holmberg ilmoittaa erään
pohjanpuolisen luolan seinissä olevan reikiä, vuorikiteitä täynnä. Kau-
niita vuorikiteiden näytteitä Pisavuoresta löytyy julkisissa kivennäis-
kokoelmissa Helsingissä.
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vaara (Suomenselän eteläpuolella), Kujanki, Tolvasen-
vaara, Jännetvaara, Siikavaara, Hattuvaara, Kontio-
vaara ja Jaakonvaara, „kaikki noin 150 tai 250 jalkaa
suhteelliseltakorkeudeltaan ja enimmältään sisältäen kiven-
sekaista soraa tai läjäytyneitä kalliojoukkoja, mutta sivuil-
taan metsäisiä sekä osaksi viljeltyjä ja asuttuja" *). Pielis-
järven koillispuolelta alkaa Venäjän rajalle javielä kauem-
maksikin ulottuva rämeinen erämaa, nimeltään Egyptin-
korpi, jota kumminkin osaksi voipi viljellä.

Toinen Suomenselän haara, joka eroittaa Saimaan ja
Päijänteen vesistöt ja jota likiseutujen asukkaat sentähden
sanovat Vedenjakajaksi, on uudemmilla kartoilla saanut
nimen Savonselkä. Se alkaa Koivujärven pohjoispuolelta,
lähellä sitä paikkaa, jossa Oulun, Kuopion ja Vaasan lää-
nien rajat sattuvat yhteen, ja käy ensiksi itään Pöllö-
mäkeen asti (847' eli 251 metriä), mutta kääntyy sitten
etelään, jatkaantuen yhä samaan suuntaan, kunnes yhtyy
Salpausselkään. Merkillisemmistä ylänteistä tällä harjan-
teella tai sen likeisyydessä mainitkaamme Honkamäki (805',
240 metr.) Karttulassa, Puijonmäki, jonka juurella on
Kuopion kaupunki ja jonka 150 metriä Kallaveden vesistä
ja 230 metriä merenpinnasta kohoavalta kukkulalta on mitä
lavein näköala luonnon-ihanan, katsojan jalkojen edessä
kartan tavalla leviävän maisemanyli, sekä Vannuvuori, penin-
kulmaa etelämpänä vastamainitun järvenrannalla. Suonne-
joella, jossa siihen asti enimmiten runsaskiiltoista gneisiä si-
sältävä vuorilaji paikoittain vaihtuu rapakiveen, on harju
Suonteenselän jaSorsaveden välillä ainoastaan 500 kyynärää
leveä taipale. Etelämpänä se leviää useammiksi, yhdensuun-
taisiksi hietaharjuiksi, jotka välisti pitkillä aloillakantavat

*) Eein, m. t. siv. 15.



Näköala Puijonmäeltä.
Siv. 200.
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harjallansakyliä ja aaltoileviavainioita. Kapealla pääharjun
paikalla länsipuolella Mikkelin kaupunkia on Otavan maan-
viljelyskoulu, jonka päärakennus on niin asetettu, että sa-
taessa vesi toisesta kattorännistä juoksee Päijänteen ja
toisesta Saimaan vesistöön. Lukemattomien järvien rikki-
leikkaama maa, jolla usein ei ole muuta yhdistävää sidettä
kuin Savonselkä, on muutoin täällä järvienrannoilla sangen
mäkistä. Huomattavina vuorina mainittakoon Hirvienvuori
Puulaveden rannalla, Linnavuori, Sairilan rusthollin tiluk-
silla noin 8 virstaa Mikkelistä, jonka vuoren ylimmäisellä
kukkulalla selvästi näkyy ympärysmuurin jälkiä, Kirja-
kallio Louhiveden rannalla, jyrkkä vuoriseinä, johonohitse-
kulkijain jo vanhempina aikoina oli tapana piirtää nimensä,
y. m. Valkealassa Savonselkä sitten yhdistyy Salpaus-
selän kanssa yhtäsuuntaiseen Savitaipale—Anjanpellon har-
juun, jokapienempänä sivuharjuna on saanut Pienen Salpaus-
selän nimen.

Sen epätasaisen, mutta melkein vaakasuoran laakson-
pohjan poikki, joka on Karjalanselän jaSavonselän välillä,
käy useampia hietaharjuja, jotkatavallisesti seuraavat vesi-
jaksojen yleistä suuntaa luoteesta kaakkoon ja toisinaan
muodostavat ihmeellisiä, luontaisia siltoja järvienyli. Paitsi
joennen (siv. 150) mainittua, luonnon-ihanuudestaylistettyä
Punkaharjua mainittakoon sellaisten siltaharjujen esimerk-
keinälsoAhvensalojaPieniAhvensaloHaukiveåenjaJoutsen-
veden välillä, Mäkelänniemi Haukivedessä, TikansaariVynä-
selässä, Kylänniemi Saimaassa, y. m. m. Harjujen välillä
kohoaa usein pitkät kukkulain sarjat. Kuitenkaan ei ole
helppo viitata korkeimpiin näiden joukossa, koska puuttuu
tarkkoja korkeuden ilmoituksia. Enimmät yksityiset vuo-
ret, joiden nimet tunnetaan ulkopuolella likimpäin kuntain
rajoja, saavat kuuluisuudestaan enemmin kiittää niihin
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kiintyneitä kansantarinoita ja -satuja kuin huomiota nos-
tavaa ulkomuotoansa. Niin on Byöskinvuori Rantasalmella
saanut nimensä rosvosta, jolla siellä kuuluu olleen tyys-
sijansa eräässä luolassa, ja Linnavuori Sulkavalla, Eno-
veden rannalla, siitä muurista, joka puolipyöriön muotoon
on rakennettu sen huipun ympäri ja jota tarina sanoo
sittemmin lakkautetun linnarakennuksen alkukehäksi; niin
Morovan vuori Suomenniemellä, Kuolimoinjärven rannalla,
on tullut tunnetuksi niistä pahoista haltioista, „hiisistä':,
joilla luullaan olevan turvapaikkansa sen luolissa, j. n. e.
Savo-Karjalan laakson pohjoisimmassa kulmassa on kui-
tenkin mitattu muutamia yksityisiä vuoria. Sallisenmäki
lisalmella on 224 metriä ja limäki samassa pitäjässä li-
veden länsipuolella 205 metriä eli 692 jalkaa korkea.

Lähellä Soinin kirkkoa Suomenselkä tekee pienen
polven länteen päin. Tästä paikasta erkanee kolmas noista
etelänpuolisista haaroista, Hämeenselkä, läntisenä rajaval-
lina suojellen Keski-Suomen laaksoa, jotaPäijänteen järvet
ja lisävedet kostuttavat. Pohjois-osaltaan on Hämeenselkä,
arviolta päättäen, ainakin 600 jalkaa eli 180 metriä korkea,
koska sieltä kumpuavat vedet juoksevat alas järviin, joista
muutamat ovat enemmän kuin 500 jalkaayli merenpinnan,
ja tuo leveä harju, vaikka se tosin ei ole äkkijyrkkä, on,
siitä katsanto-alasta päättäen, joka ylhäältä näkyy, var-
maan näitä paljoa korkeammalla. Suomenmaan metsistä
rikkaimmat seudut ovat tämän harjun päällä ja sen ku-
peilla. Vahinko vaan, että metsänhaaskaus, vuosi vuodelta
enentyvä tukkien hakkaus, kaskenpoltto ja kulovalkeat
ovat metsävaroja hävittäneet ja synkän autioiksi tehneet
avarat alat. Längelmäveden ja Päijänteen välillä on
Hämeenselän harja suureksi osaksi järviä täynnä. Muu-
tamat, niinkuin Lummene ja Vesijako, ovat niin tasan ylim-
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mällä harjulla, että vedet sieltä juoksevat sekä itään että
länteen. Padasjoella Hämeenselkä lähenee Päijänteen
rantaa, joka siellä on sangen jyrkkä- ja korkeavuorista
maata. Muutoin itse harjulla ei ole aivan monta tärkeän-
laista vuorta. Semmoisina sopii kuitenkin mainita Kulhan-
linna, lounaassa Saarijärven kirkolta, ylistetty luonnon-
ihanuutensa tähden, i!fäw£äm;won*Keurunselän etelärannalla,
jonka 347 jalkaa korkean vedenpinnan yli se kohoaa 245
jalkaa eli 73 metriä, Hattistenvuori Kuorehvedellä, Kur-
kistenkorven-mantere (584 jalkaa, 173 metriä) Asikkalassa
ja Tiirismaa, korkein mitattu vuori Etelä-Suomessa, 752
jalkaa eli 223 metriä. Viimeksi-mainitullakohdalla, jostakäy
harjuja eri suunnille, yhtyy Hämeenselkä Salpausselkään.

Niinkuin muuallakin Suomessa tavallisesti on asian
laita, useat Päijänteen laakson korkeimmista paikoista
eivät ole rajaharjuilla, vaan keskellä laaksojen pohjaa,
järvien rannoilla tai niissä olevilla saarilla. Niin kohoavat
Päijänteen länsirannalla paitsi muita vuoria, siinä järjes-
tyksessä, jossa ne ovat etelästä pohjaseen: Basinmäki,
Virmalan saaressa Padasjoella (187 metriä), Kylmäkangas
Kuhmoisissa (201 metriä), Bappuvuori Jämsässä(208 m.),
Oravavuori Korpilahdella x (1 92 m.) sekä Bonninmäki (227
m.) ja Laajavuori (228 m.) Jyväskylässä. Vastapäätä,
itäisellä rannalla tai sen likipaikoilla, nousevat Soitinkallio
(188 m.), Päijätsalo, samannimisellä saarella, ja Viljamen-
vuori (193 m.), kaikki Sysmässä, Kinkunmäki (230 m.)
Hartolassa, Kammioyuori Luhangossa (221 m.), jonkarot-
koista ennen muinoin sanottiin nousevan maan-alaistalämpöä
ja jonka ympärillä kuuluu ilmaantuvan aarniovalkeitax),
Kempimäki, vuorenkukkula Tammimäellä Joutsassa (242

*) Tuneld, 1. c. siv. 421 seurr.
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metriä), ja Vaatervuori Korpilahdella (227 metriä). Kun
Päijänteen vedenkalvo ei ole täyteensä 80 metriä yli
merenpinnan, niin enimpäin näiden vuorien suhteellinen
korkeus ei ole aivan vähäpätöinen. Äsken mainitun järven
pohjoispuolella on pitkänlaisia hietaharjuja ja kankaita,
jotka käyvät pohjasta etelään ja kohoavat 90, jopa 120
jalkaa maasta. Vuoret, jotka tavallisesti ovat multapeit-
toisia, ovat vaaleata, vähäkiiltoista gneisiä ja usein myös
rapakiveä. Halsvuoressa Laukaassa on löydetty arsenikki-
kiisu-suoni, joka on rikkikiisun- ja kenties myös vähän
vaskikiisun-sekainen, mikä on antanut aihetta siihen luu-
loon, että siellä löytyisi hopeamalmia. Suurempia ylän-
teitä ovat Multamäki samassa pitäjässä (212 m.), lilamäki
(214 m.) Keiteleen etelärannalla, Ohimäki Hankasalmella,
Listonmäki, Kilpimäki Konneveden rannalla, Vesamäki
Vesannolla, korkeudeltaan kaikki 200:n ja 220:n metrin
välillä, Sinimäki Kangasniemellä, Savimäki, Karhuvuori
ja Boviomäki Viitasaarella y. m. Omituisuutensa vuoksi
merkillinen selänne on Syrjäharju Mäntyharjun pitäjän
luoteis-osassa, joka monen virstan pituinen harju käy poh-
jasta etelään, mutta ylemmältä osaltaan ei ole leveämpi,
kuin että sinne juuri tarkalleen on saatu maantie laite-
tuksi. Tien kummallakin puolella käsipuut suojelevat
ajajaa syöksymästä noita jyrkkiä 100:n, jopa Iso:nkin
jalan korkuisia rinteitä alas ja tekevät harjun, kaukaa
katsoen, jättiläis-sillan näköiseksi.

Neljäs ja läntisin Suomenselän neljästä eteläisestä
haarasta alkaa Vaasan sekä Turun ja Porin läänienrajalta,
sieltä, jossa Jalasjärven, Parkanon ja Karvian kuntien
rajat sattuvat yhteen, ja sitä nimitetään Satakunnanseläksi.
Autiona, kuivana hietakankaana, josta pitkät alat ovat
kulovalkeain hävittämiä, se käy molempain viimeksi-mai-
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nittujen kuntain välitse ja on silloin nimeltään Pohjan-
kangas. Koska ympärillä olevain laaksojen pohjat ovat
400 tai 500 jalkaa (120 tai 150 metriä) yli merenpinnan,
voipi arvata harjun olevan vähintäinkin 100 jalkaa eli 30
metriä korkeamman. Erinimisenä, ensin Kauraharjuna,
sitten Soininharjuna, joita kuitenkin yhdessä itäisten jatko-
jensakanssa tavallisesti sanotaan yhteisellä nimelläHämeen-
kankaaksi, kääntää se sitten, vaikka monessa polvessa,
suuntansa etelään, muodostaa Lavialla ja Suodenniemellä
kauniin pienoisen vuorimaiseman, jossa on metsäisiä gra-
niitikumpuja ja syviä notkoja, ja ehtii vihdoin, yhä aleten,
Kokemäenjoelle, jonka vuolas virta sen katkaisee vähää
ennen, kuin se pääsee yhtymään Salpausselkään. Eräs
Satakunnanselän kaakkoinen haara, joka, jos katsottaisiin
vaan pituutta ja korkeuden suhteita, olisi pidettävä varsi-
naisena pääharjuna, käy Vatulanharjun nimelläKyrösjärven
eteläpuolella. Sen korkea harja katkaistaan Kyröskoskella,
mutta ylenee heti kosken toisella puolella, ja edempänä siitä
kohoaa monta, jokseenkin huomattavaa kukkulaa, niinkuin
Lintuharju Hämeenkyrössä, Paskonvuori, Isomäki, jossa
on syvä ja pimeä luola, nimeltään „Pirun pesä", ]a Seini-
vuori Ylöjärvellä, niinkuin myös Kultaan vuori, Kursun-
mäki, Torisevanvuori, Mustikkavuori ja Linnavuori Pirk-
kalassa, tunnetut niistä ihanista näköaloista, jotka siellä
katsojalle tarjouvat ympärillä oleviin luonnon-kauniisin
seutuihin. Viimeksi-mainitun vuoren kukkulalla on mui-
naisen ympärysmuurin jäännöksiä sekä iso nelikulmainen
kalliolohkare, jota sanotaan „ saarnastuoliksi" ja johon
liittyy muutamia epämääräisiä kansantarinoita '). Enimmän

:) Vertaa A. O. Heikel; Kertomus Pirkkalan kihlakunnan Muinais*
jäännöksistä, Helsingissä 1882, siv. 45 seurr. ja Wilh. Carlsson: Ker-
tomus Pirkkalan pitäjästä, siv. 21.
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tunnettu kaikista tämän seudun vuorista on kuitenkin kii-
tetty ja kiitoksensa ansaitseva, tiheätä männistöä kasvava
Pyynike, joka kohoaa kapealla niemellä Näsijärven jaPyhä-
järven välillä, 250 jalkaa, 75 metriä jälkimäisenpinnasta
ja jonka juurella leviää nopeasti edistyvä Tampere, tuo
vireä tehdaskaupunki suitsuavine piippuineen, täynnä me-
luavaa elämää. Kosken itäpuolelta alkaa jälleen tuo vierin-
kivi-sorainen harju, jonka korkeus siellä on 371 jalkaa.
Kangasalla, jossa se kohoaa läheisten järvienyli 200 jalkaa
ja enemmänkin, siis noin 500 jalkaa (150 metriä) meren-
pinnasta, sen harja monessa kohden ei ole paljoa leveämpi
kuin sen ylitse käyvä maantie. Kangasalan metsäin kau-
nistamat, lauluissa ylistetyt mäet, Kirkkoharju, Keisarin-
harju ja Harotan harju, joilta katsoja näkee mitä ihas-
tuttavimmat kuvat, luoden silmänsä ympäristön hymyile-
viin seutuihin, ovat meidän maan matkustelijoille tunnet-
tuja paikkoja. Rikas luonnonkauneudestaon etelämpänäkin
tämä harju, jota vedet leikkaavat vielä parissa paikassa,
Kaivannossa ja Kostionvirralla. Suuremmista vuorista an-
saitsee mainitsemista Kiruunlinna Pälkäneen pitäjässä,
lähellä kuivunutta Iharin virtaa, ynnä lähteen kanssa, jonka
vettä ammoisista ajoista saakka on pidetty terveellisenä
sammasta ja yskää vastaan, Vermasvuori Hauholla, kauas
näkyvä niiden väljäin vesien takaa, jotka sitä ympäröivät
idässä, pohjassa jalännessä, sekä Hattelman harju Hämeen-
linnan läheisyydessä. Edempänä, Lammilla, on harjanteena
joukko hedelmällisiä, ruohoisia kunnaita, jotka jättiläista-
paisten hautakumpujen tavalla kohoavat viljavasta tasan-
gosta. Useat näistä kunnaista, niinkuin Onnenvuori y. m.,
ovat suhteellisesti melkoisen korkeat. Hämeenselän ja
Salpausselän yhtymäpaikasta alkaen saapi seutu vuorisem-
man ulkomuodon. Kosken kappeli on luultavasti Etelä-
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Suomen ylhäisin tienoo. Sen soukat laaksot ynnä niiden
koskina kuohuvat purot ja jyrkät metsäiset harjut muis-
tuttavat paljon varsinaisesta vuorimaasta.

Yksityisiä vuoria Satakunnanselän ja Hämeenselän
välisessä laaksossa ovat paitsi muita: Isomäki, luoteessa
Ruoveden kirkolta, Ammontin vuori Kurussa, 240 jalkaa
Näsijärven pinnasta, myllynkivi-louhoksen kanssa. Pirun-
vuori Karkunsaaressa Karkussa, kukkula täynnä kallio-
lohkareita ja kiviroukkioita, joiden välissä on paikka-
kunnallisen kansantarinan mainitsema luola, Haukkavuori
Tyrväällä, Kyöpelinvuori Nokian virran eteläpuolella
Pirkkalassa, Kokkovuori Pirkkalan, Vesilahden ja Lem-
päälän rajalla sekä Ahvenusvuori Kalvolassa, joka on
muodostunut hienosta, rikkikiisua sisältävästä pii-
liuskiosta.

Seurattuamme Suomenselkää ja sen haaranteita, siksi
kuin ne yhtyvät Salpausselkään, tulee nyt luoda silmäys
viimeksimainittuun harjanteesen ja niihin haaroihin, jotka
se lähettää etelään päin. Salpausselkä alkaa Venäjän Kar-
jalassa Lieksan järven kaakkoispuolelta, jossa se eroaa
Maanselän pääharjusta ja käypi etelää kohden, kunnes se
Kuopion läänin kaakkoiskulmassa ehtii Suomen rajojen
sisäpuolelle. Sitten se jatkaantuu eteläkaakkoa kohden
Kontuvaaraan asti, jossa se jakaantuu siten, että yksi
haara, Aunuksenselkä, ulottuu yhä samaan ilmansuuntaan
Venäjän sisämaahan, mutta pääharju tekee äkkinäisen
polven koilliseen päin Ilomantsin kirkon tienoille. Käy-
tyänsä sitten pari peninkulmaa länteen päin Pielis-
joen rannalle, Salpausselkä toistamiseen tekee suuren
mutkan etelää kohden, seuraten Savo-Karjalan jär-
vien kaakkoisrantoja ja ollen vedenjakajana niiden
ja Laatokan välillä. Harju on paikoittain lujaa vuorta.
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Toholammella se muodostaa pitkänlaisen, jyrkän vuori-
seinän ukonkivestä, Valkiavaaran, josta murretaan myllyn-
kiviä. Harjanteen merkillisiä paikkoja näillä tienoilla
mainittakoon vielä Pajarinmäki, eräs niemi Kiteen pitä-
jässä, jossa kansantarinan mukaan julma, talonpoikia
kiusaava läänitysmies, jonka useat rikokset ja lopullinen
kuolema ovat monen monituisen kertomuksen sisällyksenä,
kuuluu hoviansa pitäneen, sekä Itkukallio, korkea vuori
etelämpänä samassa pitäjässä. Pyhäjärven ja Laatokan
välillä on Salpausselkä runsasten diluviali-ainestenpeitossa
ja ainoastaan siellä täällä pistää esiin joku graniitikallio.
Sitä vastoin Laatokan rannoilla, Hiitolanjoelta pohjaseen
päin, graniitivuoret tulevat näkyviin. Jaakkiman luonnon-
ihanilla seuduilla osittain metsäiset vuoret kohoavat koonin-
muotoisina. Siellä sopii siis sanan oikeassa merkityksessä
puhua vuorenhuipuista. Korkeimmat vuoret sekä täällä
että Sortavalassa, niinkuin Kirnukallio, jonka paljaassa
huipussa on hiidenkirnu, Kultavuori, Spaasanvuori, Kat-
tilanmäki, jonka kukkulassa niin-ikään on hiidenkirnu, y. m.
eivät kuitenkaan nousne paljoa korkeammalle kuin 300
jalkaa Laatokan pinnasta. Muutoin ei mikään Suomen-
maan seutu olerikkaampi kivennäisistä kuin Laatokan poh-
joisranta. Erittäin merkillinen on lähellä Buskealan kirkkoa
sijaitseva marmorivuori, kahden virstan pituinen ja puolen
virstan levyinen sekä paikoittain 150 jalan korkuinen,
jonka harmaansininen, valkeain ja tummain juovain läpi-
tunkema marmori on antanut aineita lisakin-kirkkoon, mar-
moripalatsiin ja muihin Pietarin" loistorakennuksiin.

Me olemme lukeneet Laatokan luoteisrannan vuoret
Salpausselän haaroiksi. Selvempi haara samasta harjan-
teesta alkaa Kiteellä Pyhäjärven länsipuolella ja käypi,
vaikka usein vesien katkaisema, pääselänteen pohjoisena
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rinnakkaisjaksona parin peninkulman päässä siitä Päijän-
teen etelärantaan asti. Me nimitämme tätä harjua Pie-
neksi Salpausseläksi ja aiomme seuraavassa siihenkin kään-
tää huomiomme, samalla kuin varsinaiseen Salpausselkään.
Parikkalassa selänteenkatkaisee Hiitolanjoki, jokakuohuen
mutkistelee sen metsäisten kumpujen välitse. Ne ovat
näillä paikoin gneisiä, joka edempänäkin, pitkin koko har-
jannetta, enimmästä päästä pysyy valtavana kivilajina.
Näiden seutujen vuorista, joita ei kuitenkaan vielä ole
mitattu, sanotaan Haukkuvuori Ruokolahdella olevan suu-
rimpia. Salpausselkä, jota leikkaa Imatra ja vähää edem-
pänä Saimaan kanava, käypi tuon kuuluisan kosken länsi-
puolella kuivana hietaharjanteena, harvalla metsällä ja
osittain irtonaisilla, hajallisilla rapakivi-lohkareilla peitet-
tynä, tarjoten oivallista, luontaista perustaa valta-maantielle,
jota enemmän kuin 20 peninkulmaa on sen se-
länteelle rakennettu. Myös Riihimäen ja Pietarin välistä
rautatietä varten on monen peninkulman pituudelta tätä
harjannetta käytetty valmiina, luonnon laatimana alustuk-
sena. Sen korkeus on Taavetin jaKaipiaisten välillä vähää
enemmän kuin 100 metriä eli noin 350 jalkaa, alenee
sitten Kymijoen laaksoissa noin 200 jalkaan, mutta yle-
nee taas vähitellen, niin että se Uudenkylän asemapaikan
tienoilla nousee yli 400 jalan. Yksityiset vuoret kohoavat
kuitenkin melkoisesti tätä määrääkorkeammalle. Esm. Kivi-
kallio, jossa myllynkiviä louhitaan, lounaassa Herralan
pysäyspaikasta Orimattilassa, luultavasti ylin kohta Uuden-
maan läänissä, on 156 metriä eli 523 jalkaa merenpin-
nasta. Pohjoisempana, Pienellä Salpausselällä, on samoilla
seuduilla vielä korkeampia vuoria. VahteristonmäkiNasto-
lassa on 659 jalkaa eli 196 metriä ja Isosupanmäki Vesi-
järven ja Päijänteen välisellä harjanteella 568 jalkaa eli
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170 metriä. Monikumpuisella seudulla mainittujen järvien
lounaispuolella, jossa Hämeenselkä, Satakunnanselkä sekä
Salpausselän molemmat rinnakkaisharjanteet yhtyvät, on
muutoin useampia vuoria ja kunnaita, joita joTuneld mai-
nitsee. Kappadosian mäki Hollolan kirkon vieressä sa-
notaan nousevan kohtisuoraan 200 jalkaaympärillä olevan
seudun yli ja läheisyydessä on muita, vielä korkeampia
kukkuloita. Sen verran kuin tiedetään, on kuitenkin
Tiirismaa eli Tiirismäki korkein niistä kaikista. Tiettä-
västi ei mikään muu kukkula Suomenmaassa 6 luinen leveys-
asteen eteläpuolella edes likimainkaan nouse samaan kor-
keuteen.

Tiirismaalla Salpausselkä tekee mutkan etelään päin
Hausjärven kirkolle, jonka läheisyydessä se jälleen haa-
rautuu kahteen harjanteesen. Vähän matkaa etelämpänä
on Ukulammin kallio, eräs graniitivuori, jonka seinät las-
keutuvat kohtisuoraan ja jonka kukkulalla on luontainen
vesisäiliö, noin 60 kyynärää poikkimitaten ja kolmatta
syltä syvä. Noista molemmista haaroista on kuitenkin
läntinen pidettävä pääharjanteena. Sen korkeus on sen-
tään ensi alussa sangen vähäinen. Riihimäen asemapaikka
ei ole muuta kuin 309 jalkaa eli 91 metriä merenpinnasta.
Pian se kuitenkin ylenee ja muodostaa jo Lopella ylänkö-
maan, jossa laaksonpohjat ovat 110 tai 120 metriä ja
useat vuorista enemmän kuin 150 metriä (yli 500') meren-
pinnasta. Korkein paikka tässä pitäjässä on Kaakkomäen
kukkula, jostaPiru sanotaan muinoin heittäneen ison kallio-
lohkareen vasta valmistunutta Lopen kirkkoa kohden,
vaikk'ei puolen peninkulman päästä osannut oikeaan paik-
kaan. Lännempänäkin, Pyhäjärvellä ja Somerniemellä,
pysyy harjanne vielä samanluontoisena soraisena ylänkönä,
jossa on korkeita murtokivi- tai hietakumpuja ja niiden
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välillä avaroita suomaita. Tammelassa Salpausselkä suu-
reksi osaksi on ylänköneva, Torron suo, jonka keskeltä
nousee muutamia vuoria, niinkuin Kiljamonsaari, Hairo-
mäki, Hopiavuori j. n. e., jotka ovat tulleet tunnetuiksi
kivennäis-opillisessa suhteessa, koska niissä on kuparia,
ukonkiveä y. m. Edempänä harjanne muuttuu hietakan-
kaaksi, joka tarun mukaan jättiläistenkokoamasta Hevon-
linnan vuoresta Loimaan ja Marttilan rajalla kääntyy luo-
teesen päin ja muodostaa asumattoman, metsäisen maa-
kaistaleen Kokemäen väkirikkaan jokilaakson ja Lounais-
Suomen rantamaan välille. Siinä paikassa, jossa Turun
—Tampereen rautatie käy sen poikki, se ei ole muuta
kuin 90 metriä eli 300 jalkaa merenpinnasta. Paljoa kor-
keammalla on keskimäärin, noin 400 tai 500 jalkaa, se
ylhäinen, Tammelan, Urjalan ja Kalvolan välinen seutu,
joka, olematta varsinainen, yhdenjaksoinen vedenjakaja,
kuitenkin on useampien, eri haaroille juoksevain jokien ja
purojen kehto. Salpausselän läntisin jatko, Pyhäjärven
ja Kokemäenjoen välillä Luvialle saakka, Porin eteläpuo-
lella, on merkillinen meidän maassa harvinaisesta, puhtaasti
sedimentarisesta santakivi-muodostuksesta, jokahyvin sopii
rakennuksiin. Säkylässä, jossa tämä santakivi on sangen
lujaa laatua, kaivetaan harjanteesta nelistahkoisia möhkä-
leitä, joista tehdään oivallisia myllynkiviä.

Vielä on mainitsematta kaksi selännettä, jotka mo-
lemmat lähtevät Salpausselästä etelään päin. Itäinen,
Äyräpään selkä, alkaa Saimaan kanavan itäpuolelta, seuraa
kappaleen matkaa Vuoksen oikeanpuolista rantaa ja käypi
sitten, jotenkin yhtäsuuntaisesti Suomen lahden rantojen
kanssa, noin kahden tai neljän peninkulman päässä niistä
Rajajoen lähteille asti, joiden likitienoilla se rajan poikki
menee Inkerinmaalle. Siinä paikassa, jossa kuljetaan sen
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poikki Viipurin ja Muolaan välisellä maantiellä, se vaan
on matala vierinkivi-harju. Yleensä se Laatokan ja Suomen-
lahden välisellä taipaleella ei nousne 60 metriä eli
200 jalkaa ylemmäksi. Ne harvat, matalanpuoliset vuoret
ja kummut, joita tavataan osittain itse harjulla, osittain
sen likiseuduilla, ovat muuten merkillisiä ainoastaan niihin
liittyvistä muistoista jakansantarinoista. LinnanmäkiKiven-
navalla kantaa ylinnä huipullansa muinais-aikaisen multa-
linnan jäännöksiä; Hiidenmäkeä Valkjärvellä paikkakunnan
tarina mainitsee siksi paikaksi, jonne pitäjän kirkko ensin
oli perustettava, vaikka Hiiden väki hävitti rakennustyön;
Tyrjän vuori Johanneksen pitäjässä on saanut nimensä
sodan jumalasta, jonka sanotaan siellä asuneen, j. n. e.

Salpausselän läntinen haara taas alkaa, niinkuin jo
sanottiin, Hausjärven kirkolta tai sen eteläpuolelta jamuo-
dostaa jotensakin suoraan kulkevan jatkon pääharjanteesen,
pysyen samassa suunnassa, joka sillä on Tiirismaasta
saakka, Hankoniemeen asti. Tämä haara, joka Lohjan-
selän nimisenä käypi yhdenjaksoisena, vierinkivi-soraisena
harjuna Uudenmaan länsipuoliskon poikki, on pohjoisim-
pana lähes 150 metriä (500') korkea, mutta alenee vä-
hittäin, sitä myöden kuin se lähestyy merenrantaa. Lä-
hellä Hyvinkään rautatien-asemaa on se 122 metriä (412')
ja yksitjiset vuoret sen ympäristössä (esm. Santasilta)
ovat 20 metriä korkeammat. Näitä vuoria, vaikk'ei suu-
rimpia, mainittakoon tässä myös Hopeavuori, mainitun
pysäyspaikan lounaispuolella, jossa löytyy eräs jo ammoi-
sina aikoina tyhjennetty hopea- tai ehkä oikeammin ku-
parikaivos. Nurmijärvellä harjanne vielä useissa pai-
koin kohoaa enemmän kuin 100 metriä merenpinnasta,
mutta alenee sitten Vihdissä 80 metriin ja matalammak-
sikin. Viimeksi-mainittu pitäjä on muutoin meidän maan
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mäkisimpiä seutuja. Järvien ympärillä, joista Hiidenvesi
on ainoastaan 31 metriä, mutta muutamat pienemmät 100
metriä ja enemmänkin yli merenpinnan, kohoaa jyrkkiä,
metsäisiä vuoria ja kumpuja, jotka tekevät seudun pienen
vuorimaan näköiseksi. Korkeimmat niistä, niinkuinKonnian-
vuori, Männistönmäki, Metelinmäki, Lavianpää y. m., eivät
kuitenkaan nouse korkeammalle kuin 120 metriä meren-
pinnasta; useat ovat paljoa matalammat. Melkein yhtä-
läisen vuorimaan läpi käy harjanne yhä eteenkin päin.
Sen korkein kohta lähellä Lakspohjaa Lohjanjärven luoteis-
kulmalla on 100 m. (330'). Tästä alkaen se laskeutuu jok-
seenkin tasaisesti, niin että se saman järven lounaiskul-
malla on 60 metriä (202'), Karjan kirkon kohdalla noin
45 metriä, Pohjan lahden itäpuolella 35 metriä, Hankonie-
men saarennon pohjoispäässä 26 metriä (86') ja sen ete-
läisimmässä päässä 4 metriä (15'). Täällä meren rannalla
korkein kallioista on 40 metriä (135') ja eteläisin eli
Tulliniemi[Tulludden) 12 m. (43'). Lohjanselän vieno ylene-
minen ja tasainen harja tekevät sen myös oivalliseksi rauta-
tien alustaksi. Semmoisena sitä onkin melkeinkoko sen pituu-
delta käytetty Hankoniemen—Hyvinkään rautatietä varten.

Salpausselän ja Suomenlahden välinen rantamaa on,
niinkuin Suomenmaan pinta ylimalkain, epätasaista, vä-
hemmin kuitenkin idässä, jossa on suurempia tasangoltakin.
Viipurin lahdesta miltfei Porvoonjoelle saakka valtava kivi-
laji on rapakivi, jota on paljo erraatisia möhkäleitä kaik-
kialla hajotettuna. Yksin Pytärlahden kuuluisa kivi-
louhoskin, josta on saatu aineet Aleksanterin-kolonniin ja
moneen Pietarin loistorakennukseen, sisältää vaan rapa-
kiveä, vaikka vähemmin rapautuvaa lajia x). Ylänteet ovat
vähäpätöisiä. Suomenlahden ranta on kyllä täpö täynnä

*) Holmberg, 1. c. siv. 227.
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kallioita ja graniitikumpuja, jotka ovat yhä korkeampia,
mitä lännemmäksi päästään; mutta rannikolla ne kui-
tenkin ylen harvoin nousevat 60 metrin (200') korkeuteen.
Eipä edes tuo Töölöön puistossa Alppilan vieressä ko-
hoava vuori, jonneHelsingin kaupunki näkyy lintuperspek-
tiivissä", ole korkeampi kuin 45 metriä eli 149 jalkaa
merenpinnasta. Peninkulman tai parin päässä rannikosta
tavataan kyllä suurempia vuoria, mutta harvat niistä yle-
nevät 100 metriin asti. Huomattavampien joukosta
mainittakoon: Bappukallio, Elimäen kirkon länsipuolella
(95 metriä), Kosensuun kallio luoteessa Laptreskin kir-
kolta (100 m.), Ketunmäki, pohjaseen päin Artjärven kir-
kolta (115 m.), Pahamäki, Rusutjärven pohjoispuolella
Tuusulassa, Osmankallio, etelää kohden Mäntsälän kir-
kolta, sekä NokslängträsVin vuori peninkulman päässä
Espoon lahden perimmäisestä pohjasta (90 m.). Länsi-
puolella Lohjanselkää Varsinais-Suomessa vuoret meren
rannalla ylenevät korkeammiksi. Siellä täällä joku kallio
(esm. eteläpuolella Vestanfjärd'in kirkkoa) kohoaa 75 metriä
merenpinnasta. Turun saaristossa on runsaasti korkeita
graniiti-kallioita, jotka usein nousevat vedestä kohtisuo-
raan, niinkuin esm. kulkuväylässä Turun ja Naantalin
välillä. Mutta niiden korkeuden-suhteita tarkemmin tun-
tematta on vaikea mainita korkeimmat niistä. Varsinais-
Suomen suurempia vuoria sanotaan olevan: Tornimäki
(93 m.) Kärkelän vaskisulaton kohdalla Karjalohjalla,
Sammalvuori ja Virnimäki Marttilan pitäjässä, Kalkkimäki,
jossa on suuri kalkkilouhos, Perttelissä, Vepo eli Värdkas-
vuori sekä Vonän vuori Paraisissa, Kuparimäki, Morsius-
vuori ja Tupavuori Naantalin pitäjässä, Vartiovuori Mas-
kussa, Varkainvuori ja Jutinvuori Mynämäellä, Kuantakan
kallio Uudenkaupungin pitäjässä, ja useampia muita.
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Suomenlahden saaret yleensä eivät ole ylhäisiä. Poik-
keuksena siitä on kuitenkin Suursaari, joka on sangen
vuorinen. Valtava kivilaji on siellä porfyri. Sen kor-
keimmat huiput ovat Pohjaskorkia, Havukkavuori]a Lounot-
korkio, jotka nousevat lähes 600 jalan korkeuteen ja
etäältä näyttävät kuin kolme synkeätä pilvenmöhkälettä
taivaanrannalla l). Saaren pohjoispäässä kohoaa astemit-
tauksista tunnettu Mäkipäällys, 126 metriä (425') korkea.
Melkein yhtä korkea on Ahvenanmaan ylinkukkula. Tämä,
Asgärda vuorien Orrdalsklint niminen kukkula Saltvik'issä,
kohoaa 73 metriä maasta ja 132 metriä (444 jalkaa)
merenpinnasta. Muista saman saaren korkeanpuolisista
vuorista sopii vielä mainita Strömma Kasberg (110 metriä),
niin-ikään Saltvik'issä, sekä Kosberget Getha'ssa (96
metriä) 2).

Sen mielestä, joka on tottunut vuoren käsitteesen
yhdistämään ajatusta Sch\veiz'in Alpeista tai Norjan tun-
tureista, nyt päättynyt katsaus meidän vuoriin ja ylänteisin
saattaa tuntua epäsuoralta, vaikka turhalta ja tarpeetto-
man tarkalta todistukselta, että semmoisia Suomessa oi-
keastaan ei ole olemassa. Kumpuja, joita useain muiden
maiden kertomuksissa ei olisi ollenkaan otettu lukuun,
on tässä nimeltä mainittu korkeudestaan huomattavina paik-
koina. Muistettava on kuitenkin, että korkeuden suhteet
yleensä ovat mitä suhteellisimpia käsitteitä, semmoisia,
joiden arvostelemiseksi silmä, ellei se niihin voi verrata
muita yhtäläisiä suurempia tai pienempiä esineitä, kaikkein
vähimmin voi meille antaa luotettavan mittakaavan. Parin

J) Valvoja 1881, siv. 42.
2) Katso A. Moberg: Höjdmätningar anställda i norra delen af

Åland sommaren 1833, Suomen Tiedeseuran «Bidragtill Finlands Natur-
kännedom", vin.
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sadan metrin korkuinen vuori keskellä avaraa lakeutta,
jota ainoastaan tasainen taivaan ranta jokapuolelta rajoit-
taa, on ympärillä asuvan väestön mielestä mahtavan mahtava
luonnon-ilmiö, lauluin ja tärinäin ylistystä ansaitseva, kun
sitä vastoin yhtäläinen ylänne varsinaisessa vuorimaassa
pilvien verhoamain tunturein rinnalla pidetään varsin vähä-
pätöisenä. Varmaa onkin, että sellaisen vuoren merkitys
kummassakin maassa todellakin on ihan erilainen. Edel-
lisessä se on valtava kukkula, josta näkee kauas joka ta-
holle; jälkimäisessä se vaan tekee pienen epätasaisuuden
korkeain tunturiseinäin ympäröimään laaksonpohjaan eikä
anna edes tilaisuutta sitä yhdellä silmäyksellä katsomaan.
Sentähden maantieteen tulee arvostella kunkin maan oloja
«en omalla eikä toisen maan mitalla. Tältä kannalta mekin
olemme katsoneet Suomen vuoria.
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KUUDES LUKU.
Sisämaan vedet.

Suomenmaan vuoret näyttävät meille hävitettyjä ja
rikki rauenneita jäännöksiä ikivanhan muinais-ajan tuot-
teista. Jos maanpinnan muodostusjaksoon katsoen, jossa
äärettömän pitkinä aikakausina aina yksi muoto seuraa
toista, taas vuorostaan väistyäksensä uuden tieltä, ja jossa,
luonnonvoimien lakkaamatta työtä tehdessä, kaikki, mikä
nyt on olemassa, yhtä paljon on menneiden tuotteena kuin
vastaisten alkuna, — jos siinä kohden on oikeus puhua
vanhuudesta ja nuoruudesta, silloin nämä vuoret ovat ver-
rattavia ikivanhoihinmuinaisjäännöksiinkeskellä järin uutta,
nuorta ympäristöä. Edellisessä (siv. 169) olemme jo lau-
suneet, että Suomi nykyisessä muodossaan kenties on uuden
Euroopan nuorin maa. Tämä meidän maan nuoruus ei
tule milloinkaan selvemmin näkyviin, kuin sen sisämaan
vesiä tarkastettaissa. Nämä täyttävät nytkin vielä, siitä
ajasta saakka — glaciali-aikakauden loppu-ajasta —, jol-
loin maa oli kokonaan veden vallassa, kaikki syvennykset
sen epätasaisessa pinnassa ja kuvaavat niinmuodoin, yh-
dessä noiden laajojen soiden ja ohuitten maatumakerrosten
kanssa, par'aikaa muodostuvaa maata, maata semmoista,
jossa kuivat ja sulat ainekset vielä taistelevat herruudesta
ja jossa inhimillisen olon ulkonaiset ehdot siis ainoastaan
osittain näyttävät olevan tarjona. Nuo lukemattomat, toi-
siinsa yhdistetyt järvet ovatkin oikeastaan yhdenjaksoisia
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virtoja, joista vastfedes, kun rannat ja lahdet ovat ehti-
neet täyttyä kummuilta vierineillä maakerroksilla ja vesi
on kaivanut itselleen syvät ojanteet, tulee oikeita juok-
sevia ja tasareunaisia jokia. Toistaiseksi ne kuitenkin
vaan ovat jokien alkuja, mutta ovat semmoisina ajattele-
valle tarkastajalle erittäin viehättäviä, koska ne täällä
paremmin ja selvemmin, kuin tiettävästi missään muualla
maan päällä, näyttävät, miten juoksevat vedet saavat al-
kunsa. Jos siis meidän vuoret semmoisinaan ovat van-
hettuneita ja viittaavat menneesen aikaan, niin sen sijaan
virtamme samassa merkityksessä ovat nuoria jakääntävät
ajatusta vastaiseen aikaan.

Kaiken todennäköisyyden mukaan tuo tulevaisuus
kuitenkin vielä on hyvin kaukana. Suomenmaan omituiset
luonnonsuhteet tekevät, näet, että maan kuivaminen sisä-
vesien vähenemisen kautta tapahtuu varsin hitaasti. Koska
maa vaan aivan hiljalleen ylenee, niin juoksevain vesien
nopeus yleensä on sangen vähäinen, ja samanlainen on se
voimakin, jolla ne poistavat tiellä olevat esteet. Sen li-
säksi tulee vielä, ett'eivät nuo esteet ole löyhiä maaker-
roksia, vaan kovia graniiti-seiniä, jotka vuosituhansia jär-
kähtämättöminä vastustavat veden kaivamis-työtä eivätkä
väisty kuin askel askelelta. Suomelle siis jääpi se toivo,
että se vielä monta tulevaa vuosisataa saapi pysyä enti-
sellään „tuhansien järvien maana"'.

Mutta, kuinka hitaasti maan kuivaminen tapahtuukin,
yksi ainoa silmäys karttaan osoittaa kuitenkin sen jokoko
joukon edistyneen, vieläpä säännöllisessä järjestyksessä,
niin että korkeammalla olevat järvet ensin ovat purkaneet
vetensä alempana oleviin, jonka perästä on tullut näiden
vuoro, j. n. e. Asia ilmeisesti selviää siitä, että ylhäi-
simmät seudut Suomessa myös ovat vesistä köyhimmät ja
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että järvien suuruus tavallisesti vähenee samassa määrässä,
kuin niiden tasapinta kohoaa meren yli. Siinä osassa maata,
joka nousee 1000 jalkaa ja enemmänkin merenpinnasta,
s. o. Enontekiäisissä sekä parin peninkulman levyisellä
kaistaleella molemmin puolin Suoloselkää, eivät sisävedet
täytä paljoa enempää kuin 0,5 % pinta-alasta; Suoloselän,
Maanselän ja Suomenselän sulkemassa Pohjanmaan laak-
sossa, jonka äsken mainituilla rajoilla on meidän maan
korkeimmat kukkulat ja jossa ei mikään harjusulku estä
virtoja mereen laskemasta, ne täyttävät viidettä %; Sata-
kunnan ja Länsi-Hämeen laaksossa, joka, niinkuin jo en-
nen olemme osoittaneet (siv. 133), on jyrkin Suomenselän
eteläpuolella olevista rinteistä, noin 12 °

/0 , ja Keski-Suo-
messa sekä Savo-Karjalan laaksopohjassa noin 19 °, 0 .

Nähdäänpä siis kunkin maakunnan järvirikkaudenparaasta
päästä riippuvan sen korkeuden-suhteista sekä siitä suu-
remmasta tai vähemmästä nopeudesta, jolla vesi sen joh-
dosta on voinut juosta pois. Erittäin selvän kuvan veden
vähittäin tapahtuneesta laskeumisesta korkeammista jär-
vistä alempiin tarjoo Savo-Karjalan rinne Suomenselästä
Salpausselkään asti. Pitkin ensinmainittua harjannetta
ei nykyaikana ole jäljellä muuta kuin pieniä jokia ja lampia;
sitä vastoin jälkimäisen reunoja myöden on muodostunut
avaroita järvenselkiä, jotka tekevät yhden jaksoisen sisä-
meren JoensuustaLappeenrantaan asti. Kun kerran pohjan-
puoliset lisävedet ovat kerinneet enemmän kurehtua ja
Imatran voimalliset aallot ovat kaivaneet syvempiä uur-
teita kallioihin, silloin tulee näidenkin selkien vuoro vä-
hittäin tyhjentyä. Toistaiseksi niiden tasapinta vielä py-
syy johonkin määrin muuttumattomana. Maassa matkus-
taessa on muutoin paras tilaisuus omin silmin havaita,
miten järvistä vesi on vähentynyt aikojen kuluessa. Mel-
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kein joka paikassa tavataan nykyisiä rantoja ylempänä
terassintapaisia pengerryksiä, jotka osoittavat veden ennen
muinoin ylettyneen korkeammalle.

Usein vesi aivan äkkiäpurkauu järvestätoiseen. Kun
vesi, maan perustaa hiljaa uurtaen, vihdoin on ennättänyt
niin pitkälle, ett'ei taival, joka eroittaa kahta järveä, enää
jaksa sen voimaa vastustaa, silloin se katkeaa laineitten
painon alle ja ylempi järvi syöksyy hurjalla vauhdilla
alempaan, kunnes molemmat ovat tasavoitteella taikka uusi
koski taas toistaiseksi määrää niiden keskinäistä suhdetta.
Semmoinen pikainen vedenpurkaus saattaa alemman järven
äkkiä tulville nousemaan, joka vedenpaisumus, vaikka pian
ohitse menevä, tavallisesti ei kuitenkaan pääty lähiseudun
maan-omistajille vahinkoa tekemättä. Me olemme jo edel-
lisessä (siv. 177) maininneet muutamia semmoisia tapauksia.
Monta muuta esimerkkiä sopisi lisätä. Toukokuun 21 p.
1818 Suvannon järvi muutamissa tunneissa raivasi itsel-
leen hietaharjanteen läpi purkausväylän Laatokkaan, jonka
johdosta sen pinta aleni 24 jalkaa ja jätti melkoisia maa-
tumia pitkin järven sivuja, enemmän kuin kolmen penin-
kulman alueelle. Vielä mahtavampi oli se vedentulva,
joka Elokuun 3 p. 1859 syöksyi Höytiäisestä, valuen 70
jalkaa alempana leviäväänPyhäselkään. Täällä oli jo viisi
vuotta kaivettu kanavaa, jolla oli määrä laskea edellisen
järven pintaa; mutta sen vesi ei odottanut työn päätty-
mistä, vaan raivasi itsellensä tien keskitekoista kanavaa
myöden ja tuotti alemmille seuduille vedenpaisumuksen,
jonka arvattiin maan-omistajille tuottaneen 98,041 markan
vahingon. Höytiäisen vesi silloin aleni 30 jalkaa ja sen
rannoille syntyi hedelmällisiä maatumia, laajuudeltaan noin
25,000 tai 30,000 tynnyrin-alaa.

Maan kuivamista ja järvien laskeumista on, varsin-
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kin nykyisempinä aikoina, ihmisen työ jommoisessakin
määrässä jouduttanut. Joka vuosi on eri seuduilla pe-
rattu virtoja ja koskia, laskettu järviä, kaivettu kanavia
sekä kuivattu soita ja rämeitä. Nämä työt tapahtuvat
enimmiten valtion kustannuksella, tavallisesti kuitenkin
kuntain tai lähellä asuvain osakasten jotain lisä-apua an-
taessa. Niin on, mainitaksemme vaan muutamia tärkeim-
piä tämänkaltaisia yrityksiä, Päijänteen pinta Kalkkisten
kosken, Jyrängön virran ja Kymijoen perkaamisella las-
kettu vähintäinkin 4 jalkaa, Puulaveden, Kyyveden ja
Vesijärven pinta vielä enemmin; nuo suuret virrat, Kemi-
joki, Oulujoki, Kyrönjoki, Kokemäenjoki, Pielisjoki ja
Vuoksi on perattu ja niiden kosket on syvennetty; uusi
laskuväylä on Kiviniemen taipalen poikki-kaivamisella
hankittu viimeksi-mainitulle joelle, jonka vesi yksistään
sen johdosta laskeutuiylempänä 10 ja sen keskisellä juok-
sulla 8 jalkaa; 60,000 tynnyrin-alaa eli 260 neliövirstaa
laaja Pelson suo on kanavilla saatettu viljeltäväksi, j. n. e.
Sangen hauska olisi, jos edes johonkin määrin voisi il-
maista, kuinka suuri ala tällä tavalla aikojen kuluessa on
tullut kuivatuksi ja viljelykselle anastetuksi. Mutta se
on, kuin onkin, mahdotonta. Varmaa on kumminkin, että
tarkat tiedot sisämaan vesien ja soiden pinta-alasta eri
vuosisadoilta osoittaisivat Suomen kuivan maan-alan joka
vuosisadalla tuntuvasti suurentuneen.

Tätä nykyä Suomen järvet ja joet, niinkuin jo ylem-
pänä mainittiin, täyttävät 756,579 maantieteellisen neliö-
peninkulman pinta-alan, joka vastaa 364,8 suomalaista
neliö-peninkulmaa eli 41,660 neliö-kilometriä. Nämä
mitat osoittavat todellista vedenpintaa, kun kaikki jär-
vien saaret ja luodot on luettu pois. Koko pinta-alan
suhteen sisävedet siis meidän maassa, veteliä soita jarä-
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meitä niihin lukematta, tekevät 11,2%. Tätä vesirikka-
utta likemmin valaisee seuraavat tiedot sisävesien varsi-
naisesta ja suhteellisesta suuruudesta muutamissa Euroo-
pan maissa !):

Maan laajuuden suhteen Suomessa siis on 1% ver-
taa runsaammin sisävesiä kuin Euotsissa, enemmän kuin
3% vertaa runsaammin kuin Norjassa ja Schweiz'issä, 8
vertaa runsaammin kuin Euroopan Venäjällä, 10 vertaa
runsaammin kuin Saksassa ja Skotlannissa sekä lähes 40
vertaa enemmän kuin Tanskassa, Itävalta-lAkarissa ja
Eanskassa.

Kun nyt käännymme erityisiä vesijaksoja tarkem-
min katselemaan, seuraamme samaa järjestystä, jota nou-
datettiin vuorien suhteen, ja aloitamme siis pohjoisim-
mista eli niistä, jotka ovat

x) Pinta-aiain määräykset on, paitsi muutamia harvoja, saata
teoksesta Superficie de tEurope, établie par J. Strelbitsky . Pieta-
rissa 1882.

Sisävesien pinta-ala,
neliö-kilomet- prosenteissa koko

riä. pinta-alasta.
Suomi 41,659,3 ll,a
Euotsi 36,097 ;1 8, 2

Norja 10,233,2 351

Schweiz 1,264,9 3, t
Euroopan Venäjä . 66,650,o 1;4
Saksa 5,695,! 1;1

Skotlanti 885,8 1 ?1

Tanska 419,6 0,3
Itävalta-Unkari .

. 1,838,3 0,3
Ranska 1,374,3 0,3
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A. Pohjois-Jäämeren rinteellä.
Etevimmät joet ja järvet ovat täällä:
1. Teno eli Tenojoki, ruotsiksi Tana (lapinkieli-

sestä sanasta „taednu", joki), mahtavin Suomen Lapin
virroista. Koska se on rajavirta, niin ainoastaan sen oi-
keanpuolinen ranta lähteestä saakka Eajalaan asti on Suo-
menmaata. Vasemmanpuolinen jokivarsi, niinkuin myös
eräs viidettä peninkulmaa pitkä ala sen alemmalla juok-
sulla, siksi kuin se laskeuu Tenovuonoon, ovat Norjan ra-
jain sisällä. Se saapi alkunsa Peltotunturista ja juoksee
Skietshemjoen nimellä, vähä väliä kivisten koskien kat-
kaisemana ja paikoittain jyrkkien vuoriseinäin väliin ah-
distettuna, ensin pohjaseen päin ja sitten luodettakohden,
kunnes se yhtyy läntisempään, Norjasta tulevaan lähde-
haaraan, Anarjokeen eli Inarijokeen, josta se sitten saapi
nimensä. Se juoksee senjälkeen hiljalleen eteenpäin,
vaikka tuon tuostakin koskien rasittamana, lakeitten hieta-
kankaitten poikki, joiden rajana on etäiset vuorijaksot.
Vastaan-otettuaan niin-ikään vasemmalta tulevan Karas-
joen, saapi virta, joka nyt on muuttunut paljoa leveämmäksi,
Tenon nimen. Vuoret kummallakin jokivarrella, mitä
alemmaksi päästään, yhä enemmän lähestyvät rantaa,
kunnes ne Nuvviiksen uutistalojen tienoilla kohoavat 500'
tai 600' kohtisuoraan rannasta. Kappaleen matkaa poh-
joisempana vuorien sijaan tulee mahtavia sorariuttoja, joi-
den läpi joki on raivannut itsellensä tien peninkulman-
pituisilla koskilla. Nämä eivät kuitenkaan ole sen ko-
vempia, kuin että niitä voi laskea veneessä; mutta kolme
peninkulmaa alapuolella Utsjokea, vähää ennen, kuin Teno
jättää taaksensa Suomen rajan, tulee vastaan ankaran
ankara Alaköngäs, jota on ihan mahdoton kulkea ja jota
matkustajain siis täytyy välttää vetämällä veneitä maata
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myöden kosken sivutse. Tenon koko pituus on 28, 4 pe-
ninkulmaa eli 304 kilometriä, joista 23, g peninkulmaa on
Suomen rajaa; sen leveys sanotaan Utsjoen läheisyydessä
olevan noin 25 syltä. Sen joki-alasta, jonka laajuus on
148,70 Euotsin neliö-peninkulmaa eli 16,987 neliö-kilomet-
riä, pienempi osa eli 57, 29 neliö-peninkulmaa on Suomen
aluetta. Tämänpuoliset lisäjoetkin ovat ylimalkain aivan
pieniä, jos luetaan pois kolme pohjoisinta, nimittäin Uts-
joki, joka saa alkunsa Petsikkotunturin eteläpuolella jako-
koilee vettä useammista puroista ja pienistä järvistä,kun-
nes se purkautuu Mantojärveen, jonka rannalla on Uts-
joen kirkko, ja sitten puolta peninkulmaa pohjoisempana
pääjokeen, Vetsikkojoki Vetsijärvestä ja Puolmakjoki, joka
juoksee Yli- ja Älapuolmakjarven kautta Norjan rajojen
sisälle, jossa se Puolmak'in kirkon kohdalla yhtyy Teno-
jokeen.

Taloudellisessa suhteessa on Tenojoki, sangen tärkeä
noille pohjoisille seuduille, joiden läpi se juoksee. Mel-
koinen osa niiden harvasta väestöstä elää nimittäin siellä
kalastamalla. Lohi, jota pyydetään sen puhtaista jaraik-
kaista aalloista, onkin maan mainio tavattoman lihavuu-
tensa tähden.

2. Näytämönjoki eli Njavdamjoki alkaa Njaalajär-
vestä ja useista muista pienistä lammista ja virtailee en-
sin Vaijoen nimellä suoraan etelään kolme peninkulmaa
pitkään lijärveen, jonka jälkeen se, juosten toista suun-
taa, luodetta ja itää kohden, ehtii Norjan rajalle ja las-
kee NäytämÖnvuonoon (Kjöfjord). lijärvestä lähtiessään
se on matala ja koskia täynnä. Sen joki-ala on Suomen

rajojen sisällä ainoastaan 6,28 neliö-peninkulmaa eli 717
neliö-kilometriä.

3. Inarinjärvi (lapinkielellä Anara, Einara), jonka
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vesi-ala ulottuu yli suurimman osan Suomen Lappia, on
Suomenmaan mahtavimpia järviä, vaikka sen laajuus, sem-
moisena kuin vanhemmat maantieteilijät sen ilmoittavat,
myöhempien mittausten kautta suuresti on supistunut.
Se täyttää nimittäin 12,45 neliö-peninkulman eli 1421,4

neliö-kilometrin pinta-alan, josta 1,67 [ |-peninkulmaa eli
191,3 O-kilometriä on saaria ja luotoja 1). Järvi, jolla
on jotensakin korkeat ja tavallisesti vähintäinkin yhden sy-
len syvyiset rannat, on erittäin rikas vuorisista ja met-
säisistä saarista, joista muutamat, niinkuin Kaamasaari,
Mahlattisaari y. m., täyttävät 20 neliövirstaa ja enem-
mänkin. Keskellä järveä on kuitenkin useampia penin-
kulman-pituisia aukeita paikkoja, jonneselkeälläilmalla ei voi
kiikarillakaan joka puolella nähdä maata. Järven ympä-
rillä ovat maat paraasta päästä laihaa, männistöä kasva-
vaa hietakangasta; ainoastaan jokien suuhun on muodos-
tunut mataloita ruohokkaita saaria. Inariin laskee paitsi
pienempiä puroja, seuraavat lisävedet:

Vaskujoki, jolla on alkunsa ylhäisessä suossa itäpuo-
lella Skietshemjokea. Latvapuolella se on täynnä kivisiä
koskia ja ihan mahdoton kulkea, mutta muuttuu, Kurtto-
joen vastaan-otettuaan, tyyneksi ja syväksi ja tarjoo ve-
neille mukavan kulkuväylän, siksi kuin se purkauu Paa-
darjärveen. Viimeksi-mainittuun järveen laskee vielä ete-
lästä pitkistä ja kapeista järvistä muodostunut, veneku-
lulle sovelias Lemmenjoki, joka juoksee keskellä laaksoa
Maarestatunturin ja Viipastunturin välillä, sekä Menes-

') Gyldtn sanoo kirjoituksessaan Suomenmaan Joet ja Järvet
Inarin pinnan olevan 3000 neliö-virstaa ja Wahlenberg kirjassa Be-
skrifning öfver Kemi Lappmark 24 neliö-peninkulmaa. Tekstissä
mainitut luvut, jotka myös kartassa tehdyt mittaukset todistavat oikeiksi,
ovat Strelbitsky'n mukaan.
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joki, joka käy samannimisen järven läpi, niinkuin myös
pohjasta päin kivekkäistä koskista rikas Kaamasjoki, joka
ennen sitä on vastaan-ottanut useampia lisäjokia ja juos-
sut 61 neliö-kilometriä laajan Muddusjärven läpi. Täten
monelta taholta Paadarjärveen kokountunut veden paljous
juoksee nimellä Jokien joki Suolujärven kautta ja sitten
Inarin läntisimpään lahteen.

Ivalojoki, nykyisempinä aikoina kuuluisa kultaa si-
sältävistä lietekerroksistaan, kumpuaa Peltovadda'sta ja
virtailee ensin kaakkoon päin Korsajärveen asti Suolo-
selälle, jonka jälkeen se kääntyy idemmäksi ja sitten koil-
liseen. Vaikka monessa paikoin koskia täynnä, se kui-
tenkin, jos ei ole veden puutetta, latvapuolellaan sovel-
tuu venekulkuun äsken mainittuun järveen asti. Bepo-
joen vasemmalta siihen yhdyttyä, kosket kuitenkin käy-
vät paljoa rajummiksi, kun syöksyvät korkeitten sora-
läjien, vuorijyrkänteiden ja irtonaisten kalliolohkareiden
yli. Suurin ja vuolain kaikista näistä koskista on Portti-
koski, oikeastaan yhteinen nimitys kahden peninkulman
pituisella jaksolla enemmän tai vähemmän jyrkkiä veden
putouksia, joilla yhteensä on 200 jalan eli 60 metrin
korkeus. Kummallakin puolella vähä väliä korkeita
vuoriseiniä, joiden jyrkänteitä myöden joukottain puroja
ja ojasia syöksyy alas kuohuvin putouksin, — semmoisena
varsinkin tämä seutu on ylevän jylhänäöltänsä *). Täälläpä,
Porttikosken pohjoisrannalla, on Kultalan asema jatäällä
kullanhuuhdontaakin paraasta päästä harjoitetaan. Alem-
pana jokilaakso levenee levenemistään, muuttuen tasai-
seksi alangoksi, jossa ruoho rehoittelee ja jossa kasvaa
koivistoa ja kuusistoa, pohjoisimpia maan päällä. Kosket

l) A. M. Jernström: Material till Finska Lappmarkens geologi,
sivu 124.
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pienenevät ja joessa on pitkät matkat vaan tyyntä vettä.
Noin yhden tai kahden peninkulman päässä joensuustahy-
vin rakennetut talot, viheriäin niittyjen ja kaunisten vil-
javainioin keskellä, kaunistavat rantoja. Se on Kyrön
kylä, suurin asuttu paikka Suomessa Suoloselän pohjois-
puolella.

Inarin bassiiniin kokountuva suuri veden paljous pur-
kauu itään päin mahtavalla Paatsjoella. Tämä virta, josta
ainoastaan latvapuoli on meidän maassa, on rikas vuo-
laista ja jyrkistä koskista (kuten sanotaan, kaikkiansa 30),
joista merta lähinnä olevaa on mahdoton veneellä laskea 1).
Ei lohikaan pääse ylemmäksi jokea myöden. Paatsjoki
laskee alapuolella erästä venäläisille pyhimyksille Boris'ille
ja GrleVille vihittyä kappelia Pasvigin-vuonoon Norjan
rajojen sisäpuolella.

Inarin koko vesi-ala käsittää' 15,329, 7 | [-kilomet-
rin eli 134siä | j-peninkulman pinta-alan. Niistä kuuluu
108,38 | [-peninkulmaa Suomeen. Sekä emäjärvestä että
ympärillä olevista vesistä pyydetään enimmiten siikaa,
harjusta ja muita pieniä kaloja, ja niiden pyynti onkin
n. s. kalastaja-lappalaisten ainoa elinkeino. Vahinko
vaan, että sitä harjoitetaan varsin hävittävällä tavalla.

4. Tuulomajoki. Tästä joesta, joka Kuolan kau-
pungin kohdalla laskee Kuolavuonoon ja siitä Pohjois-
Jäämereen, ainoastaan lähteet ja muutamat vähäiset osat
sen latvajokien ylimmäisestä juoksusta ovat Suomen ra-
jojen sisällä. Nuo latvat ovat Luttojoki, joka kumpuaa
Eaututunturista ja pohjoispuolella Saariselkää juoksee
itään päin, vastaan-ottaen joukon pienempiä lisäjokia,
Jaurijoki ja sen vasemmanpuolinen lähdehaara, Saarise-

x) A. Andelin: Kertomus Utsjoen pitäjästä, Suomi 1858, siv. 183.
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lältä tuleva Purnuoja, sekä Nuortijoki, jossa Lappalais-
ten sanotaan vielä tämän vuosisadan keskivaiheilla har-
joittaneen tuottavaista majavanpyyntiä *), ja Hirvasjoki,
Nuortitunturista tuleva. Kaikki nämä joet yhdistävät
vetensä Nuortijärveen Venäjän Lapissa ja juoksevat sitten
yhtenä, Tuulomajoen-nimisenä virtana mereen. Tuuloma-
joen alue Suomessa on 4483 Q-kilometriä eli 39, 25
| [-peninkulmaa.

B. Vienanmeren rinne.
Siihen kuuluu seuraavat Kuolajärven ja Kuusamon

pitäjissä olevat vedet, joiden ylinen juoksu on meidän
maassamme :

1. Tuntsajoki lähtee Värriötunturista, juoksee ensin
etelää kohden, tekee sitten jyrkän polven kaakkoon päin
ja saavuttaa noin 5 peninkulman päässä sieltä Venäjän
rajan, jolloin se taas kääntyy etelään, ja toistamiseen
vähäksi aikaa joutuu Suomen alueelle. Oikealta päin
vastaan-otettuaan Kutsanjoen, jolla latvapuolellaan on
Vuosnajoen nimi ja jonka vettä enentävät Kuopsijärvestä,
Tuuttijärvestä ynnä muualta tulevat lisävirrat, jättää
Tuntsajoki kuitenkin sitten kokonaan meidän rajamme,
virtaa Tuntsajärven ja muiden pienempäin lampien kautta
isoon Koutajärveen ja sieltä Koudan kylän kohdalla Kan-
nanlahteen. Suomen rajain sisäpuolella äsken mainitut
vedet käyvät enimmältään asumattomien seutujen läpi.
Rannoilla on vaan muutamia harvoja ihmis-asuntoja.
Asukkaat ovat raakoja, puhuvat muusta suomenkielestä
eriävää murretta ja ovat (Tuuttijärven tienoilla) poron-
varkaina saaneet pahan maineen 2).

V J. Ch. Stuckenberg, Hydrographie des Russischen Reiches,
6:s nios, siv. 103. Ehkä siellä nytkin vielä pyydetään majavia.

2J Kirjallinen Kuukauslehti 1869, siv. 65.



SISÄMAAN VEDET. 229

2. Kitkajoki alkaa sen terävän kulman sisimmäi-
sestä sopesta, jonka Maanselkä muodostaa Kuusamossa,
ja on Posiojärven (29 [ |-kilom.), Ylikitkajärven (219 Jo-
kiloin, eli 191 | |-virstaa laaja ja 5 syltä syvä) ja Ala-
kitkajärven (45 Q-kilom.) laskuväylä, joiden yhdenjak-
soisten järvien vedenpinta on 229 metriä yli merenpin-
nan x). Joki on, niinkuin muutkin Kuusamon virrat, vuo-
las ja koskinen, mutta on kuitenkin vanhastaan ollut
kulkuväylänä ArkangeFin kuvernementtiin. Sen monista
lisävesistä mainitkaamme vaan: pohjoispuolelta Oulangan-
joki ja sen vasemmanpuolinen lähdehaara Savina, joka
lähtee Sotitunturista, sekä etelästä virtava Kutsinkijoki,
joka saapi vetensä monilukuisista järvistä (Suiningista y.
m.) Muojärven pohjoispuolelta. Viimeksi-mainittuun jo-
keen yhdistyessään Kitkajoki laskee pitkään ja kapeaan,
korkeitten vuorten ympäröimään Paanajärveen (22 virs-
taa pitkä, 1 virstaa leveä), jonka vesien sanotaan sy-
vyydeltään olevan kokonaista 70 syltä. Paanajärvi juok-
see sitten itään päin vähän kolmatta peninkulmaa pitkää
Oulanganjokea 2) myöden Pääjärveen Venäjän Karjalaan
ja sieltä edemmäksi erinimisenä (Kuntijoki, Kumajoki j.
n. e.) pohjaseen päin, siksi kuin sen vedet yhdessä Tuntsa-
joen kanssa Koudan kylän kohdalla purkauvat mereen.
Oulanganjoki ei ole kumminkaan Pääjärven ainoa eikä

x) Posio- ja Kitkajärvi laskettiin 1860-luvun loppupuolella 4
jalkaa, mutta tämä lienee yllämainitussa I. Inberg'in ilmoittamassa
korkeuden-mitassa jo huomioon otettu.

2) Koska puheena olevaa virtaa Paanajärven sekä ylä- että ala-
puolella nimitetään Oulanganjoeksi, olisi syytä pitää tätä ylisimmäl-
läkin juoksulla päävirtana ja Kitkajokea vaan lisäjokena. Me olemme
kuitenkin tässä kohden ottaneet lukuun vesimäärän suuruuden, semmin-
kin kun tällä vesijaksolla ei alisellakaan juoksullansa Venäjänmaalla
ole mitään yhteistä nimeä.
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sen suurinkaan lisävesi. Enimmän osan vedestänsä se
saapi etelämpänä olevasta, enemmän kuin 1000 neliö-ki-
lometriä laajasta Tuoppajärvestä eli Toposerosta; mutta
Suomestakin siihen vielä purkauu useampia pieniä vesiä.
Niistä huomattakoon erittäin Tavajoki Tovajärvestä, joka
on tunnettu tavattoman suuresta ja lihavasta siiastansa;
onpa niitä toisinaan saatu 18:kin naulan painavia. Vii-
meksi-mainittujen vesien kanssa Kitkajoen ala täyttää
noin 45 | [-peninkulman eli 5250 neliö-kilometrin pinta-
alan.

3. Pistojoki, eteläisin noista kolmesta suuremmasta
vesijaksosta, jotka Suomen puolelta virtaavat Vienan me-
reen, saapi alkunsa muutamista pienistä lammista, jotka
lähellä Kuusamon kirkkoa juoksuttavat vetensä 807 jal-
kaa eli 243 metriä yli merenpinnan olevaanKuusamojär-
veen. Tämä järvi muodostaa vaan Muosalmella siitä eroi-
tetun tai oikeastaan siihen yhdistetyn Muojärven sekä
idempänä olevan Joukamojärven kanssa viiden peninkul-
man pituisen järvijakson, jonka vedenpinta yhteensä tekee
12 neliö-peninkulmaa eli 128 neliö-kilometriä. Viimeksi-
mainitusta järvestä juoksee sitten kapea ja matala, moni-
lukuisten koskien katkaisema Pistojoki kaakkoon päin,
Venäjän rajan yli, Pistojärveen ja sitten kahdentoista pe-
ninkulman pituisiin Kuitti-]äv\iin (Yli-Kuitti, Keski-Kuitti
ja Ala-Kuitti), joiden rannoilla ei muinaisrunojen lau-
lanto vielä ole vaiennut ja Kalevalan sankarien urhotyöt
ovat säilyneet meidän päiviimme asti, ja senjälkeen eri
haaroilta suuresti lisääntynyt vesiväylä Kemijoen nimellä
laskee Vienan mereen. Sen suussa on Kemin kaupunki
ArkangeFinkuvernementissa. Vaikka sen alemmallakin juok-
sulla matalat vedet ja nuo monet kiviset kosket mo-
nella tavalla estävät venekulkua, niin Kemin ja Kuusa-
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mon välistä kulkuväylää vireästi käyttävät hyväksensä
kaupittelevat „laukkuryssät", jotka Suomeen tuovat pella-
via, hamppuja, köysiä, hihnoja, saipuaa, ryynejä ja mo-
nenlaista rihkamaa, ja sen sijaan täältä ostelevat nahka-
tavaraa, kaloja, lintuja, voita y. m. Mutta Kuusamon
järvillä on toinenkin laskuväylä mereen. Muojärvi, näet,
on pohjoispuolella yhteydessä Kirpistönjärven kanssa ja
tämä taas Kiitämäjärven ja Suiningin kanssa, joka jäl-
kimäinen, kuten jo mainittiin, Kutsinkijoen kautta las-
kee Kitkajokeen. Jolleiviimeksi-mainittua yhdistystä oteta
lukuun, on se alue, jota Pistojoen vesistö Suomessa kos-
tuttelee, 891 neliö-kilometriä eli 7,8 neliö-peninkulmaa.

Yleensä kaikki mainitut, Vienanmereen laskevat vesi-
jaksot ovat jokseenkin kalaisia. Tärkein kalanlaji on
täällä siika, jota vuosittain, varsinkin talvella jään alta,
verkoilla pyydetään noin 3000 leiviskää, joista lähes kuu-
des osa jäätyneenä viedään Venäjälle.

C. Perä-Pohjan rinne.
Pohjanlahden pohjoisimpaan osaan laskevat, pääasial-

lisesti etelään ja lounaasen päin, seuraavat joet:
1. Torniojoki, rajavirta Ruotsia vastaan, lähtee Tor-

nionjärvestä viimeksi-mainitun maan alueelta ja juoksee
enemmän kuin 20 peninkulmaa kaakkoon päin, siksi kuin
se alapuolella Könkään 72 :n jalan korkuista vedenputo-
usta yhtyy pohjoisesta tulevaan Muoniojokeen, jolloin se
kääntyy etelään ja jäljellä olevalla juoksullansa muodos-
taa rajan Suomen ja länsipuolisen naapurimaan välillä.
Sen ylemmistä sivuhaaroista ja lisävesistä, jotka juoksevat
ulkopuolella meidän maan rajoja, on Lainiojoki suurin ja
Täräntöjoki, ollen maantieteellinen poikkeus, merkillisin.
Viimeksi-mainittu puro, näet, on luontainen kanava Tor-



232 KUUDES LUKU.

nio- ja Kainunjoen välillä ja viepi osan edellisen vesistä
jälkimäiseen. Isoin kaikista Torniojoen lisävirroista ja
isompi kuin itse päävirta on kuitenkin Muoniojoki, jonka
pituus on 31,2 peninkulmaa (333 kilometriä) ja joka hal-
litsee enemmän kuin 100 neliö-peninkulman eli 11,535
neliö-kilometrin suuruista joki-alaa. Se saapi alkunsa
Koltajärvestä Norjan rajalta ja tulee joKilpisjärveen las-
kettuaan niin vesirikkaaksi, että kelpaa venekulkuun.
Mainitusta järvestä se sitten juoksee kaakkoa kohden
Muonioniskan kirkolle asti ja koko matkallansa sillä on
Suomenmaa vasemmalla ja Ruotsi oikealla puolella. Sitä
nimitetään ensi-alussa Könkämäenoksi ja se syöksyy useita
ylen ankaria koskia myöden alas, joista muutamia, niin-
kuin Kilpisluspaa Lammaskoskea, jossa on neljä ko-
vaa vedenputousta, ja Pättikkäkoskea, on mahdoton kul-
kea. Vasta kun 130 virstan pituinen Lätäseno, joka
tulee Norjan rajalta Haldishok'in itäpuolelta, on vasem-
malta siihen yhtynyt, annetaan sille Muoniojoen nimi.
Joki on sieltä alaspäin, myös sen jälkeen kuin se on
kääntynyt etelään, yhäti hyvin rikas koskista. Suurin
niistä on Muoniokoski, sekin seitsemän ankaran putouk-
sen muodostama, joiden pituus yhteensä tekee kokonaisen
peninkulman. Useat muut kosket eivät ole paljoa pienem-
piä. Muoniojoki virtaa jo viidettä-sataa jalkaakohtisuo-
raan alaspäin kymmenen peninkulman pituisella matkal-
lansa Muonioniskan ja sen paikan välillä, jossa se laskee
Torniojokeen. Senjälkeen joki tulee noin 200 tai 300
syltä leveäksi, mutta laajenee sitten yhä enemmin, sitä
myöden kuin lähenee laskupaikkaansa, jopa paikoittain
800 sylen eli 1% virstan levyiseksi. Jäänlähtö-aikaan,
joka tavallisesti sattuu toukokuun loppupuoliskoon, kun
vesimäärä sulaneen lumen paljoudesta on sangen runsaaksi
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karttunut, tulvailee Torniojoki matalain ja suoperäisten
rantojensa yli ja tulee silloin usein kahtakin virstaa leve-
äksi x). Nouseepa silloin vesi niinkin korkealle, että se on
18:kin jalkaa syvää, kun sitä vastoin tavallisina aikoina
syvyys koskien välillä on ainoastaan 6 tai 12 jalkaa. Veden
liikuntokin on silloin paljoa nopeampi eli 6% virstaa tun-
nissa ; vaan tavallisesti se on 4 virstaa. Muita koskia
mainittakoon Kattilakoski, juuri sillä paikalla, jossanapa-
piiri leikkaa jokea, ja neljä peninkulmaa etelämpänä vahva
Matkakoski ja vihdoin, melkein puolitiellä Ylitornion kir-
kon ja Tornion kaupungin välillä, Jylhänkoski, viimeinen
kaikista noista 192:sta koskesta tuolla 45:n peninkulman
pituisella matkalla Könkämäenon lähteiden ja meren vä-
lillä. Joki muuttuu nyt laivakululle soveliaaksi suuhunsa
asti, neljä virstaa eteläpuolella Tornion kaupunkia, jakaan-
tuu useampiin laskuhaaroihin, joista eräs pienempi Liekka-
niminen pudas alkaa jo Karungin kirkon läheisyydestä,
ja muodostaa laskupaikalleen jotenkin laajan saariston.

Suomen puolelta laskee Muoniojokeen, paitsi jomai-
nittuja virtoja, Palojoki, Enontekiäisten kautta, sekä Tor-
niojokeen: Naamijoki ja Tenkeliönjoki, joka viimeksi-
mainittu on 120 virstaa pitkä ja juoksee Baanujärven,
Miekojarven y. m. läpi, ennenkuin se Aavasaksan koh-
dalla purkauu päävirtaan.

Torniojoki lisävesineen hallitsee 33,781 neliö-kilo-
metrin eli 295,73 neliö-peninkulman joki-alaa, josta noin
kaksi viidennestä eli 120 neliö-peninkulmaa on Suomen-
maata. Vaikka, niinkuin yllä-olevasta selityksestä näkyy,
monilukuiset kosket sitä rasittavat, on se kuitenkin tär-
keä kulkuväylä, erittäinkin latvapuolellaan, jossa ei ole

x) Rein, Materialier till utredande af Finlands statistik. Uleå-
borgs län, siv. 36 seurr.
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enää mitään maanteitä ja siis täytyy matkustaa
veneissä, joita sauvotaan virtaa myöden ylös. Paljon sitä
myös käytetään metsätuotteiden lauttausväylänä. Suupuo-
lellaan, Ylitorniosta alkaen, Torniojoki juoksee tiheästi
asuttujen seutujen läpi, joissa on hyvin rakennettuja
taloja ja rehoittavia niittyjä. Sen varrella on kaikkiansa
14 kirkkoa, joista 8 Suomen puolella. Kaksi kaupunkia,
Tornio ja Haaparanta, on lähellä laskupaikkaa. Lohen-
ja siianpyyntö, joka on kruunun omaisuutena, on vanhas-
taan ollut vuokrattuna molemmin puolin jokea asuville
talollisille, jotka harjoittavat sitä yhteisesti. Saalis nou-
see tavallisina vuosina noin 9000:een leiviskään lohta ja
1200:aan leiviskään siikaa, paitsi mitä saadaan noista
pienemmistä yksityisten lohipadoista, joita on lupa pitää
joen latvapuolella.

2. Kaakamajoki, pieni, noin s:n peninkulman pi-
tuinen puro, saapi alkunsa muutamista pienistä lammista
Airiselän viimeiseltä etelärinteeltä ja purkautuu Kemijoen
pohjaiseen suulahteen. Sitä pidettiin ennen aikoina raja-
virtana Pohjanmaan ja Länsipohjan välillä, vaikka raja
todellisuudessa ei noudatakkaan sen ojannetta, vaan ai-
noastaan leikkaa sitä muutamin paikoin.

3. Kemijoki. Tämä mahtava vesijakso, joka lisä-
vesilleen hallitsee 53,143 neliö-kilometrin eli 465,23
neliö-peninkulman joki-alaa, syntyy useampain virtain yh-
distj^ksestä, joista etäisimmät saavat alkunsa, suoraa
tietä lukien, noin 33 peninkulman päässä toisistaan.
Itäisimmällä näistä virroista, Kemijoella, jota pidetään
päävirtana, on lähteensä Ldhkijängän suossa likellä Maan-
selkää, sen paikan läheisyydessä, josta Nuortijoki saapi
alkunsa. Tasainen, neljänneksen peninkulmaa leveä kan-
nas, Sotataival, eroittaa kaksi mainittujen jokien lähde-
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haaraa. Entisinä sota-aikoina, kun Pohjalaiset tekivät ret-
kiä Kuolaan ja Venäläiset sieltä Kemiin, vedettiin veneet
tämän taipalen poikki, joka sen muistoksi on saanut ni-
mensä. Kemijoki juoksee ensin monessa polvessa lou-
naasen päin, vastaan-ottaen vasemmalta puolelta Värriö-
joen ja Tenniöjoen ynnä tämän lisävirran, Sallajoen, jonka
varrella sijaitseeKuolajärven kirkko. Seudut, joiden poikki
mainitut vedet juoksevat, ovat muutoin Suomenmaan au-
tioimpia. Noin peninkulman päässä pohjoispuolella 67:ttä
leveys-astetta Kemijoki tekee mutkan etelään päin ja ot-
taa siellä vastaan yhdistyneet virrat Luirojoen, joka kum-
puaa Saariselällä, ja ryöpeän Kitisen. Nämä molemmat
lähdevirrat ovat sangen mahtavat ja vesirikkaat. Mitä
erittäin Kitiseen tulee, on se 17 peninkulmaa pitkä ja sillä
on itselläänkin koko joukko lisäjokia, jotkaeivät ole vähä-
pätöisiä, niinkuin vasemmalta Tankajoki, jota myöden Iva-
lon kullanhuuhtimoissa kävijät kulkevat meno- ja tulo-
matkallaan, sekä oikealta Sattasjoki (Soasjoki) ja Sodan-
kylän kirkon kohdalla Kitiseen yhtyvä Jesiöjoki, joka
saapi vetensä Kelontekemäjärvestä, Vaalajärvestä jamuista
'pienemmistä lammista. Kaikista näistä lisävesistä vah-
vistuneena Kemijoki, joka nyt on väljentynyt tyyneksi ja
leveäksi kymeksi, juoksee Luutsinsalmella kahtia jaettuun
Kemijärveen, joka 125 neliövirstaa laajaan, noin 4 tai 5
syltä syvään altaasensa vielä vastaan-ottaa vettä, paitsi
pienemmistä jo'ista, Käsmänjoesta koillisesta sekä Yli-ja
Alasuoli-järvestä Jumiskonjoen kautta kaakosta. Kemi-
järvestä lähteissään virta juoksee napapiirin poikki ja
jatkaa, vähä väliä ryöpeäin koskien estämällä, vielä pari
peninkulmaa matkaansa etelään, kunnes se yht'äkkiä,
Korojoen siihen yhdyttyä, likellä viimeksi-mainitussa jo-
essa olevaa, maan mainiota, 62 jalkaa korkeata ja kohti-
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suorain kallioseinäin sulkemaa Autinkönkään putousta,
tekee jyrkän käänteen läntehen päin. Virran vedet tällä
välillä, vaikka enimmiten korkeain, vuorenkaltaisten ran-
tain väliin ahdistettuina, kuitenkin monilukuisista jo'ista
ja puroista karttumistaan karttuvat. Kemijärven ja Ou-
nasjoen laskupaikan välillä on näistä suurin tuo 10 pe-
ninkulman pituinen, oikealta tuleva Baudanjoki, joka ko-
koilee vettä Kemijärven ja Rovaniemen pitäjäin välisestä,
järvirikkaasta laaksosta. Viimeksi-mainitun seurakunnan
kirkolla Kemijoki vihdoin vastaan-ottaa mahtavimmat
lisävetensä 28 peninkulmaa pitkän Ounasjoen eli Ounis-
joen välityksellä, joka lähtee Ounasjärvestä Enontekiäi-
sistä ja vesimäärältään vahvistuu useampain, Maanselästä
alkunsa saaneiden lähdehaarojen, niinkuin Näkkälänjoen,
Vuontisjoen ja Käkkälöjoen kautta, ennenkuin se alkaa
juosta etelään päin. Ounasjoen senjälkeisistä lisäjo'ista
mainittakoon vielä vasemmalta tulevat Tepastojoki Kätkä-
tunturista, Loukinen ynnä oikeanpuolisen lisävetensäKapsa-
joen kanssa ja Meltausjoki, joka juoksee Unarin järven
läpi. Alapuolella viimeksi-mainitun joen yhtymäpaikkaa
Ounasjoki muodostaa Patokosken sekä vähää etelämpänä
Marraskosken ja Aapiskosken, jotka yhdessä vievät sen
vedet 60 jalkaa alemmaksi siihen paikkaan, jossase pur-
kauu Kemijokeen. Tämä, joka nyt paikoittain on koko-
naista 650 syltä leveä, juoksee tästälähin pitkänlaisissa
polvissa lounaasen päin. Sen ylimalkain tyyntä juoksua
katkaisee muutamat kosket, joista Narkauskoski, Vähäjoen
yhtymäpaikalla, ja Taivalkoski, Tervolan ja Kemin rajalla,
ovat suurimmat ja vaarallisimmat. Viimeksi-mainittua
koskea ei voi pursin laskea, vaan tavarat täytyy sen si-
vutse kuljettaa maata myöden. Sieltä asti pääsee kuiten-
kin virtaa myöden kulkemaan sen suuhun asti, johon se
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mereen purkautuessaan on muodostanut joukon saaria ja
luotoja.

Kemijoen syvyys vaihtelee 12 ja 30 jalan vä-
lillä, paitsi koskissa, joissa usein ei ole vettä kuin 2 jal-
kaa. Se virtaa eteenpäin 4 virstaa tunnissa ; mutta ke-
vättulvan aikana lopulla Toukokuuta on sen nopeus mel-
kein kahta vertaa suurempi. Silloin tapahtuu toisinaan
vedenpaisumuksiakin, jotka tekevätrannan-omistajille paljon
vahinkoa, hävittävät heidän pyydyksensä, vieläpä raken-
nuksiakin ja viljavainioita. Niin esm. vuonna 1859 tulva
nousi Taivalkosken ylipuolella 30 jalkaa korkeam-
malle, kuin mitä vesi on matalimmallansa*). Sittemmin
tapahtuneiden koskenperkausten johdosta on nykyjään
kuitenkin vähemmän vaaraa vedenpaisumuksista, kuin en-
tisinä aikoina. Rovaniemen kirkolta mereen asti joki
paraasta päästä juoksee asuttujen seutujen poikki. Har-
valukuinen väestö, näet, on — muutamia vähäisiä poik-
keuksia pois luettuna — asettunut jokivarsille asumaan,
joita peninkulmittain, lyhyillä väleillä eroitettuina, täyttää
hyvin rakennetut talot, edullisesti todistaen asukkaiden
varallisuutta ja sivistystä. Itse virta on tämän varalli-
suuden tärkeimpiä edistäjiä. Sen lohenpyyntö on lave-
alta tunnettu. Vuosina 1877—1881 saatiin Kemijoen
suupuolella, virallisten tietojen mukaan, vuosittain keski-
määrin 6800 leiviskää lohta ja taimenta sekä 2280 lei-
viskää siikaa. Vuosi 1875 oli hyvä kalavuosi ja
silloin lohen ja taimenen saalis yksistään nousi enem-
pään kuin 12,000 leiviskään. Edellisinä vuosina se
toisinaan teki 20,000 leiviskää ja enemmänkin.' Syynä
kalan vähenemiseen on ollut osittain viime vuosina yhä
lisääntynyt tukkien kuljetus virtaa myöden, osittain myös

x) Rein, 1. c. siv. 39.
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hävittäväinen kalastustapa. Sitten kuin lainsäädäntö on
kutu-ajaksi julistanut lohen rauhoitetuksi, rajoittanut syys-
kalastusta ja tarkemmin järjestänyt metsätuotteiden laut-
tauksen, sopii kuitenkin toivoa kalansaaliin taas tulevan
runsaammaksi.

4. Simojoki juoksee eteläpuolella Kivalon harjan-
netta ja sen kanssa melkein samaan suuntaan. Vesijakso
saapi alkunsa muutamista pienistä lähteistä Maanselältä
Kuusamon pitäjässä, jotka lähteet kokoavat vetensä 90
neliö-kilometrin eli 78 neliö-virstan suuruiseen Simojär-
veen, joka on noin 200 metriä yli merenpinnan. Tästä
Simojoki sitten useain pienempien järvien poikki virtaa
mereen. Sen pituus on 150 virstaa ja koko joki-alue
2986 neliö-virstaa eli 3410 neliö-kilometriä. Lohen-
pyyntö on joessa sangen tuottavaista.

5. Kuivajoki, eräs pienempi joki, juoksee Oijärven
läpi ja laskee mereen noin peninkulman eteläpuolella
Simojokea. Joki on kovin kivinen ja sen suupuolellakin
voipi monessa paikoin kaalata sen poikki.

6. lijoki (joki-ala 9534 Q-kilom. eli 83, 46 Qj-pnk.),
kolmas Perä-Pohjan rinteen suuremmista virroista, saapi
alkunsa Kuusamossa Livojärvestä, Kurkijärvestä (241
m. yli merenpinnan), lijärvestä (240 m.) ja Naamanko-
järvestä, jotka sijaitsevat korkealla paikalla Maanselän
juurella ja ainoastaan kapeilla kannaksilla ovat eroitetut
pohjaisemmista, Vienanmeren rinteesen kuuluvista vesistä.
Päävirta lähtee molemmista viimeksi-mainituista järvistä,
joiden vedenpinnan yli kohoaa livaaran korkea kukkula,
ja juoksee sitten lounaasen päin useampien pienten jär-
vien läpi [Sovionjärvi, Isokero, Irnijärvi y. m.), kunnes
se 6 peninkulman päässä kääntyy länteen päin. Se
ottaa vielä Jokijärven lammista lisävesiä vastaan, ennen-
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kuin se Taivalkosken 1) alapuolella yhtyy toiseen latvavir-
taansa, Kostonjokeen. Tämä tulee Kurkijärvestä, juoksee
ensin länteen Kaukuajärveen ja sitten Kynsijärven ja
Kostonjärven läpi etelään ja lounaasen, siksi kuin laskee
päävirtaan. Ei täyttä peninkulmaa alapuolella Kostonjoen
yhtymäpaikkaa, lijoki taas kääntyy etelään päin, mutta
ei pysy kuitenkaan kauan tässä suunnassa, vaan muuttaa
sen taas läntiseksi, joka on sen alemman juoksunyleinen
suunta. Sen lisäjo'ista ovat tärkeimmät: vasemmalta
Korpisenjoki, joka syntyy Kainunselästä lähtevien Korvuan-
joen ja Näljängänjoen yhdistj^ksestä ja juoksee Jongun-
järven läpi (106 metriä yli merenp.), sekä oikealta Livo-
joki, joka tulee Livojärvestä, ja Siuruanjoki. Mereen
purkautuessaan lijoki muodostaa pienen, monisaarisen
suistamon. Joessa on 23 peninkulman pituudella 60 osit-
tain varsin matalaakin koskea, joista kovimpia on Baa-
sakka, ainoastaan pari virstaa sen suusta. Nämä kosket
ovat suureksi haitaksi tukkeja alas kuljetettaissa, joka
siis parhaiten tapahtuu tulvaveden aikana Toukokuun
keskipalkoilla. Tavallisina aikoina on joen syvyys 6:n
ja 16:n jalan välillä ja sen leveys 50, jopa 250:kin syltä.
Rannat, korkeudeltaan hyvin vaihtelevia, ovat paraasta
päästä hiekkamaata. Lohen- ja siianpyynti ei ole mer-
kitystä vailla. Vuosina 1877—1881 saatiin täällä vuo-
sittain keskimäärin noin 800 leiviskää lohta ja enemmän
kuin 3000 leiviskää siikaa.

D. Etelä-Pohjanmaan rinne
Tällä alalla kaikki joet juoksevat luoteesen päin

Pohjanlahteen. Poikkeuksena siitä on vaan eteläisin, jo-
*) Tämännimisiä koskia ilmaantuu näillä pohjan perillä sangen

paljon. Ne ovat saaneet nimensä siitä, että veneet siellä täytyy ve-
tää taipalen poikki, kun ne eivät pääse koskea ylös.

16
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tenkin kapea rantakaistale Hermansör'istä Sideby'n nie-
meen asti, jossa ei ainoastaan joet, vaan myös meren-
lahdet ja niemet ulottuvat ihan päinvastaista suuntaa, s.
o. lounasta kohden. Tärkeimmät vesijaksot ovat:

1. Kiimingin eli Haukiputaan joki, 14 peninkul-
maa pitkä ja halliten lähes 2300 Q-kilometrin eli 20
Q-peninkulman suuruista joki-alaa, alkaa eteläpuolella
Puolangan kirkkoa ja kokoaa vettä monesta pienestä jär-
vestä. Sen suurin lisäjoki on oikealta tuleva Nuorittan-
joki. Kiimingin joki, jonka leveys on 10 ja 75 sylen
välillä ja jonka syvyys vaihtelee 2:sta 15:teen jalkaan,
juoksee latvapuolellaan pitkän matkan soiden ja rämeiden
läpi. Alempana, jossa seudut ovat enemmän asutut, ran-
nat ovat hietaa ja kivikkoa. Keväisin voi veneillä kul-
kea joen koko pituutta myöden, mutta muutoin vaan kos-
kien välit. Suupuolella pyydetään lohta ja siikaa, vaikka
vähemmin määrin.

2. Oulujoki. Tämä keskuusliikkeen ja tavaran-
kuljetuksen suuri valtasuoni Suomen pohjoisimmassa
läänissä ei ole, jos nimi yksistään otetaan lukuun, muuta
kuin Oulujärven 101 kilometriä eli 95 virstaa pitkä pur-
kausväylä. Itse asiassa tämä kuitenkin vaan on pieni osa
eli suupuoli suuremmasta yhtenäisestä vesijaksosta, joka
on enemmän kuin neljättä-kymmentä peninkulmaa pitkä
ja laajoine haaravesineen hallitsee noin 200 [ [-peninkul-
man suuruista joki-alaa J). Tällä joki-alalla on kaksi
kaupunkia ja yksitoista maaseurakuntaa sekä enemmän
kuin 50,000 asukasta, ja kaikille näille kunnille, niinkuin
myös koko väestölle, on tämä vesijakso vielä tänäkin päi-

*) Gyldén ilmoittaa Oulun koko joki-alan tekevän 21,195 G"
virstaa, Strelbitsky sitä vastoin ainoastaan 19,634 Q-kilometriä, s. o.
172 G-pnk.
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vänä tärkein, vieläpä monessa paikoin ainoakin kulku-
väylä. Maanselältä lähtevistä virroista, jotka ovat Oulu-
joen varsinaiset lähdehaarat, on päävirtana pidettävä
se jakso jotensakin isoja, keskenään yhdistettyjä järviä,
joka Änettijärvestä käy puolikaarena Kuhmoniemen ja
Sotkamon kirkkojen sekä Kajaanin kaupungin ohitse, sa-
malla kuin se kulkuväylistäkin on vilkasliikkeisin. Se
alkaa muutamista pikkujärvistä, Bauvanjärvestä, Korkana-
järvestä ja Säynäjärvestä Maanselän juurelta, ja juoksee
luodetta kohden noin 4, 5 sylen levyisenä purona 28
GJ-kilometrin suuruiseen Änettijärveen, johon paitsi sitä
purkauu pari muutakin pientä lisävettä. Vedet virtaavat
sitten tämän järven eteläisimmästä kulmasta Änettikoskea
ja Aittokoskea myöden Lentiiran järveen sekä siitä livon-
liiran joen ja järven kautta 166 metriä yli merenpinnan
sijaitsevaan Lentuan järveen. Tänne laskee toinenkin, niin-
ikään Maanselältä tuleva vesijakso, Sumsanjoki, joka saa
alkunsa Viiksimonjärvestä, yhtyy erääsen Maaselänjär-
vestä tulevaan lisäveteen ja pikkujärvi-sarjan läpi juoksee
länteen päin, kunnes Korpelan talon tienoilla purkautuu
Lentuaan. Tämä järvi taas on kahden kosken kautta
eteläpuolella yhteydessä soikean Lammasjärven kanssa,
johon sattuu vielä kolmaskin pursiväylä Venäjän rajalta,
Kiekinjoki Kaitakiekkilammesta. Virta jatkaa sitten juok-
suansa länteenpäin Ontojärveen, jota vahvistaa pohjasta
päin tuleva Kettojärvi, sieltä Ontojokea myöden Kiimas-
järveen ja sitten kapealla salmella yhdistettyihin Pirtti-
järveen ja Sapsojärveen. Nämä laskevat Tenetin virran
kautta Nuasjärveen, jonka läntisestä osasta, Behjänseiästä,
metsäisten kumpujen ympäröimä Kajaanin joki viimein
viepi vedet neljää koskea myöden 15 metriä alas Oulu-
järveen. Kaikkiansa on viimeksi-mainitun järven jaÄnetti-
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järven koko välillä 20 suurempaa koskea, jotka kaikki,
paitsi molemmat ylimmäiset, vuosina 1863—1877 on pe-
rattu ja kanavoitettu, niin että jokaiseen nyt on laitettu
20 jalkaa leveä ja 4 jalkaa syvä kulkuränni lastattujen
veneiden alasmenoa varten. Suurimpiin näistä koskista.
Koivukoskeen ja Ämmään, Kajaanin kaupungin ylä- ja
alapuolella, on sulkuja rakennettu. Jälkimäinen, jonka
5% metriä (18 jalkaa) jyrkästi alas laskeuvaa, korkeitten
rantain ahdistamaa putousta vanhan Kajaanin linnanrau-
niot ylhäältä katselevat, on muutoin äsken kuvatun vesi-
jakson viimeinen koski.

Ennenkuin edemmäksi seuraamme vesijakson juoksua
Oulujärven läpi, meidän tulee kääntää huomiomme toiseen
merkilliseen lisäveteen, jokakoillisesta laskee sanottuun jär-
veen ja joka sekin vanhastaan on ollut paljon käytettynä kul-
kuväylänä, ei ainoastaan ympäristön väestöllä, vaan rajan-
takaisilla Karjalaisillakin. Tämä vesi, jota yhteisellä ni-
mellä sanomme Kiehimänjoeksi, alkaa Maanselän ja Kai-
nunselän kulmauksesta ja juoksee Yläjoen nimellä 35
virstaa pitkään Kiantajärveen. Tämän eteläpuolella eräs
lisäjoki Viianginjärvestä Maanselältä, jossa likimmäisten
talojen on tapana Vienan-puolisille miehille toimittaa ve-
neitä, siihen laskee Vuokkijärven kautta. Joki juoksee
sitten monipolvisena Hyrynjärveen, jonka rannalla sijait-
see Hyrynsalmen kirkko, sekä sieltä Bistijärveen ja sit-
ten Oulujärven koillisimpaan lahteen. Tämänkin vesijak-
son lukuisat kosket on suurimmaksi osaksi perattu ja
vetoteitä on tehty niiden sivuille veneitten ylös-kuljetta-
mista varten.

Oulujärvi, joka muodostaa säiliön yllämainituille ja
muille pienemmille, Kainunselän ja Suomenselän välisille
vesille, on yhdistetty kolmesta suuresta selästä: Paltaselkä,
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Ärjänselkä ja Laiskanselkä, joiden vedenpinta sijaitsee
122 metriä (411 jalkaa) merta korkeammalla, on 7 tai 8
peninkulmaa pitkä ja täyttää 984 [^-kilometrin eli B, GI

1 [-peninkulman pinta-alan, josta 113 | [-kilom. on saaria.
Suurin näistä saarista on Manamansalo (74 Q-kilom., 0, 65

F]-pnk.), Ärjänselän jaLaiskanselän keskivälillä ja mante-
reesta eroitettu ainoastaan kapealla, Kaivanto-nimisellä sal-
mella, jonka tarina kertoo Venäläisten kaivaneen jollakin
muinais-aikaisellahävitysretkellä. Oulujärven syvyys on noin

s—lo5—10 syltä. Etelänpuoliset rannat ovat matalat ja laakeat,
pohjoispuolella sitä vastoin löytyy jommoisiakin ylänteitä.
Kalastus antaa runsasta saalista. Haukea, kuhaa, siikaa,
muikkuja y. m. kaloja saadaan suurissa määrin. Ylem-
päin vesijaksoin koskista ongitaan paitsi sitä lohenmulloa,
siikaa, harjusta y. m.

Laiskanselän luoteiskulmasta, Niskanselästä, Oulu-
järven vedet sitten virtaavat Oulujokeen, joka keskimää-
rin on 150, jopa 300:kin syltä leveä ja 6 tai 18 jalkaa
syvä. Sen monista koskista Niskakoski, Ahmaskoski,
Pyhäkoski ja Merikoski, ulkopuolella Oulua, ovat mahta-
vimmat. Tervatynnyreillä lastattuja, 20 kyynärän pitui-
sia, vaan ainoastaan 2:n levyisiä veneitä, jotka usein tu-
levat Venäjän rajoilta saakka, vannotetut laskumiehet
täällä huimaavalla vauhdilla turvallisesti johtavat kivien
ja kallioin välitse vaahtoavia aaltoja myöden. Viime ai-
koina tehtyjen koskenperkausten jälkeen ei koskien las-
keminen nyky-aikana enää ole niin vaarallista kuin en-
nen ; kuitenkin tapahtuu yhä vielä melkein vuosittain, var-
sinkinkeväällä, onnettomuuden kohtauksia, kun veneitä me-
nee kumoon ja ihmisiä hukkuu. Myös jokea ylöspäin voi-
daan nykyaikana kulkea veneessä, niin että sitä sauvotaan
tai vedetään köysillä ylös koskipaikoissa. Ainoastaan
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Pyhäkoskella se on mahdotonta. Siellä täytyy vetää ve-
neet maalle ja kuljettaa rattailla lähes peninkulman mat-
ka, ennenkuin taas voi kulkea vettä myöden. Merikos-
ken alapuolella joki muodostaa joukon pieniä saaria.
Näiden yli on rakennettu kolme suurenlaista siltaa, jotka
yhdistävät molemmat jokivarret. Vesi on matalaa, niin
että suurempien laivojen ei ole mahdollinen päästä Oulun
kaupunkiin asti, vaan täytyy ruveta ankkuriin xf_ penin-
kulmaa ulompana Toppilan salmen edustalla.

Oulujoen lohen- ja siianpyyntö on jo vanhempina
aikoina ollut hyvin tunnettu. Saalis teki virallisten ilmoi-
tusten mukaan ajanjaksona 1871—1875 vuosittain keski-
määrin 4965 leiviskää ja vuosina 1877—1881 samaten
keskimäärin 3255 leiviskää lohta ja taimenta. Korkein
määrä, mikä saatiin yhtenä vuotena mainitulla aikakau-
della, oli 5850 leiviskää, vähin taas 2655 leiviskää.
Siianpyyntö on verrattain vähäpätöinen.

Suurimman-arvoinen taloudellisessa suhteessa on Ou-
lujoki kuitenkin kulkuväylänä. Paljaastaan tervaa kulje-
tetaan tavallisina vuosina sitä myöden alas noin 40,000
tynnyriä, välistä myös yli 50,000. Veneet, jotka tätä
tavaraa tuovat, tulevat suorastaan polttopaikoilta, Kajaa-
nin kihlakunnan kaukaisimmilta seuduilta asti *). Lank-
kuja ja lautoja sitä vastoin kuljetetaan losseilla, joita
höyrylaivojen avulla hinataan Oulujärven poikki Vaa-
laan, jossa ne sälytetään veneisin, noin 5, 6 tolttia
jokaiseen, ja viedään sitte jokea alaspäin. Jokea ylös
kuljetetaan taas suurin määrin suoloja ja jyviä, puhumat-
takaan vähemmän kuormavista kauppatavaroista.

x) Vuonna 1883 kuljetettiin Oulujokea alas 1426 n. s. terva-
venettä Kajaanin kihlakunnasta.
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3. Limingan joki, eräs vähäinen virta, purkauu
Lumijoen selkään jayhtyy laskupaikallaan vaan vähää suu-
rempiin Tyrnävän jokeen ja Temmesjokeen. Näiden jokien
suupuolella on avarat niittymaat.

4. Siikajoki lähtee Saarestenmäeltä, jossa Suo-
menselkä ja Kainunselkä sattuvat yhteen. Sen pituus
on 14, 8 peninkulmaa, ja koko joki-ala 41, 69 [^-peninkul-
maa eli 4762 | [-kilometriä. Sen lisäjo'ista on vasem-
malta tuleva Lammunjoki Isolammunjärvestä suurin. Sii-
kajoessa, jolla yleensä sen monilukuisten koskien tähden
ei voi yhtämittaa kulkea aivan pitkiä matkoja, jäiden läh-
tö usein on sangen ankara ja tuottaa suuret vedenpaisu-
mukset. Viime aikoina tapahtuneet koskenperkaukset
ovat kuitenkin johonkin määrin parantaneet niitä haittoja,
jotka sen johdosta ovat kohdanneet ranta-asukkaita. Pie-
nenlainen lohen- ja siianpyyntö on lähellä joensuuta.

5. Pyhäjoki saapi alkunsa 419 jalkaayli merenpin-
nan olevasta Pyhäjärvestä, joka peittää 131 [[]-kil:n eli
1,i5 [[]-pnk:n pinta-alan ja jonka vesi syvimmissä pai-

koissa nousee 9:ään syleen. Suurin osa niistä pikkujär-
vistä, jotka ennen ovat sille antaneet vetensä, on tämän
vuosisadan alkupuolella laskettu ja avarat viljamaat ovat
astuneet niiden sijaan. Tämän, niinmuodoin viljelysmai-
den ympäröimän järven pohjoisimmasta päästä virtaa, ku-
ten jo sanottiin, Pyhäjoki 67:ää koskea myöden mereen.
Sen pituus on 15,5 peninkulmaa ja joki-ala 34, 97 1 |-pnk.
eli 3995 [[[-kilometriä. Tavaran kuljetukselle se ei ole
sopiva. Eivätkä täällä tapahtuneet koskenperkauksetkaan
ole muuta tarkoittaneet kuin vedenpaisumusten estämis-
tä. Pyhäjoen alapäässä ylläpidetään kaksi tai kolme
lohipatoa.

6. Kalajoki syntyy kahden joen yhdistyksestä,
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joiden lähteet ovat aivan likellä toisiansa ja joista poh-
janpuolista pidetään päävirtana. Se saapi alkunsa Beis-
järvestä ja juoksee ensin koilliseen päin Haapajär-
veen. Sen ojanne käy tällä matkalla maan-alan poikki,
jota ennen osaksi täytti Kalajan järvi, vaan jonka nyt
kuivatulta pohjalta vuosittain korjataan noin 12,000 hä-
killistä heiniä. Haapajärvestä joki sitten kääntyy luotee-
sen päin ja vastaan-ottaa, noin peninkulman päässä suu-
paikastaan, vasemmalta puolelta Sievijoen, joka lähtee
Reisjärven läheisyydestä Pitkäjärvestä ja pienemmän joki-
haaran (Sipojoen) kautta lähettää toisen osan vesistään
suorastaan mereen. Kalajoessa, jonka pituus on 11,5 pe-
ninkulmaa ja jonka joki-ala tekee 32,91 | |-pnk. eli 376Ö
[ |-kilom., on useita mataloita koskia. Sen syvyys vaih-
telee 1 ja 19 jalan välillä; sen leveys on latvapuolella
muutamin paikoin vaan 8 syltä, suupuolella, Sievijoen
siihen yhdyttyä, 125 syltä. Joki yleensä ei ole erittäin
rikas kaloista. Suupuolella on yhtähyvin lohipato, jossa
vuotuinen saalis ei kuitenkaan tee enempää kuin pari
tynnyrillistä lohta ja saman määrän siikaa.

7. Lestijoki, nimeltään myös Baumajoki, 11 pe-
ninkulmaa pitkä, leveydeltään 6:n ja 28:n sylen välillä
ja täyttäen 1860 [[[-kilometrin eli 16,22 [[[-peninkulman
joki-alan, juoksee vesiperäisten soiden ympäröimästä, 65
[[[-kilometriä laajasta Lestijärvestä. Joen ylimmäisen lat-
van perkaamisella siinä paikassa, jossa se virtaa ulos jär-
vestä, sen pinta alennettiin vuonna 1874 puolella-toista
jalalla. Kuitenkaan noita hallaisia suomaita, jotka Lesti-
järvelle ovat antaneet surullisen maineen, ei ole sen
kautta läheskään saatu kuivatuiksi. Keski-osaltaan ja ala-
päästään Lestijoki sitä vastoin juoksee hyvin asuttujen
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ja hyvin viljeltyjen seutujen poikki. Joen suussa sijait-
see Rauman kauppala ja lastauspaikka.

8. Perhon joki, jonka nimenä myös on Vetelin
ja Kokkolan joki, saapi alkunsa Suomenselältä muuta-
mista pienistä järvistä, joiden pinta on 170 metriä yli
meren. Se ottaa sitten oikealta huomattavia lisävesiä
Halsuonjoen kautta Halsuonjärvestä ja Ullavanjärvestä tu-
levan Ullavan joen kautta. Joen pituus on 11,8 penin-
kulmaa ja sen leveys 12, jopa 42 syltä. Vaikka pai-
koittain 6:kin syltä syvä, ei se kuitenkaan monilukuisten
koskiensa tähden kelpaa kulkuväyläksi. Sen lisäksi joen
suu on niin mataloitunut, että se kesä-aikana on pitkä-
ruohoisen niityn näköinen, jota muutamat samansuuntai-
set kapeat purot kastelevat. Tukkien kuljetukselle se
kuitenkin sopii. Sen jokiala on 21, 16 [[[-peninkulmaa eli
2417 [[[[-kilometriä.

9. Tervajoki eli Kronobyyn joki, 11 peninkul-
maa pitkä, lähtee Porasjärvestä Suomenselän juurelta ja
juoksee vaan vähän matkaa edellisestä, kunnes purkauu
Hästö'n aukkoon. Sen vesi-alue on 805 | |-kilom. eli 7, 05

[[[-peninkulmaa.
10. Ähtävänjoki (ruotsiksi Esse å) syntyy muu-

tamista pienistä Suomenselältä tulevista puroista (Kunin-
kaanjoki, Lipo-oja y. m.), jotka laskeuvat Alajärveen (60
metriä yli merenpinnan) ja kesällä osittain kuivavat.
Viimeksi-mainitusta järvestä vedet Kurenjoen nimellä, teh-
den suuren polven, juoksevat Lappajärveen, Etelä-Poh-
janmaan suurimpaan järveen, jonka pinta on 50 metriä
yli meren ja täyttää 151 neliö-kilometrin eli 1,32 |~|"Pe"
ninkulman suuruisen alan. Sieltä lähdettyään joki, jolla
nyt on Ähtävänjoen nimi, muuttuu jotenkin vesirikkaaksi,
vahvistuu vielä Evijarvella, jonka läpi se niin-ikään vir-
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taa pari peninkulmaa alempana, ja pysyy, siksi kuin pur-
kauu Bergö'n selkään Pietarsaaren itäpuolella, 14 jopa
21:kin syltä leveänä ja 12 jopa 18:kin jalkaa syvänä
koskien välipaikoilla. Nämä kosket estävät joen käyttä-
mistä kulkuväylänä. Sitä vastoin se on hyvä lauttaus-
väylä ja siellä on liikevoimaa sekä sahoja että myllyjä
varten. Koko sen pituus on 13,2 peninkulmaa ja joki-
ala 20,5 I [-peninkulmaa eli 2346 | [-kilometriä.

11. Purmon joki, Purmojärvestä, laskee samaan
merenlahteen kuin edellinenkin. Se vastaan-ottaa oike-
alta Kiertojoen. Kummankin joen pituus on noin 5,5

peninkulmaa, ja niiden yhteinen joki-ala 10,66 [[[-penin-
kulmaa eli 1218 | [-kilometriä.

12. Lapuanjoki saa alkunsa Sapsolammen jär-
vestä keskeltä Suomenselkää ja nimitetään ylimmällä lat-
vallaan, jossa se saapi lisävesiä useista pienistä järvistä,
Pahajoeksi. Juostuansa Kuortaneen järven läpi saa se
Lapuanjoen nimen. Sen suurimmat lisäjoet ovat vasem-
malta Nurmon joki, joka siihen yhtyy Lapuan kirkon
kohdalla, ja oikealta Kauhavan joki. Yleensä joki, jon-
ka leveys menee 39:äänkin syleen asti ja jonka syvyys
vaihtelee 5y2 :sta 12:teen jalkaan, on tyyni ja ilman suu-
rempia koskia. Sitä kuljetaan usein peninkulmittain sillä
tavoin, että veneet lasteinensa vedetään eteenpäin hevos-
voimalla pitkäin köysien avulla; hevoset ratsastajani
ohjaamina, nelistävät rannoilla, samalla kuin veneet, joi-
ta peränpitäjät johdattavat keskelle virtaa, rientävät
eteenpäin kohisevalla vauhdilla. Rannat ovat yleensä
tasaisia ja jokseenkin matalia. Tämänpuoliset tasangot
ovat Suomenmaan viljavimpia seutuja. Kappaleen mat-
kaa alapuolella Lapuan kansakasta kirkonkylää leviää
melkein silmän siintämättöm iin peltomaita, joista yksi-
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tyiset osamiehet korjaavat aina tuhansiin tynnyreihin
kauroja. Tuskin puolen peninkulman päässä joen suusta
on Uuden Kaarlebyn eli Lapuan Joensuun kaupunki.
Suuremmat alukset kuin veneet eivät kuitenkaan pääse
kaupunkiin asti, jonka satama on pari virstaa joensuun
eteläpuolella. Lapuanjoen pituus on 15,5 peninkulmaa ja
sen joki-ala 40, 44 [[[[-peninkulmaa eli 4619 [[[[-kilo-
metriä.

13. Kyrönjoki, Oulujoen jälkeen suurin Etelä-
pohjanmaan rinteen vesijaksoista, saapi alkunsa Kauha-
järven lammesta Suomengelällä ja juoksee Kauhajoen ja
sitten Ilmajoen nimellä pohjaa ja koillista kohden, kun-
nes puolentoista peninkulmaa itäpuolella Ylistaron kirkkoa
tekee suuren polven länteen päin, jossa viimeksi maini-
tussa suunnassa se sitten pysyy, vaikka vähän vetäyty-
mällä pohjaseen päin, siksi kuin laskee Koivulahteen.
Kauhajoelta alaspäin virta tyynesti juoksee yhtämittaisen
tasangon poikki, hyvin rakennettujen kylien ja viljavain
peltojen välitse. Ainoasti Ilmajoen ja Ylistaron välillä
asuttuja seutuja keskeyttää kahden peninkulman pituinen
Jokiluhdan niitty, joka vuosittain kevättulvan aikana jou-
tuu veden valtaan, mikä joen laskeutuessa jättää jäl-
keensä hedelmällistä ja ruohonkasvulle erittäin soveliasta
mutaa. Näillä paikoin alkaa joessa myös olla enemmän
koskia, jotka yleensä eivät kuitenkaan ole suuria. Sem-
moisena joki pysyy senkin jälkeen, kuin virta, joka nyt
on nimeltään Kyrönjoki, on kääntynyt länteen päin ja
taas on joutunut viljavainioin ja kylien keskelle. Kos-
ket ovat enimmiten täynnä myllyjä, joiden lukemattomat
pyörivät vesirattaat sekä näkyväisesti että kuuluvasti
muistuttavat Kyrönjoen tärkeästä tehtävästä näiden jyviä
tuottavain seutujen taloudessa. Eipä virta kuitenkaan
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näiden koskien tähden ole kulkuväyläksi sopiva. Sitten-
kin muutamin paikoin, Ilmajoella, on kulkenut höyrylai-
voja. Suupuolellaan joki jakaantuu useampiin, jotenkin
kapeihin ja laakoihin laskuhaaroihin, jotka vierevät ma-
talan, ruohoisten niittyjen muodostaman suistamon kautta.
Kyrönjoen pituus on 15, 8 peninkulmaa. Sen leveys te-
kee 70:kin syltä ja syvyys koskien välipaikoilla 6, jopa
40:kin jalkaa. Joki-alue on 4897 [[[[-kilometriä eli 42,87
| [-peninkulmaa. Suurimmat lisäjoet ovat oikealta Jalas-
joki Saarijärvestä Suomenselältä ja 8 peninkulmaa pitkä
Seinäjoki Kortesjärvestä Virtain pitäjästä. Muista lisä-
vesistä mainittakoon vielä: vasemmalta pieni Orismalan
joki, joka juoksee yht'aikaa taiteen ja luonnon kaunista-
man „Kototammin u („Hemdammen") läpi Orismalan ruu-
kin vieressä, eräs Pohjanmaan ihanimpia paikkoja. Ky-
rönjoki, niinkuin muutkin Vaasan läänin virrat, ei ole
kaloista rikas. Ruokamullan ja suomudan vaikutuksesta
ruskealle vivahtava vesi ei houkutelle sinne jalompia
kalalajeja. Kalan nousemista muutoin monilukuiset to-
keet vaikeuttavat.

14. Laihianjoki, eräs vähäinen virta, saapi alkunsa
Havinnevan suosta Ilmajoen ja Laihian välisellä vuori-
seudulla ja juoksee suupuolellaan hyvin viljeltyjen tienoi-
den kautta. Köyhä vedestä, vaan rikas kivisistä kos-
kista.

15. Maalahden joki, niin-ikään pienenlainen joki,
joka syntyy muutamain vähäisten purojen yhdistymisestä,
laskee Vargtfn selkään.

16. Närpiön joki (7 peninkulmaa pitkä) lähtee
kesällä osittain kuivista Tainusjärvestä ja Jurvajärvestä,
juoksee sitten luoteesen, mutta kääntyy Pirttikylän kirkon
kohdalla äkisti lounaasen päin, johon suuntaan se sitten
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virtaa laskupaikkaansa asti, päinvastoin kuin kaikki en-
nen mainitut pohjoisemmat joet. Alajuoksussaan on sillä
paikoittain 20:kin sylen leveys ja 10, jopa 18:kin jalan
syvyys- Kosket ovat vesivoimansa puolesta vähäpätöisiä.
Kaloja saadaan varsin vähän, ja sen ohessa on täällä
muutamina vuosina havaittu, että kaikenlaatuiset kalat,
jotka keväällä ovat virtaan nousseet, Juhannuksen ai-
kana parissa päivässä ovat kuolleet 1).

17. Teuvanjoki (eli TjöcKin joki) juoksee samaan
suuntaan, kuin edellinenkin, Kristiinan lahden sisimmäi-
seen soppeen. Se on vaan 46 virstaa pitkä.

18. Uronjoki eli Lappfjerd'in joki saapi alkunsa
pienestä Uronjärvestä Kauhajoella, juoksee ensin lounaa-
sen, mutta kääntyy, vasemmalta vastaan-otettuansa Iso-
joen, luodetta ja länttä kohden. Se virtaa hitaasti
eteenpäin monilukuisten myllyjen vuoksi salpautettujen

visten koskien välillä ja on laskupaikallansa niin
mataloitunut, että kesällä tuskin sauvomallakaan päästään
veneessä eteenpäin noita kapeita ojia myöden, jotka ovat
ainoa, mikä silloin enää on joesta jälellä. Uronjoesta
pyydetään paljon rapuja, joista joku osa myydään muu-
allenkin.

E. Satakunnan ja Lounais-Suomen rinne

Tällä alalla, jota pohjoispuolella rajoittaa Suomen-
selkä, idässä Hämeenselkä jakaakossa Salpausselkä jaLoh-
janselkä, maa ylipäänsä kallistuu lounaasen Itämereen päin.
jonka tähden vedetkin enimmiten juoksevat tätä suuntaa.
Huomattavia poikkeuksia tästä yleisestä asianlaidastasyntyy
kuitenkin sen johdosta, että kaksi harjannetta, Salpaus-

*) B. F. Nordlund: Beskrifning öfver Neipes socken.
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selkä ja Satakunnanselkä haaroineen, käyvät rinteen
poikki, estäen vesien tasaista juoksua. Siitä seuraa, että,
samalla kuin ylisen ' Satakunnan vedet virtaavat äsken
mainittuun pääsuuntaan, alisen Satakunnan vesien on täy-
tynyt muuttaa juoksunsa, lähtien päinvastaiseen suuntaan.
Ei poikkeus kuitenkaan ole sen suurempi, kuin että suo-
rat viivat, vedettyinä tärkeimpien vesijaksojen lähteistä
niiden laskupaikkoihin, viittaavat suoraan lounaasen.
Täällä on:

1. Karvian joki, 15 peninkulmaa pitkä, joki-ala
23,4 | [-peninkulmaa eli 2673 [[[[-kilometriä, lähtee Säk-
kijärvestä, Karviaj ärvestä ja Nummijärvestä Suomense-
lältä ja juoksee polvitellen etelään ja länteen päin, teh-
den monta koskea. Jo kaukana laskupaikastaan se ja-
kaantuu useaan haaraan, joista kaksi purkautuu Isojär-
veen (33 metriä yli merenpinnan) ja yksi yhtyy eteläm-
pänä juoksevaan Ahlaisjokeen. Jalasjärvestä joki sitten
juoksee mereen pari virstaa alapuolella Merikarvian kirk-
koa. Karvian joesta on vanhastaan pyydetty helmiä *),
jota vielä nytkin ahkerasti harjoitetaan, vaikka enimmiten
ympäri-kulkevain ArkangePin miesten toimesta. Siian-
pyyntö, joka muinoin kuuluu olleen niin tuottava, „että
tuhannen siikaa on yhdestä apajasta saatu", on sitä vas-
toin tauonnut 2).

2. Ahlaisjoki eli Normarkun joki saapi alkunsa
Kuninkaanlähteestä Hämeen kankaalla, joka lähde on
saanut nimensä siitä, että kuningas Aadolf Fredrik, maan
kautta matkustaessaan, sanotaan täällä levänneen ja ja-

*) Katso siitä Iproclis: „Om perlfiskeriet i Sastmola socken",
Ruotsin Tiede-akatemian toimituksissa 1742, siv. 225.

2) Killinen: Kiinteitä Muinaisjäännöksiä Ulvilan kihlakunnassa,
siv. 160.
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nonsa sammuttaneen. Se juoksee ensin etelään päin
Karhijärveen, vaan kääntyy sieltä lähteissään länteen
päin ja käy silloin muutamain pienten järvien läpi, joiden
joukossa on ihanain lehtosaarien kaunistama Inhottu- eli
Inhottujärvi. Tämä järvi saapi vielä lisäyksen Karvian
joen toisesta laskuhaarastakin ja purkauu itse kahden
joen kautta, joista pohjanpuolinen, Poomarkun joki, las-
kee yllämainittuun Isojärveen, vaan etelänpuolinen, var-
sinainen Ahlaisjoki, pitkittää matkaansa länteen päin,
syöksyy alas Kuuskoskea myöden ja joutuu matalaan,
mutaiseen Torajärveen. Siellä ilmaantuu taas tuo mer-
killinen, nyt puheena oleville vesijaksoille omituinen seikka,
että vedet jälleen jakaantuvat. Eräs joen haara käy nyt
kuivaneen Poosjärven kautta Lampin sahamyllyn ohitse
mereen ja on pienen puron kautta yhteydessä Isojärven
kanssa, samalla kuin päävirta etelämpänä juoksee sen
kanssa yhteen suuntaan Normarkun ruukin ja kirkon si-
vutse, laskien Ahlaisissa mereen. Ahlaisjoen pituus on
77 virstaa. Sekä päävirta että sen sivuhaarat ovat pal-
jon käytettyjä lauttausväyliä. Kalastus, paitsi silmun-
eli nahkiaisen-pyynti joensuussa, ei ole erittäin tuotta-
vainen.

3. Kokemäenjoki, Suomesta Pohjanlahteen laske-
uvista vesistä suuruudeltaan toinen tai kolmas, mutta
taloudelliseen hyötyyn katsoen, jonka se maalle tuottaa,
kaikkein tärkein, käsittää laveain lisävettensä kanssa
35,759 [[[[-kilometrin eli 31 3,04 [[]-pnk:n joki-alueen, joka
kuuluu 78:aan kirkkokuntaan ja jossa asuu 300,000 hen-
keä. Sen rannoilla on 3 kaupunkia, 1 kauppala, 7 pum-
puli-, liina- ja verkatehdasta, 7 paperitehdasta ja puu-
hiomoa, 7 rautaruukkia ja rautateollisuus-laitosta, enem-
män kuin 40 sahaa, paitsi öljy- ja jauhomyllyjä y. m.
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teollisuuden laitoksia, jotka ohitse rientävästä vedestä
ottavat liikevoimansa. Höyry- ja purjelaivoja on sen
aaltoja kyntämässä, * kulkien pitkät matkat sen yli- ja
alajuoksussa, ja lukemattomat hirsilautat kuljetetaan sen
vahvaa väylää myöden alas. Ei millään muulla vesijak-
solla ole Suomen teollisuuden suhteen niin suurta mer-
kitystä kuin tällä.

Päävirta, joka suorin viivoin, pääsuunnan mukaan
määrättynä, pituudeltaan on 37 peninkulmaa eli 395 ki-
lometriä x), alkaa Livon lähteestä Suomenselän ja Hä-
meenselän kulmauksesta ja juoksee pienenä purona met-
säseutujen ympäröitsemään, 155 metriä yli meren pinnan
olevaan Ätsärinselkään. Sanottu järvi, pohjasta etelään
35:n virstan pituinen, vaan ainoastaan noin kolmen, nel-
jän virstan levyinen, syvyydeltään 8 syltä, juokseekapean
salmen kautta Hankaveteen, johon purkautuu toinenkin
Niemisvedestä ja pienemmistä järvistä tuleva lisävesi.
Vedet virtaavat sitten Inhankoskea myöden noin 13
metriä alas Ouluveteen, sitten Hyväisten koskesta 8 met-
riä alas Pärännejärveen ja sieltä useita suurempia japie-
nempiä koskia myöden, joiden pituus yhteensä tekee
neljättäkymmentä metriä, alas 12 syltä syvään Toisveteen,
jonka 31 kilometriä avara pinta on vielä 100 metriä
merta ylempänä. Toisvesi taas purkautuu vähän kolmatta

x) Strelbitsky ilmoittaa joen olevan pituudeltaan vain 288 ki-
lometriä; mutta epätietoista on, minkä sen monilukuisista latvoista
hän pitänee päävirtana. Tekstissä mainitut luvut ovat G. v. Älfthanm
asiallisesta ja viehättävästä tutkimuksesta Vestra Finlands vattensystem
eller Kumo elfs flodområde, sanomalehdessä Wiborg vuodelta 1857 n:ot
83— 85, joka kirjoitus tässä on^ ollut päälähteitämme. Noihin v. Alf-
than'in ilmoittamiin lukuihin: Ätsäristä Ruoveteen 140 virstaa, Ruo-
vedestä Tampereelle 60 virstaa ja Tampereelta Poriin 155 virstaa,
olemme lisänneet kaupungin ja joensuun välin, 15 virstaa.
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metriä korkeata Herraiskoskea myöden Vaskiveteen x),
josta nykyjään 572 jalan syvyiset haahdet pääsevät kul-
kemaan 11 peninkulman pituista viitoitettua ja kartoitet-
tua purjehdusväylää Tampereelle asti. Tämä kulkuväylä
noudattaa vesijakson yleistä suuntaa, seuraten pohjasta
etelään ulottuvaa, yhtenäistä järvisarjaa, Visuvettä, Tar-
jannesta, Buovettä, Palovettä sekä, Muroleen sulun ja
kanavan kautta samannimisen kosken ohitse, Näsijärveä.
Ennenkuin purkauntuu viimeksi-mainittuun isoon järveen,
on puheena oleva vesijakso kuitenkin idästä vastaan-otta-
nut kaksi huomattavaa lisäystä, joista toinen, lähtien Pih-
lajaveden synkeiltä ja rämeisiltä saloilta, samannimisestä
järvestä, syöksyy useampia koskia myöden Tarjanteesen,
ja toinen alkaa Hämeenselältä ja saapi vetensä useista
pienistä järvistä, jotka juoksevat 100 metriä korkealla
olevaan, 159 [[[-kilometriä eli 1, 38 [ |-pk. avaraan, 3
peninkulmaa pitkään ja 2, jopa 7:kin syltä syvään Keu-
russelkään, josta niillä tienoilla tavallinen sananlasku lau-
suu: „Sata saarta, tuhat nientä, eikä yhtään nime-
töntä". Keurusselän eteläpäästä vedet sitten syöksyvät
6 metriä Mäntän koskea myöden alas kaakosta tulevaan
Kuoreveteen ja juoksevat sitten länteen päin Melasen ma-
talaa virtaa ja Vilppulan koskea myöden alas Ruoveteen.
Nyt lueteltujen vesien rannat ovat suureksi osaksi metsäi-
siä hietakankaita, joita siellä täällä katkaisee yksityiset
talot ja viljelysmaat. Ruovedestä alaspäin maat muut-
tuvat mäkisemmiksi ; viljavainiot, männistöä ja kuusistoa
kasvavat kummut, kalliot ja alavat niityt tai lehtimetsät

x) Näillä tienoilla on tuo kaikille matkustavaisille hyvin tun-
nettu Torisevan lampi, pitkä ja kapea, äkkisyvä ja osaksi korkean,
äkkijyrkän kallioseinän ympäröimä, joka sen mustaan veteen luopi var-
jonsa ja antaa paikalle jylhän, synkeän kauneuden.

n
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vaihtelevat keskenään. Tällaisen kauniin ympäristön
keskellä Näsijärvikin levittää neljä peninkulmaa pitkää,
noin 5 tai 7 virstaa leveää ja paikoittain neljänä-
kymmentä syltä syvää selkäänsä, jossa on paljon nie-
miä ja lahtia, mutta yleensä vähän saaria. Näsijär-
ven etelärannalla kohoaa, niinkuin jo ennen on mai-
nittu, vierinkivi-sorasta muodostunut Satakunnanselän
sivuharju. Tämän harjun ovat järven vedet katkaisseet
Tampereen koskella, jonka 18 metriä eli 61 jalkaa kor-
keasta putouksesta ne virtaavat Pyhäjärveen, liikkeelle
pannen tuon suuren tehdaskaupungin monilukuiset turbii-
nit ja vesirattaat. Vettä myöden on kaikki yhteys
kaupungin ylä- ja alapuolella olevain järvien välillä mah-
doton.

Pyhäjärvi, johon siis kaikki yllämainitut vesijaksot
vähittäin laskevat, vastaan-ottaa etelästä yhtä mahtavan
lisäveden, ja se on niinmuodoin, vaikk'ei olekkaan aivan
suuri, pidettävä koko tämän vesistön keskuksena. Järvi
on 15 virstaa pitkä, vaan ainoastaan 2 tai 3 virstaa
leveä, ja siinä on syvimmillä paikoilla 26 syltä vettä.
Sen kalvo on 75 :n ja 80:n metrin välillä meren pin-
nasta. Ylimalkain ne Suomen järvien pituuden mitat,
joita mainitaan, kuitenkin ovat enemmän tai vähemmän
mielivaltaisia, koska yhdenjaksoisissa vesissä eri osien ra-
joja ei voi ihan tarkalleen määrätä. Niin tässäkin. Yh-
dessä eteläisempien, melkein samalla tasapinnalla olevien
järvien kanssa Pyhäjärvi muodostaa monta peninkulmaa
pitkän, haaksin laskettavan kulkuväylän.

Pyhäjärven etelänpuoliset lisävedet syntyvät useain,
eri tienoilta ja eri suunnilta tulevien vesijaksojen yhdis-
tyksestä, joista keskusjärvestä kaukaisin alkaa Hämeen-
selältä Evon kruununpuistosta Päijänteen länsipuolella,
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juoksee Pääjärveen Lammilla ja sieltä Teuronjoen ni-
mellä etelään, lounaan ja länteen Kosken, Kärkölän ja
Hausjärven kirkkojen ohitse Leppäkoskea myöden, jossa
Helsingin—Hämeenlinnan rautatie käy sen poikki, Ker-
naalanjärveen. Mainittuun järveen laskee yhfaikaa kaksi
muuta vesijaksoa, nimittäin Lopenjoki eli Isojoki, jonka
varrella on suuri Tervakosken paperitehdas, Lopenjär-
vestä, ja Benkojoki Benkojärvestä. Nämä joet vastaan-
otettuaan vesijakso, jota myöden nyt voi kulkea Tampe-
reelle asti, juoksee leveänä Vanajaveden nimisenä vir-
tana pohjaseen päin Hämeenlinnan kaupungin ja linnan
sekä useain kaunisten herraskartanoin ja kansakkaitten
kylien sivutse Lepaansalmen (S'tjernsund 'in salmen) kautta
kolmen peninkulman pituiseen, 3:n jopa 10:nkin virs-
tan levyiseen ja noin 3 tai 5 syltä syvään Vanajan-
selkään. Tämän selän länsi-osaa nimitetään Bautunse-
läksi, ja täällä yhtyy äskenmainittuun Jisäveteen myöskin
nuo lukemattomat järvet Satakunnan ja Hämeen luonnon-
ihanilta rajapaikoilta. Nämä muodostavat kaksi yhte-
näistä vesijaksoa, joista pohjanpuolinen alkaa Eväjärvestä
Hämeenselän juurelta ja laskee Länkipohjan länsipuolella
puolta-viidettä peninkulmaa pitkään Längelmäveieen, joka
täyttää 224 Q-kilomm eli 1, 96 [[]-pk:ii pinta-alan ja
eteläkulmaansa saapi Vääksyn laskuväylän kautta li-
säyksen Vesijärvestä. Niinkuin jo ennen (siv. 177) on
mainittu, Längelmävesi vuoteen 1604 purkasi vetensä
nyt kuivaneen Sarsan kosken kautta Roineesen ja
sitten vuoteen 1830 Iharinkosken kautta Pälkäneen-
veteen. Ainoastaan kapea hietaharju eroitti siihen ai-
kaan Längelmäveden Roineesta, jonka tähden jo ai-
kaisin näkyy syntyneen tuuma kaivaa tämä harju poikki
ja jälleen saattaa nuo molemmat järvet välttömään kei-
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kinaiseen yhteyteen x). Vanhemmat kaivamiset kuitenkin
keskeytyivät — mistä syystä, on tietämätöntä — Javasta
1820-luvun loppupuolella ryhdyttiin uudestaan työhön.
Aikomus oli rakentaa sinne, Kaivantoon, sulku; mutta
työn suojelemiseksi laitettu pato oli niin heikko, ettfei
voinut vastustaa päälle-tunkeutuvaa vettä. Padon, sama-
ten kuin valmiit siltarakennuksetkinyhfäkkiä huhtoi pois
ankara virta, joka sen sijaan uursi itselleen viiden sylen
syvyisen luontaisen kanavan ja ennen pitkää saatti Län-
gelmäveden Roineen tasalle. Sen johdosta Längelmävesi
laskeutui 6% jalkaa, Iharinkoski jäi kuiville ja ympäris-
tön maan-omistajain tilukset lisääntyivät maatumisesta
5400:11a tynnyrin-alalla. Niin on siis Längelmävesi kul-
kuväylällä yhdistetty Boineesen, joka taas etelämpänä ole-
van Mallasveden kanssa muodostaa yhdenjaksoisen jär-
ven, kahta peninkulmaa pitkän ja yhtä peninkulmaa le-
veän, mutta ainoastaan 3 tai 4 syltä syvän. Mainittujen
kolmen järven vedenkalvo on 82 metriä merenpintaa
korkeammalla. Niiden tasalla on vielä Pälkäneenvesi
(102 [[]-kilometriä eli 8, 9 [[[-pk.), joka Kostion virran
kautta Pälkäneen kauniin, korkealla kummulla sijaitse-
van tiilikirkon ohitse virtaa Mallasveteen. Kaakossa vii-
meksi-mainittu järvi tekee kapean lahden, Pinteleen,
jonka eteläpäähän laskee pieni puro, Kyllönjoki, toisen
näillä tienoilla olevan yhtenäisen järvijakson, Hauhon
vesien, vähäinen purkausväylä.

Tämä vesijakso saapi alkunsa Hämeenselältä, jonka
harjalla näillä paikoin ovat Lummene ja Vesijako järvet,
merkilliset siitä omituisuudestaan, että purkavat vetensä

*) Katso siitä muun muassa: Tidningar utgifna af ett säll-
skap i Åbo, 1784, siv. 158.
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kahtaalle, itään päin Päijänteesen ja länteen Kokemäenjoen
alueelle. Jälkimäinen on kuitenkin molempain varsinainen
laskuväylä. Lummene, jota sopii pitää oikeana alkujärvenä,
on noin 110 metriä yli merenpinnan. Vähempi osa sen
vesistä syöksyy vain parin kolmen virstan pituista puroa,
Harmoispuroa, myöden enemmän kuin 30 metriä alas Päi-
jänteesen; mutta päävirta käy länteen päin Vehkajärveen
ja sieltä etelään Vesijakoon. Täällä vedet jälleen jakaan-
tuvat, niin että toinen osa virtaa itään päin parin pienen
järven kautta Arrakoskea ja Padasjokea myöden Päijän-
teesen ja toinen osa juoksee Nerosjoen kautta etelään
Nerosjärveen ja sitten Porraskoskea myöden alas Kuohi-
järveen, sieltä pohjaseen Kukkiajärveen ja sitten taas
lounaasen noiden erinomaisen kaunisten järvien, Ison
Boineen, Hauhonselän ja Ilmoitan selän, kautta edellä-
mainittuun Kyllönjokeen *). Tämä on perattu, niin että
nuo kolme äskenmainittua järveä ovat samalla tasapin-
nalla kuin Mallasvesi ja muut suuret pohjanpuoliset
vedet.

Mallasveteen tällä tavoin kokoontuneet vedet juok-
sevat sitten Valkiakosken 10 jalkaa eli 3 metriä kor-
keasta vedenputouksesta, jonka viereen sulku on raken-
nettu, Sääksmäen järveen, jota sopii pitää Rautunselän
lahtena. Täällä virta nyt sekaantuu äsken kuvattuun
kaakkoispuoliseen lisäveteen ja juoksee luoteesen päin
Tolvilan salmen, Kortesjärven ja Lempoisten virran
kautta pieneen Ahtialan selkään ja sieltä Herralan ja
Kuokkalan kovia koskia myöden Toutosenjärveen, joka
jo on Pyhäjärven tasalla, ollen jatkona sen etelä-osaan,

J) Näillä vesillä nähdään sangen usein uivia, ruohoisia saaria,
„lettoniittuja", tavallisesti B—lo8—10 kyynärää poikkimitaten ja niin vah-
voja, että kaksi henkilöä niillä voi seisoa.
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Sorvanselkään. Kun viimeksi-mainittujen virtajaksojen
kosket estivät vesiä myöden kulkemista, aloitettiin jo
1780 kanavan kaivamista Lempäälän kirkon eteläpuolella
olevan saarennon poikki. Kaivamiset kuitenkin pian
keskeytyivät, ja tuuma jäi sillensä vuoteen 1867 asti,
jolloin laajemmassa määrässä ryhdyttiin sen toimeen-pa-
noon. Työ valmistui vuonna 1874, niin että nykyjään
mukava, kahden virstan pituinen kaivanto, Lempoisten
kanava, sulkulaitoksineen yhdistää sanotun saarennon
kummallakin puolella olevat vedet je tekee säännöllisen
höyrylaiva-liikkeen Hämeenlinnan ja Tampereen kaupun-
kien välillä mahdolliseksi.

Kun kaikki yllämainitut järvet, jotka tekevät Koke-
mäenjoen yleisen joki-alueen, sillä tavalla, kuin äsken se-
litettiin, ovat yhtyneet Pyhäjärveen, niin koko tämä ve-
den paljous juoksee luonnonkauneudestaan ylistetyn, kor-
keain rantain ympäröimän Nokian virran kautta lounasta
kohden Kuloveteen. Virta on ylen vuolas ja alenee
vähää vailla 8 virstan matkalla enemmän kuin 20 met-
riä (68 jalkaa), joka aleneminen suurimmaksi osaksi
tapahtuu sen yläpäässä, Emäkoskella.

Paitsi Nokian virtaa Kulovesi ottaa koillispäähänsä
vielä toisenkin, pohjasesta tulevan lisäveden, joka saapi al-
kunsa Parkanon ja Ikalisten erämailta. Siellä, Suomenselän
etelärinteellä, kumpuaa nimittäin Nerkojärvi, Kankarijärvi
ja Auresjärvi, joista noin 150 metriä yli meren pinnan
sijaitsevista järvistä useat purot, täynnä ryöpeitä koskia,
virtaavat ulos ja joeksi yhdistyneinä laskevat kolme penin-
kulmaa pitkään, puolta leveään ja tavattoman syvään (70
syltä?) Kyrösjärveen, jonka vedenpinta on vielä 83 met-
riä yli Pohjanlahden. Kyrösjärvestä, jonka rannalla si-
jaitsee Ikalisten kauppala, vedet, jotka idästäkin vielä
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ovat saaneet lisäyksen, Jyllinjoen Jämijärvestä, raivaavat
itsellensä järven eteläpäästä tien korkeain kallioin välitse,
syöksyvät Kyröskosken kuuluisaa, läheisiä ja kaukaisia
matkustajia luokseen houkuttelevaa vedenputousta myö-
den noin 24 tai 25 metriä (81 jalkaa) alas pienempään
Kirkkojärveen ja juoksevat sitten useampia vähäisiä selkiä
sekä Siurun koskea myöden alas Kuloveteen. Tämä
järvi muodostaa yhdessä etelämpänä olevan Bautaveden
kanssa (54 metriä yli merenpinnan) pitkän ja kapean
vesijakson, joka luonnoltaan ja muodoltansa jo on enemmän
joen kuin järven kaltainen. Rannat ovat täällä hyvin
asuttuja ja viljeltyjä, ja niitä kaunistavat vähä väliä kau-
niit herraskartanot. Rautavedestä vesijakso, joka ennen
sitä on vastaan-ottanut useita pieniä lisävesiä idästä ja
lännestä, 100 syltä leveää ja 14 jalkaa (4 metriä) kor-
keata Vammaskoskea myöden, jonka vasemmalta rannalta
Tyrvään uusi, kaunis kirkko kaksitornisena katsoo alas
virtaan, vieree alas pieneen Liekoveteen.

Tästä alkaa varsinainen Kokemäenjoki. Se juoksee
ensin samaa suuntaa kuin edellämainitut järvet lounaasen
päin ; mutta tekee sitten Huittisten kirkon kohdalla jyrkän
polven luoteesen päin, joka viimeksi-mainittu ilmansuunta
senjälkeen joen alapäässä osoittaa sen säännöllistä juoksua.
Tämän polven paikoilla virtaan vielä purkaantuu eräs suu-
rempikin lisävesi, Loimijoki, joka saa alkunsa Liesjär-
vestä (113 metriä merenpinnasta), Kuivajärvestä ja Pyhä-
järvestä sekä vieree luoteesen Tammelan monitehtaisen
seudun ja Loimaan viljavain tasankojen poikki. Se vas-
taan-ottaa idästä Humppilan joen ja Punkajoen ja on jo
itsekkin, ennenkuin laskeuu päävirtaan, leveä ja iso virta.
Huittisten pitäjässä Kokemäenjoki suureksi osaksi juok-
see alhaisten, vesiperäisten maitten poikki, j©nkatähden
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sen rannoilla laajat alat ovat jääneet sekä asuntoja että
viljelystä vaille. Avarat niittymaat ja lukematon joukko
heinälatoja tulevat näkyviin, jos etelästäpäin lähenee jo-
kea, ja sen likisyydessä eivät rannat ole muuta kuin pen-
sastoa kasvavia veteliä soita ja rämeitä. Joki täällä ja-
kaantuu kahteen haaraan, jotka välillensä sulkevat Kiet-
taron saaren, ja tulee pian sen jälkeen niin koskiseksi,
ett'ei kelpaa kulkuväyläksi. Huittisten ja Ulvilan rajojen
välillä on kokonaista 28 koskea, joiden korkeus yh-
teensä tekee 41 metriä eli 138 jalkaa 1). Ne koskenper-
kaukset, jotka pantiin toimeen menneellä vuosisadalla, ei-
vät vieneet toivotuille perille; vaan niiden seurauksena
oli, että alempana joen varrella asuvaiset entistä enem-
män kärsivät vedentulvista. Heidän valitustensa johdosta
ryhdyttiin uudestansa työhön v. 1799. Nyt koetettiin
kahdentoista virstan pituisella kanavalla lävistää kapea
saarento itäpuolella Kokemäen kirkkoa ja sillä keinoin
kiertää 18 koskea. Mutta 1808 vuoden sota tuli väliin
ja keskeytti yrityksen, johon sitten ei ole uudestaan
ryhdytty. Sen sijaan on tehty uusia koskenperkauksia^
jotka ovat menestyneet paremmin kuin edelliset, ja ve-
dentulvat ovat niiden kautta suuresti vähentyneet. Ko-
kemäeltä alaspäin Ulvilaan asti joki vieree paikkakunnan
läpi, joka on paraiten viljeltyjä ja tiheimmin asuttuja
koko maassa. Isot, hyvin rakennetut talot kohtaavat sil-
mää, minne kääntyykin, ja koko seutu ilmaisee yleisesti
levinnyttä varallisuutta ja vanhaa viljelystä. Hieta- ja
saviperäisiin maakerroksiin on vesi täällä uurtanut itsel-
leen syvän ojanteen. Rannat ovat jyrkät, paikoittain 60
jalkaa korkeat. Alapuolella viimeksi-mainitun pitäjän
kirkkoa joki jälleen juoksee matalain rantain ohitse, joista

l) J. A. Lindström: Kumo socken, Suomi 1860, siv. 197.
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kylät nyt tavallisesti ovat parin virstan päässä. Rannan
ja kylien välillä on metsätön lakeus paljaita niittyjä, jotka
keväällä suurimmalta osaltaan ovat veden vallassa. Kes-
kellä tätä seutua, pienellä hietaharjulla, on Porin kau-
punki, jonka alapuolella joki jakaantuu viiteen, suurim-
maksi osaksi matalaan haaraan, jotka kuitenkin parin
virstan päässä jälleen yhtyvät leveään suulahdelmaan.

Niinkuin yllämainitusta näkyy, suuri osa Kokemäen-
joesta on venekulkuun sopimaton. Jyrkiltä hieta-äyräiltä
viepi virta vuosittain paljon santaa, josta sen suun poikki
on syntynyt veden-alainen särkkä, joka estää suurempia
laivoja kaupunkiin pääsemästä. Niiden täytyy siis purkaa
lastinsa kolme peninkulmaa sieltä, Beposaarella eli Bäp-
söössä. Ainoastaan pienemmät höyry- ja purjelaivat pääse-
vät jokea ylöspäin noin puolentoista peninkulmaa kaupun-
gin tuolle puolelle Ruskelaan asti, jossa kohtaa ensi-
mäinen koski. Joen leveys vaihtelee 50:stä 175:een sy-
leen, sen syvyys, paitsi suussa ja koskissa, 12:sta 20:een
jalkaan asti. Virta on niin vahva, että avarat alat siitä
kylmimmälläkin talvella pysyvät jäätymättä. On laskettu,
että joki joka tunti päästää mereen 617 miljonaa kan-
nullista vettä.

Vanhemmista ajoista saakka Kokemäenjoen lohen-
ja siianpyyntö on ollut laajalta kuuluisa. Sitä ei harjoi-
teta sellaisten patoin avulla, kuin Kemissä ja Oulujoessa,
vaan pääasiallisesti nuotalla. Paraat ja edullisimmat
pyyntöpaikat ovat kruunun omat, joka vuokraa ne yksityi-
sille. Virallisten ilmoitusten mukaan nousi saalis joen
alajuoksussa, Harjavallan, Nakkilan, Ulvilan ja Porin
maaseurakunnissa vuosina 1877—1881 vuosittain keski-
määrin 3400:aan leiviskään lohta ja 4200:aan leiviskään
siikaa. Ylempänä joessa nämä kalalajit ovat harvinaisia;
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kuitenkin saadaan siikaa jokseenkin paljon vielä Kulo-
vedestä. Varsinaisia suolattoman veden kaloja sitä vas-
toin on koko vesijaksossa jotenkin runsaasti, vaikka järvien
laskemiset, tukkien kuljetus ja hävittäväinen kalastustapa
monessa paikoin suuressa määrin ovat niitä vähentäneet.

4. Eurajoki juoksee Pyhäjärvestä, joka on mainio
kirkkaasta vedestään ja puhtaasta, hienohietaisesta poh-
jastaan ja jonka pinta, laajeten 148 neliö-kilometrin eli
1,24 | |-pk:n avaruuteen, kohoaa 53 metriä merenpin-
nasta. Mainitusta järvestä juostessaan joki järkiään
muodostaa kaksi vedenputousta, joista jälkimäinen, Kau-
tuan tehtaalla, on suurempi. Alempanakin sitä rasittaa
useat kosket, jotka tekevät sen kelpaamattomaksi olemaan
kulkuväylänä. Juostuansa kuusi peninkulmaa enimmiten
hyvin viljeltyjen seutujen läpi Eurajoki, alapuolella Vuo-
hijoen kartanoa, laskee mereen. Suurin sen lisäjo'ista,
Köyliönjoki, tulee oikealta päin Köyliönjärvestä. Kes-
kellä viimeksi-mainittua järveä on saari, jossa sijaitsee
Köyliön kirkko ja Köyliön kartano.

5. Lapinjoki, nimeltään myös Hinnerjoki, pienen-
lainen joki Koskeloj ärvestä, laskee aivan likellä edellistä
samaan merenlahteen.

6. Männäisjoki eli Uudenkirkon joki saapi al-
kunsa muutamista lammista Laitilan ja Lapin pitäjäin ra-
jalta, vieree Valkeajärven kautta etelään päin, mutta
kääntyy sitten luoteesen ja laskee Pyhämaan lahteen.
Sen koskista on Mäunäiskoski suurin.

7. Laajoki muutamista pienistä järvistä Pyhäjär-
ven eteläpuolelta ja

8. Mynäjoki idempänä samoilta tienoilta laskevat
molemmat 5 ja 4 peninkulman juoksun jälkeen Mynä-
mäen lahteen.
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9. Aurajoki. Tämä muistorikas, historian ja ru-
nouden ylistämä virta, jonka vedet leikkaavat viljelyksen
vanhimmat seudut meidän maassamme, on itsestään jo-
tenkin vähäpätöinen eikä ole muuta kuin 6 peninkulman
pituinen. Se saapi alkunsa pienenä ojana Salpausselällä
kappaleen matkaa pohjoispuolella Oripään kirkkoa ja juok-
see suikerrellen ensin etelään ja sitten lounaasen, vas-
taan-ottaen pienempiä lisävesiä oikealta ja vasemmalta,
josta sen vesijoukko vähittäin lisääntyy. Hallisten kos-
kea myöden alas syöstyään, vähän matkaa yläpuolella
Turkua, muuttuu se laivakululle kelpaavaksi ja on mai-
nitun kaupungin läpi juostessaan viidettä-kymmentä syltä
leveä. Se laskee Turun linnan kohdalla Linnan-aukkoon,
Airiston pohjaiseen lahteen. Virta on heikonlainen; vesi
on mutaista ja likaisen-keltaista eikä kelpaa juotavaksi.
Aurajoen alueella, joka tekee noin 900 Q-kilom. eli
vähän vailla 8 Q-pk., on paitsi Turun kaupunkia 7 maa-
kirkkoa ja noin 40,000 hengen väestö.

10. Somerjoki eli Paimion joki alkaa Painiojär-
vestä (82 metriä yli merenpinnan) Someron pitäjässä ja
juoksee pitkin Salpausselän etelärinnettä muutamia pe-
ninkulmia länteen päin Kosken kappeliin, jossa se tekee
suuren polven, jonka jälkeen sen pääsuunta käy lounaa-
sen päin, kunnes se 87 virstan päästä purkauu matalaan,
ruokoiseen Paimion lahteen. Joki on koskista rikas ja
niistä ansaitsee mainitsemista Juvankoski, josta vesi syök-
syy 15 metriä kallioseinäin välitse jyrkästi alaspäin. Ve-
den korkealle noustua, tämä koski on sangen jalon-nä-
köinen.

11. Uskelan joki (39 virstan pituinen) tulee muu-
tamista pienistä järvistä Kiikalasta ja laskee Salon kaup-
palan alapuolella Halikon lahteen.
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12. Kiskon joki lähtee luonnon-ihanasta Enäjär-
vestä (11 Q-kilom. eli vähän vailla 10 | [-virstaa laaja,
ja 57 metriä merenpinnasta), johon järveen ennen sitä
on kokountunut vettä muutamista pienistä, lähellä ole-
vista lammista. Joki juoksee sitten pitkän ja kapean
Kiskonjärven läpi Kosken ja Latokartanon (Näse'n) rau-
tatehtaiden ohitse, joiden vasaralaitokset se panee liik-
keelle, pieneen merenlahteen, koillispuolella Finby'n saa-
ria. Likellä suutansa ottaa se oikealta puolelta vastaan
Perniön joen.

13. Fiskarsin joki, Orijärvestä, Määrijärvestä ja
Seljän-alan järvestä, juoksee Begersjöhi järveen ja sieltä
Fiskars'in tehtaan sivutse Skurun lastauspaikkaan Poh-
jan lahteen. Lastauspaikan ja tehtaan välillä jokea myö-
den kulkee pienempiä lastattuja lauttoja.

14. Mustjoki (ruots. Svarta), jota myös nimite-
tään Karjan joeksi, on yhteisenä purkausväylänä niillä
monilukuisilla vesijaksoilla, jotka, alkaen Salpausselän
ja Lohjanselän kulmauksesta, sitten ovat kokountuneet
suuriin järviin pitkin jälkimäisen harjanteen sivua, jonka
soravalleja ne eivät ole jaksaneet murtaa ja jota niiden
sentähden on täytynyt seurata mereen asti. Koko vesistön
etevimpänä lähdehaarana sopii pitää Pyhäjokea, joka
lähtee Punelia- [Punnelias-) järvestä (108 metriä yli me-
renpinnan) ja laskeuu useampia koskia, muiden muassa
Karkkilan [Högforsein) koskea myöden suoraan etelään
päin 12 virstaa pituiseen, mutta yleensä vaan 1 tai 2
virstan levyiseen Hiidenveteen, johon koillisestakin tulee
lisäys Haimon joen ja Kirkkojärven kautta. Hiiden-
vesi on asmalla tasapinnalla (31 metriä merenpinnasta)
kuin lounaampana oleva, suuri ja kaunis, monisaarinen
ja -nieminen Lohjanjärvi, jonka vedenpinta täyttää 110
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| |-kilometrin eli 96 | [-virstan alan, Isosaarta ja muita
saaria lukuun ottamatta. Vesirikkailta seuduilta tämän
järven pohjois- ja länsipuolella virtailee sinne noin tusina
jokia ja puroja, joista muutamat, niinkuin Nummen ja
Pusulan joet, eivät tuo aivan vähäistä vesimäärää. Mus-
tion rautatehtaan kohdalla Lohjanjärvi sitten syöksyy
isoa koskea myöden alas pieneen Pasasin lampeen ja
sieltä taas Must joen kautta Pohjan lahden perimmäiseen
soppeen Skurun vilkasliikkeisen lastauspaikan luona aivan
lähellä Fiskarsin joen suuta. Vähää ennen laskupaik-
kaansa se muodostaa kaksi melkoista koskea, Billnäslssä
ja Aminneforslssa (Lillforsin). Koko tämä äsken kuvattu
joki-alue täyttää noin 2600 [J-kilometrin eli 23 | |-pk:n
pinta-alan ja on erittäin merkillinen useain, siellä olevain
rautatehtaiden ja teollisuuslaitosten tähden, jotka ovat
hyväksensä käyttäneet monilukuisten koskien vesivoimaa.

F. Hämeen eli Keski-Suomen rinne,

Vesijaksot tällä alueella, johon sisämaasta kuuluu
ainoastaan pitkä ja kapea, Hämeen- ja Savonselän väli-
nen laakso, mutta etelämpänä koko Suomenlahden* ran-
nikko lännestä itään, Lohjanselästä aikain Ayräpäänsel-
kään asti, juoksevat yleensä samaan suuntaan kuin meri-
diani eli etelää kohden. Merkillisimmät vesijaksot ovat
täällä:

1. Siveneenjoki, Siuntion eli Sjundeå'n joki, pie-
nenläntäinen joki, joka lähtee Enäjärvestä Lohjanselän
itäiseltä rinteeltä ja juoksee muutamain pienten järvien
kautta Pikkalan lahteen. Sen pituus on 45 virstaa.

2. Vantaan joki (ruots. Vanda), 75 virstan pitui-
nen, saapi alkunsa Lallujärvestä (110 metriä merenpin-
nasta) ja Erkkylän järvestä, kahdesta pienestä vedestä
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Salpausselän eteläpuolella, tekee puolipiirin pohjaseen päin
Riihimäen rautatie-aseman sivutse ja sitten monta polvea
etelää kohden. Mainittu joki on kaikista Lohjanselän
länsipuolella alkavista vesijaksoista ainoa, joka lävistää
tämän harjun ja etelämpänä kumpuavista lisävesistä vah-
vistuneena raivaa itsellensä tien Suomenlahteen. Suurim-
mat noista lisävesistä ovat Koskensillan joki Tuusulan
järvestä, Keravan joki Laitilanjärvestä ja Bidasjärvestä
sekä Lepsämänjoki. Vantaan joessa on monta koskea.
Sen alisessa juoksussa Nackbölehi koski ja 6 metrin eli
20 jalan korkuinen Vanhan kaupungin koski juuri siinä
paikassa, jossa se laskee Vanhan kaupungin lahteen, ovat
merkillisimmät. Viimeksi-mainitulta koskelta, josta Hel-
sinki on saanut ruotsalaisen nimensä, Helsingfors, alkaa
se suurenlaatuinen vedenjohto, josta pääkaupunki saa juo-
mavetensä. Joki on yleensä vedestä rikas, jopa paikoit-
tain 20 jalkaa syvä. Sen keskimääräinen leveys on ali-
sessa juoksussa noin 50 tai 60 jalkaa.

3. Mäntsälän joki (ruots. Svartsä) alkaa muu-
tamista pikku-järvistä Mäntsälän ja Orimattilan rajalta
sekä juoksee edellisen pitäjän ja Pornasten eli Borgnäsln
kappelin kirkkojen sivutse erääsen Porvoon lahden länsi-
puoliseen haaraan. Joki on mäkisen maan-alan tähden,
etenkin alisessa juoksussaan, sangen koskikas. Halkiolla,
kuusi virstaa ylipuolella Pornasten kirkkoa, joki muodos-
taa seitsemättä metriä korkean, kalliolta alas syöksyvän
putouksen, ja mainitun paikan ja meren välillä on vielä
kuusi koskea. Viimeisen eli Tjusterby'n kosken alta pyy-
detään vuosittain suuri joukko vimpoja.

4. Porvoonjoki eli Isojoki (ruots. Borgå) saapi
alkunsa siitä vuorisolmusta, jossa Salpausselkä, yhdytty-
änsä Hämeenselkään, tekee suuren polven etelään päin.
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Sen lähteet ovat täällä noin 95 tai 100 metriä yli meren-
pinnan. Latvapuolellaan joki juoksee suuren S:n muotoi-
sena, ensin etelään, sitten pohjaseen, Lahden paikoille asti,
ja senjälkeen taas etelään, jossa suunnassa se sitten pysyy
suuhunsa asti. Sen pituus on 115 virstaa jakeskimääräinen
leveys alisessa juoksussa 23 ja 33 sylen välillä. Koskia
on runsaasti. Alimmainen on Strömsbergln piispantalon
kohdalla, 7 virstaa Porvoon kaupungista pohjaseen päin. —

Sieltä voi suuhun asti jokealaivoin laskea. Isommat aluk-
set eivät kuitenkaan pääse kaupunkiin asti, vaan ottavat
lastinsa Hammarein satamassa ulkopuolella Haikoa. Por-
voonjoen laakso on Uudenmaan hedelmällisimpiä ja ti-
heimmin asuttuja seutuja sekä ammoisista ajoista viljelty,
kukatiesi jo ennen kristin-uskon tuloa Suomenmaahan.

5. Koskenkylän eli Forsby'n joki syntyy useam-
pani pienten, Salpausselästä kumpuavain puroin yhdistyk-
sestä, joiden vedet kokountuvat Artjärveen ja Pyhäjär-
veen, joista ne monipolvisena virtana purkauvat Pernan
lahteen. Ihan laskupaikallaan joki muodostaa Kosken-
kylän eli Forsbtfn kosken, jossa pyydetään paljon kuo-
retta ja vimpaa. Vesijakson pituus varsinaisesta lähde-
haarasta Sääskijärven pohjoispuolelta mereen asti on 64
virstaa.

6. Taasianjoki (ruots. Tessjö ä), 56 virstaa pitkä,
alkaa edellisen läheisyydessä ja laskee mereen niukan pe-
ninkulman päässä itäpuolella Loviisan kaupunkia.

7. Kymi eli Kymijoki, kaikkien noiden Keski-
suomen monilukuisten järvien suuri purkausväylä, täyttää
alueellansa koko sen laakson, jota Suomenselkä ja Sal-
pausselkä rajoittavat pohjois- ja eteläpuolelta sekä Hä-
meenselkä ja Savonselkä lännessä ja idässä, ja sen lisäksi
vielä tuon järvirikkaan vyöhykkeen Salpausselän molem-
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pain yhdensuuntaisten harjujen välillä lähes Saimaan ve-
sille saakka. Koko alue sisältää 40,463 Q-kilometrin
eli 354,23 Q-pk:n pinta-alan x), ja siihen kuuluvaksi lu-
ettelee G-yldén tutkimuksessaan „ Suomenmaan Joet ja Jär-
vet" kokonaista 640 järveä paitsi pienempiä lampia, vir-
toja ja muita vesiä. Näiden sisämaan vesien rannoilla
on kaksi kaupunkia, 1 kauppala ja lähes 50 kirkkoa sekä
väestö, joka erittäinkin pohjoisilla seuduilla asuu harvassa
ja on luvultaan noin 275,000 henkeä. Niinkuin jo edelli-
sessä (siv. 131) on selitetty, maa täällä, Salpausselän ja
Suomenselän välillä, neljättä-kymmentä peninkulmaa pit-
källä alalla, jos seurataan vesijaksojen pääväylää, ylenee
ainoastaan 100 jalkaaeli 30 metriä. Siitäkin jo selviää, että
tämän vesistön järvet voidaan ilman aivan suuria vastuk-
sia purjehdusväylillä toisiinsa yhdistää. Niin onkin suu-
reksi osaksi tapahtunut. Kymijoen ylisellä alalla on sen-
tähden paljoa suuremmat ja maalle tärkeämmät kulku-
väylät kuin Kokemäenjoen; mutta sitä vastoin se ei tar-
joo teollisuudelle yhtä suurta vesivoimaa, kuin jälkimäi-
nen. Vaan täälläkin on harjanteiden juurella olevain si-
vujärvien ja laaksojen keskellä olevain emäjärvien kor-
keus toisinaan jokseenkin erilainen.

Se vesijakso, joka tekee syvimmän väylän Keski-
suomen rinteelle ja jonka järviä sopii pitää keskuksena
muiden järvien suhteen, alkaa Pihtiputaan pitäjässä Suo-

x) Strelbitsky ilmoittaa Kymijoen alueen tekevän vaan 34,996,3
Q-kilom.; mutta jos tyystemmin tarkastaa mukaan liitettyä karttaa, jo-
hon hän on piirtänyt laskunsa perustuksena olleet rajat, niin — muita
pienempiä virheitä mainitsematta — huomataan hänen jättäneen pois
kaikki Rautalammin lisävedet, jotka hän on lukenut Vuoksen (eli Ne-
van) joki-alueesen. Jos nuo erehdyksestä pois jääneet seudut luetaan
lisäksi, ei hänen laskunsa paljon poikkea ylhäällä tekstissä, Gyldén'in
mukaan, esiin-tuoduista tiedoista.



271SISÄMAAN VEDET.

menselältä. Useammista mainitulta harjulta alkunsa saa-
neista lammista ja puroista vedet virtaavat alas 15 virs-
tan pituiseen, 5 virstan levyiseen ja 4 tai 6 sylen syvyiseen
Muuras- eli Muurrejärveen, joka kaakossa on yhteydessä
vielä suurempani Alvejärven jaKoliman kanssa (jälkimäinen
3 pk. pitkä, 6 virstaa leveä ja kokonaista 14 syltä syvä) 1).
Nämä kolme järveä muodostavat yhdessä suoran viivan
luoteesta kaakkoon, ovat kaikki samalla tasapinnalla (106
metriä merenpinnasta) ja sijaitsevat keskellä metsämaita,
osittain soita, osittain hietanummia. Monessa paikoin
metsät kuitenkin viime vuosina ovat suuresti vähentyneet,
kun niitä on paljon hakattu sahojen tarpeita varten. Ko-
liman vedet juoksevat sitten etelään päin 8 koskea
myöden, joista Kymönkoski on suurin, 9 metriä eli 30
jalkaa alas isoon, vuorisista niemistä ja saarista rikkaa-
sen Keiteleesen, joka pituudeltaan on lähes 8 penin-
kulmaa, leveydeltään puoli, jopa puolitoistakin peninkul-
maa ja syvyydeltään kokonaista 17 syltä. Sen pinta-ala
tekee, jos kaikki selät Vuosijärvestä saakka otetaan lu-
kuun, 681 Q-kilom. eli 5, 9S Q-pk. Keitele on Pohjois-
Hämeen suurin järvi. Kalastus antaa täällä runsaan
saaliin ja on tärkeänä elatuskeinona ympäristön asuk-
kailla, jonne viljelys ei ole vielä aivan suuressa määrässä
tunkeutunut, Vuonna 1879 esm. ilmoitettiin täällä pyy-
detyksi 1,110 tynnyrillistä muikkuja (yli 16,000 leiv.) ja
muita kalalajeja noin 2,000 leiviskää. Keitele vastaan-
ottaa pohjoispuolelta vielä toisenkin suuren lisäveden,
joka saapi alkunsa Elämäisestä ja Salamajärvestä maan-
selällä, juoksee suomaiden poikki koilliseen päin 5 penin-

J) G. v. Alfthan: Päjånes vattensystem eller Kymmene elfs flod-
område, sanomalehdessä Wiborg 1857, n:rot 48 — 51.

is
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kulman pituiseen, peninkulman levyiseen ja noin 6 tai 8
syltä syvään Kivijärveen sekä sitten Hilmakoskesta Vuo-
sijärveen ja sitten Huopanankoskea myöden Muuruejär-
veen, josta vedet Keihärinkosken kautta, laskettuansa yh-
teensä 30 metriä, tulevat Keiteleesen, yllämainittuun kes-
kusjärveen. Jos vaan pikaisesti karttaa silmäilee, näyt-
tää siltä, kuin Keitele sen kaakkoispuolella olevan Kon-
neveden kanssa muodostaisi yhtämittaisen vesijakson. Niin
ei ole kuitenkaan asian laita. Molemmat järvet eroite-
taan lähes kahden peninkulman pituisella, mutta paikoit-
tain tuskin virstaakaan leveällä, matalalla, metsäisellä
kannaksella, jonka poikki asukkaiden on tapana vetää
veneitänsä, kun tahtovat päästä toisesta järvestä toiseen.
Keitele purkauu lounaisesta kulmastaan kahdella koskella,
lännessä Mämminkoskella ja idässä Äänekoskella, jotka
yhdistyvät pitkään ja kapeaan, korkeain vuoristen rantain
ympäröimään ja enemmän joen kuin järven näköiseen
Kuhnamaanjärveen, jonka vedet samalla karttuvat lisäyk-
sistä Saarijärven monilukuisista järvistä. Nämä alkavat,
niinkuin äsken kuvatut vesijaksotkin, Suomenselältä. En-
simäinen merkillisempi järvi Saarijärven vesisarjassa on
Kyyjärvi, jonka noin peninkulman pituinen ja 3 virstaa
leveä, suoperäisten maiden ympäröimä vedenkalvo on 140
metriä merenpinnasta. Vuosina 1865—1868 täällä kui-
tenkin tapahtui järvenlasku, jonka jälkeen suuri osa soista
on kuivanut. Kyyjärvi purkaa vetensä etelään päin Pää-
järveen, jonka rannalle Karstulan kirkko on rakennettu,
ja sitten useampia sekä korkeita koskia että pieniä jär-
viä myöden Saarijärveen, jonka pinta vielä kohoaa 36
metriä Päijänteestä ja 114 metriä merenpinnasta. Ran-
nat ovat täällä verrattain enemmän viljeltyjä, mutta viljaa
yöhallat usein vahingoittavat. Saarijärveen idästä päin virtaa
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15 virstan pituinen ja 5 virstan levyinen Pyhäjärvi, joka
paitsi sitä Parantolan kanavalla on saatettu välittömään
yhteyteen alempana olevan Kiimasjärven kanssa, johon
itse Saarijärvikin Summasjärven ja parin joen kautta pur-
kautuu. Kiimasjärvestä vedet sitten juoksevat muutamia
koskia myöden Kiimasjoen kautta ennen mainittuun Kuh-
namaanjärveen ja yhtyvät niinmuodoin päävirtaan. Tämä
muodostaa alempana vielä useampia koskia, joiden sivuille
on laitettu kanavia venekulkua varten, ja jatkaa juoksu-
ansa etelää kohden Saraveteen Laukaasen, jossa se sat-
tuu yhteen koillisesta tulevan lisäveden kanssa, joka suu-
ruuden ja vesirikkauden puolesta ei ole vähäisempi kuin
yksikään äsken mainituista vesijaksoista. Me tarkoitamme
Kuopion läänin länsi-osasta, Pielavedeltä ja Rautalam-
milta, tulevaa veden lisäystä.

Suomenselän ja Savonselän välisessä loukossa, ulko-
ja itäpuolella sitä kulmausta, jolla edellämainittu ympäröi
ennen kuvattua Pyhäjärveä Oulun läänissä, useista pienistä,
lähiseudunylänteiltä alas vuotavista puroista muodostuu toi-
nen järvi, saarikas, peninkulman pituinen japuolen peninkul-
man levyinen Koivujärvi, joka vuolaan Koijoen sekäKorkia-
kosken kautta juoksee 14 metriä alempana olevaan Pie-
laveteen. Viimeksi-mainittu järvi, jossa eräälle Lammas-
salo nimiselle saarelle Pielaveden vanha puukirkko on
rakennettu, on etelässä matalalla, mutta kuitenkin pursin
laskettavalla Säviänvirralla yhteydessä melkein samalla
tasapinnalla (100 metriä merenpinnasta) olevan Nilakka-
veden kanssa. Nämä molemmat järvet ovat yhteensä vii-
dettä peninkulmaa pitkät ja muodostavat, saaret pois luet-
tuina, 306 Q-kikn eli 2,68 Q-pk:n vedenpinnan. Rannat
ovat yleensä metsäisiä ja harvaan asuttuja, ja vedet jo-
tenkin kalaisia. Etelään päin Nilakka virtaa Äyskosken
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nimisiä koskia myöden yhdistettyihin Basvankiin ja Vir-
masveteen, jotka salmilla ovat liitetyt pitkiin ja kapeihin
sekä erittäin syviin lisveteen ja Niiniveteen. Lännestäkin
Sonkari y. m. järvet Kerkonkosken kautta purkavat ve-
tensä viimeksi-mainittuun järveen. Kaikkien näiden jär-
vien muoto, niinkuin myös se suunta, johon niiden vedet
juoksevat, todistavat, että tämä Suomenmaan osa oikeas-
taan on luettava Savo-Karjalan rinteesen. Savonselän
harjanne täällä kuitenkin lävistämättömänä sulkuna vas-
tustaa vesivirtani etenemistä kaakkoa kohden ja pakoit-
taa niitä kääntymään länteen päin, jonka johdostane yh-
distyvät Keski-Suomen vesistöön. Paikoittain näkyy sen-
tään olevan helppo murtaa tätä sulkua. Niin esm. lis-
veden eteläkulmaan Suonnejoen kautta purkauva Suon-
teenselkä, joka etelästä saapi lisäyksen Pieksänjärvestä,
ainoastaan 140 syltä leveällä, matalalla taipaleella on
eroitettu Saimaasen juoksevasta Kuvansi-järv estä, ja tä-
mäkin taipale on kanavalla katkaistu. Mutta Niinive-
destä, kuten jo sanottiin, vesien kumminkin täytyy
etsiä laskuväylää länteen päin. Ne purkauvat Tyyrinvirron
kautta muutamiin pieniin, yhdenjaksoisiin järviin, joiden
länsirannalla näkyy Rautalammin kirkko, ja senjälkeen
Tallivirran jokea, pientä Hankaveden järveä ja Konne-
koskea myöden isoon 221 Q-kil. eli 1, 93 j |-pk. avaraan
Konneveteen. Tämä kalainen järvi, 4 peninkulmaa pitkä
ja paikoittain 28:kin syltä syvä, on välillä olevilla saa-
rilla jaettu kahteen osaan, joista pohjanpuolinen on pitkä
ja soukka sekä suoperäisten rantain ympäröimä, mutta
eteläinen sitä vastoin laajenee 1 % peninkulmaa leveäksi
ja yhtä pitkäksi, saarelliseksi aukoksi jyrkkäin ja kor-
keain metsäisten rantojen keskellä. Näiden järvipuolis-
koin väliset salmet eivät ole sen leveämpiä, kuin että
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siltoja voi rakentaa niiden ylitse. Länsipuolelle, Kivi-
salmeen, on paitsi sitä laitettu sulku. Konnevesi virtaa
sitten Siikakoskea ja Kellonkoskea sekä muutamia pie-
nempiä koskia myöden Kynsiveteen, joka kaakosta vas-
taan-ottaa Hankasalmen vedet, Armisveden, Hankaveden
ja Kahankaveden y. m. ja itse purkauu lounaasen Kuus-
veden kautta Saraveteen. Näitä järviä yhdistävään vir-
taan laskee myös etelämpänä oleva, melkoisen suuri Lie-
vestuorenjärvi.

Se runsas vesimäärä, joka, niinkuin jo selitettiin, on
kokountunut Saraveteen, raivaa sitten leveänä virtana it-
sellensä tien etelään päin ja syöksyy Kuhankosken osit-
tain kanavoitettuja putouksia myöden alas kauniisen Lep-
päveteen ja sieltä taas Haapakosken niin-ikään kanavoi-
tettujen koskien kautta Päijänteen pohjoisimpaan kulmaan.
Tämä 12 peninkulman pituinen, mutta kapea, leveim-
millä paikoilla vaan vähän kolmatta peninkulmaa laaja
järvi, joka täyttää 1,142 Q-kil:n eli 10 Q-pk.-n suu-
ruisen pinta-alan, on se mahtava vesisäiliö, johon Keski-
suomen kaikki järvet ja joet kokoavat vetensä. Sen
pinta ei ole täyttä 78 metriä (262 jalkaa) yli merenpin-
nan, ja sen syvyys on paikoittain vielä suurempi kuin
tämä korkeuden määrä. Se menee nimittäin 50 syleen
eli 89 metriin asti. Päijänne, vaikka sen kalvo las-
kupaikan perkaamisen jälkeen on laskeutunut 4 jalkaa,
kelpaa koko pituudeltaan laivojen kuljettavaksi, jotka
käyvät noin 7 tai 8 jalkaa syvällä. Päijännettä ja Jy-
väsjärveä yhdistävän Äijälän salmen syventämisellä, niin-
kuin myös Vesijärveen vievän samannimisen sulun ja ka-
navan rakentamisella on säännöllinen höyrylaivani kulku
voinut tulla toimeen 15 peninkulman matkalla Jyväsky-
län kaupungin ja Pietarin—Helsingin rautatien varrella
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sijaitsevan Lahden kauppalan välillä l). Sittemmin (1879)
on myös 3200 jalan pituinen kanava sulkuineen kaivettu
Kalkkisten kosken viereen; niin Päijänteen höyrylaiva-
liikettä on voitu itään päin ulotuttaa Heinolan kaupungin
sivutse. Vesijakson merkitys sisämaan kulkuväylänä ei
siis ole vähäinen. Purjehdusta sentään hiukan vaikeut-
taa moni ahdas salmi ja matala paikka. Yhdessä koh-
dassa, Kärkisten salmessa itäpuolella Korpilahden kirk-
koa, on järvi niin kapea, että lautalla kuljetaan toisesta
rannasta toiseen. Samoin on laita sen etelä-osassa Pulk-
kilansalmella ja Keksalmella, jotka vaan ovat pieniä auk-
koja siinä pitkäin ja kapeain saarten muodostamassa luon-
taisessa sillassa, jota myöden käy maantie Asikkalan ja
Sysmän kirkkojen välillä. Myrskyllä ja aaltoin korkealle
noustessa sellaisissa paikoin usein käy sangen kova virta.
Päijänteen rannat ovat suurimmaksi osaksi korkeita, kal-
lioisia ja metsäisiä, vaan etelämpänä kuitenkin enemmän
loivia ja hyvin viljeltyjä. Viimeksi-mainittua laatua ovat
etenkin noiden perimmäisten syvien lahtien ympäris-
töt, jossa silmä usein kohtaa kirkkoja ja väkirikkaita
kyliä.

Päijänteesen sivulta päin virtaavista vesistä huomat-
takoon lännestä tulevat: Muuramenjärvi, joka purkauu
vuolaalla Muuramenjoella, Jämsän joki (85 virstaa pitkä),
joka tulee Hämeenselältä Multian kappelista ja juoksee
useampain pienten järvien, niinkuin Petäjäveden y. m.
läpi, ennenkuin se laskee Tiirinselän lahteen, sekä nuo

x) Vesijärven kanavaa myöden kulkeneita aluksia oli:
vuonna 1879 895

1880 1240
1881 1440
1882 1707.
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ennen, Kokemäenjoen vesistöä kuvatessa, mainitut Lum-
mene ja Vesijako järvet.

Etelästä laskee siihen Vääksyn joen kautta ainoas-
taan parin sadan sylen levyisellä, metsäisellä hietahar-
julla eroitettu, matala Vesijärvi, joka on 25 virstaa pitkä
ja 12 leveä, mutta vaan 2 1/_ tai 3 % syltä syvä. Mai-
nittu järvi, jonka rantoja osittain ympäröi Salpausselän
hietaharju, on, niinkuin sanottiin, Vesijärven kanavalla
Anianpellon kohdalla saatettu laivaliike-yhteyteen Päijän-
teen kanssa. Täällä pyydetty n. s. Paimelan lahna on
vanhastaan ollut kuuluisa suuruudestaan ja lihavuudes-
tansa.

Idästä päin Päijänne ensiksi pohjoisimpana vastaan-
ottaa lisäyksen Butajärvestä ja sitten etelämpänä Sysmän
kirkolla Kyyvedestä, Puulavedestä jaSuontie järvestä toi-
sen, joka muinaisina aikoina oli sangen mahtava, ennen-
kuin koskenperkaukset ja kanavan-kaivamiset olivat val-
mistaneet vesille suoremman purkausväylän Kymijokeen.
Nyt Päijänne saapi omakseen vaan pienemmän osan pu-
heena olevain järvien pois-virtaavista vesistä. Ne alka-
vat Pieksämäen pitäjän itä-osassa, jossa yksi noita luke-
mattomia Pyhäjärviä saapi alkunsa keskellä erämaata.
Tästä järvestä juoksee joki, jonka vedet vähittäin kart-
tuvat monen suuremman ja pienemmän järven antamista
lisäyksistä, etelään päin Kyyveteen. Tämä mahtava, 3
peninkulmaa pitkä ja 1 peninkulmaa leveä järvi on Sa-
vonselän juurella, minkä harju kohoaa sen itärannan yli,
joka siitä syystä on jyrkkä ja tasainen, samalla kuin län-
siranta sitä vastoin on alava, suoperäinen javesien rikki-
leikkaama. Kyyvesi raivaa itsellensä sitten laskuväylän
Läsäkoskea myöden Puutaan eli Puulaveteen, joka aino-
astaan 4 virstaa leveällä, matalalla niemekkeellä on siitä
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eroitettu. Puulavesi on Suomenmaan isoimpia ja kau-
niimpia järviä. Sen pinta, ikäänkuin saaria täyteen si-
roitettu, on vieläkin, vaikka sitä useasti on laskettu, kuu-
detta peninkulmaa pitkä, 2 % peninkulmaa leveä sekä
alaltaan 493 Q-kil. eli 4, 32 Q-pk. Syvyys menee pai-
koittain 40 syleen asti. Puulaveden tärkein purkauminen
käy nykyaikana, niinkuin jo viitattiin, etelää kohden.
Sen eteläisimmästä selästä, Byökävedestä, on kanava kai-
vettu Kissakosken kautta Vahvajärveen, joka järvi taas
perattua Bipatin virtaa ja Tuustaipaleen kanavaa myö-
den purkaa vetensä Lahnaveteen ja sieltä sitten etelään
päin Juolaveteen, Vuohijärveen ja Pyhäjärveen, jossa ne
yhtyvät Kymen ojanteesen. Idästä päin tuleva, Savon-
selällä Mikkelin ja Ristiinan pitäjäin rajalta alkava vesi-
jakso, muutamain pienten järvien muodostama, semmois-
ten kuin Kalaveden ja Pyhäveden, jonka rannalla on
Mäntyharjun kirkko, yhtyy siihen ylipuolella Juolavettä
ja vahvistaa taas äsken mainittuja lisävesiä. Puulaveden
luonnollinen laskuväylä, jota myöden vaan vähempi osa
sen vesistä purkautuu, on kuitenkin järven luoteiskulmassa,
jossa Kalakoski ja pieni Keskinen lampi sen yhdistää 4
peninkulman pituiseen, mutta kapeaan Suontie järveen.
Lahtien ja järvien rikki-leikkaama saarento Puulaveden
ja Suontien välillä on, niinkuin edellisen rannat ylimal-
kain, jotenkin vuorinen. Sen sijaan Suontien länsipuo-
liset rannat ovat alavat ja rämeiset. Niin on myös län-
nempänä olevan Jääsjärven laita, johon edellä-mainittu pur-
kauu Viherinkosken ja Jousankosken sekä Laukian- ja
Oravakivensalmen kautta. Jääsjärvi, joka yhdessä tämän
pohjasta päin tulevan lisäveden kanssa vastaan-ottaa toi-
senkin lännempänä olevasta, soukalla, hyvin viljellyllä ja
asutulla taipaleella siitä eroitetusta Bautavedestä, laskee
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sitten Hartolan kirkon sivutse Koskipään joella, jota ete-
lämpänä nimitetään Tainiovirraksi, ja muutamain pienten
järvien kautta Majusveteen, erääsen Päijänteen lahteen.

Näin luotuamme silmäyksen Päijänteen kaikkiin mer-
killisempiin lisävesiin, meidän vielä tulee tarkastaa sen
purkaumista. Järven laskuväylä lähtee sen kaakkois-
osasta, josta vedet raivaavat itsellensä tien Kalkkisten
koskea myöden, jonka ohitse, niinkuin jo mainittiin, ka-
nava on rakennettu, ja sitten leveänä virtana vierevät
Buotsinjärveen eli Ruotsalaiseen, joka monilukuisine sy-
vine lahtineen täyttää 85 Q-kilom. eli 0, 76 Q-pk. Ruot-
salainen taas laskee niin-ikään kanavoitettua Jyrängön
virtaa myöden, jonka vasemmalla rannalla sijaitsee Hei-
nolan kaupunki, 16 virstaa pitkään ja 3 virstaa leveään
Konneveteen, joka pohjasta päin, Sulkavan kosken kautta,
saapi lisäveden Yli- ja Ala-Bievelin järvistä ja Vuolen-
koskea myöden, jossa se leikkaa Salpausselän pohjoista rin-
nakkaisharjua, itse juoksuttaa vetensä Kymijokeen. Tämä
vieree ensin korkeain ja hedelmättömien rantojen välitse
etelään päin, vaan pakoitetaan, kohdattuansa Salpausse-
län pääharjannetta, kääntymään itään ja koilliseen. Sen
vedet tällä matkalla milloin ahdistuvat kallioin välille, niin-
kuin Kauramaan koskissa, jossa virran leveys ei ole
muuta kuin 14 syltä, milloin taas leviävät varsinaisiksi
järviksi, jommoisia ovat Kirkkojärvi, jonka vieressä on
titin kirkko, ja viimein tuo ennen mainittu Pyhäjärvi, jo-
hon Puulavesi ylempänä selitetyllä tavalla suorastaan pur-
kautuu. Pyhäjärvestä lähdettyään Kymi virtaa Pilkan-
maan ja Oravalan koskia myöden etelään, vahvistuu vielä
idästä päin suuren Kivijärven ja muiden pienempäin ve-
sien kautta Valkealan kirkon sivutse juoksevasta, 93
virstaa pitkästä virrasta ja murtaa vihdoin Keltin kos-
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keila itsellensä tien Salpausselän lävitse. Senjälkeen joki
jokseenkin tyynenä juoksee viljeltyjen ja asuttujen seu-
tujen läpi. Kuitenkin päästään vaan lyhyitä matkoja ve-
neillä kulkemaan, koska sen tasaista juoksua edempänä-
kin vähä väliä katkaisee useat kosket, niinkuin Ummel-
joen koski, 10 metriä korkea kaunis Anjalan koski, sa-
mannimisen, historiallisesti kuuluisan herraskartanon vie-
ressä, Susikoski ja Ahvion koski. Vähän matkaa viimek-
simainitun alapuolella Kymi jakaantuu kahteen laskuhaa-
raan, joista itäinen eli pääväylä muodostaa kolme suu-
haaraa ja läntinen kaksi. Kymi niinmuodoin purkauu
mereen viidellä laskuhaaralla, Korkiakosken, Kymen, Su-
telan, Pyhtään ja Ahvenkosken, jotka kaikki suupuolel-
laan ovat koskien rasittamia ja sentähden jo laskupai-
koilta asti tekevät Kymijoella laivakulun mahdottomaksi.
Suurin näistä koskista on Korkiakoski samannimisessä
suuhaarassa. Tunnettuja ovat myöskin läntisessä lasku-
haarassa Hirvikoski ja Ahvenkoski (Abborfors), jossa en-
nen vuotta 1808 silta oli rajana Venäjän ja Ruotsin vä-
lillä. Nyt mainitut suuhaarat sulkevat välillensä Pyh-
tään seurakunnan ja osan Kymin pitäjästä. Itäisen las-
kuhaaran suussa sijaitsee saarella Kotkan kaupunki. Sen
monilukuisiin sahamyllyihin lautataan vuosittain tuota laa-
jaa vesijaksoa myöden, vieläpä sen kaukaisimmiltakin seu-
duilta, summattomat tukkimäärät, joita sitten sahattuina
lähetetään maailman markkinoille.

Kymen leveys vaihtelee 40 ja 100 sylen välillä, sen
syvyys 8 jalasta 20:een, paitsi koskissa, joissa se on
matalampi. Suuhaaroissa on melkoinen lohen- ja siian-
pyyntö. Vuosina 1878—1881 oli saalis vuosittain kes-
kimäärin 5300 leiviskää lohta ja 4200 leiv. siikaa. Edul-
lisin oli lohenpyyntö v. 1881, jolloin se nousi 7455 lei-
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viskaan, huonoin v. 1879, jolloin se ei tehnyt muuta
kuin 4425 leiviskää. Mitä sisämaan vesiin tulee, on ka-
lastus niissä viime aikoina suuresti vähentynyt, osittain
sikiöitä hävittävästä pyyntötavasta, osittain ja pääasialli-
sesti järvien laskemisista, joiden johdosta kalojen entiset
kutupaikat ovat hävinneet, rannoilla toimitetusta metsän-
hakkuusta sekä tukkien lauttauksesta. Pohjoisemmissa,
isoissa järvissä, joissa viimeksi-mainitut syyt vaan vähem-
mässä määrässä ovat olleet vaikuttamassa, on kalastus
kuitenkin, niinkuin ylempänä sanottiin, vielä sangen tuot-
tavainen. Tärkein kalalaji on muikku. Sitä pyydettiin
kaikissa kunnissa Päijänteen rannoilla:

8. Summan joki, 53 virstaa pitkä, saapi alkunsa
Salpausselältä ja juoksee Saaramajärven ja Enojärven
läpi, jonka jälkeen se länsipuolella Haminaa laskee Suo-
menlahteen.

9. Urpalan joki, 72 virstaa pitkä, samalta har-
janteelta kuin edellinenkin, juoksee Suurijärven y. m.
järvien poikki.

10. Rakkolan joki, 46 virstaa, purkauu Viipurin
ahteen.

11. Juustilan joki, 45 virstaa, alkaa Lappeen
pitäjässä ja laskee Viipurin lahden sisimmäiseen soppeen,
n. s. Suomenvedenpohjaan. Sen joki-uraa myöden on
laitettu Saimaan kanava. Tätä viimeksi-mainittua on kui-
tenkin sopivin kuvata yhteydessä Saimaan vesien kanssa.

12. Näätälän joki, Noskuanselästä, Kavantjärvestä

uonna tynn. elLi 13,785 leiv.
,,

1878 1,092 ii ii 16,380 ii

',, 1879 1,102 ii ii 16,530 ti

11 1880 1,180 ii v 17,700 ii

1881 897 13,455
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ja muutamista muista järvistä, yhtyy vähää ennen lasku-
paikkaansa edelliseen. Tulvan aikana sanotaan jonkun
vähäisen osan Vuoksen vesistä tätäkin tietä pyrkivän
Suomenlahteen l).

13. Rokkalanjoki, 75 virstaa pitkä, tulee useam-
mista järvistä Uudenkirkon pitäjästä, juoksee luoteesen
päin ja laskee Johanneksen pitäjän kirkolla Viipurin
lahteen, vasemmalta vastaan-otettuaan Kuolemajoen Kuole-
majärvestä.

14. Rajajoki eli Siestarjoki (ruots. Systerbäck), raja-
virta Venäjää vastaan, saapi alkunsa Kurikan suosta Äy-
räpäänselältä ja purkauu 6 peninkulmaa juostuansa Sies-
tarjoen eli Systerbäck'in asetehtaan kohdalla Kronstatin
lahteen.

G. Savo-Karjalan rinne.
Itäpuoli sitä keskus-alaa, jonka Päijänteen alanne

muodostaa, viettää kaakkoon, niinkuin länsipuoli lou-
naasen. Tämän kautta syntyy maamme muodossa sopu-
sointu, joka antaa sille jonkunlaisen eheyden ja idässäkin
täydentää sen rajat. Kaakkoisrinteen vesijaksot, jotka
suuruutensa puolesta ovat ensimäisiä Suomen vesistöjen
joukossa, laskevat Laatokkaan ja ovat seuraavat:

1. Vuoksi, Suomen suurin ja vesirikkain virta,
peittää lisävesineen enemmän kuin kuudennen osan koko
maan pinta-alasta, elikkä 64,172 | [-kilometrin alan, joka
vastaa 561,8 [ |-peninkulmaa, s. o. melkein yhtä suuren
alan kuin Kokemäen ja Kymen vesijaksot yhteensä. Sii-
hen kuuluu, toisin sanoin, koko jäljellä oleva osa sisä-
maasta Suomenselän ja Salpausselän välillä Savonselästä

]) Gyldén, Suomenmaan Joet ja Järvet, siv. 109.
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lännessä Maanselkään asti idässä, siis, paitsi melkein koko
Kuopion lääniä, puolet Mikkelin läänistä sekä suurempia
tahi pienempiä osia Lappeen, Jääsken, Äyräpään, Kä-
kisalmen, Kurkijoen, Sortavalan ja Salmin kihlakunnista
Viipurin läänissä ja sen lisäksi vielä jokseenkin suuri
kappale Venäjän Karjalasta eli Repolan pogosta. Noin
viides osa Suomen väkiluvusta eli 400,000 henkeä asuu
tällä alalla. Niinkuin jo ennen on osoitettu, on maa, jos
ei oteta lukuun tuota pientä kappaletta Salpausselän etelä-
puolella, täällä erinomaisen vähäisessä määrässä viettävä.
Sen kuivaminen onkin sentähden edistynyt hitaammin
kuin missään muussa osassa maatamme. Ei missään ole
niin suuria järviä, eikä maa missään ole niin paloiteltu
saariin, niemekkeihin ja taipaleihin, kuin täällä. Rinteen
mataluus vaikuttaa jo, että vesijaksot luonnostaankin suu-
remmaksi osaksi ovat laivaliikkeellesopivat. Ihmistyö on
paitsi sitä poistanut nuo verrattain vähälukuiset esteet,
joita on löytynyt, ja sen lisäksi avannut Savon ja Kar-
jalan järville suoran tien mereen, niin että näiden aaltoja
nyt joka vuosi kyntävät Itämeren eteläsatamista, jopa
Välimereltäkin saakka tulevat höyrylaivat. Kun siis muilla
sisämaan vesijaksoilla on suurempi tai vähempi merkitys
ainoastaan sisämaan kulkuväylinä, niin Savon jaKarjalan
järvet vielä lisäksi avoimena kauppatienä edistävät väli-
töntä yhteyttä ulkomaiden kanssa ja ovat vilkkaan tava-
ranvaihetuksen välittäjinä. Ne ovat merinä Suomen
sydänmaissa ja toimittavat ympärillä oleville seuduille
monessa suhteessa samat edut kuin merikin.

Savo-Karjalan järvet muodostavat yläjuoksussaan
kaksi suurta vesijaksoa, läntisen ja itäisen. Ottamalla
huomioon virtojen yleisen suunnan, pidämme ensinmai-
nittua eli Savon vesistöä Vuoksen päälähteinä, vaikka
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viimemainittu eli Karjalan vesistö sekä pituutensa että
vedenpaljoutensa tähden on ensimäinen.

Savon päähaara saa alkunsa Kuopion läänin poh-
joisimmassa sopessa Saarestenmäeltä, josta pieni puro,
Maanselänjoki, laskee vähäpätöiseen Botimo lampeen.
Täältä juoksee joki, eri paikoilla erinimisenä, useampien
pienten järvie Salohmijarven, Vieremäjärven ja liveden
sekä tuon historiallisesti kuuluisanKoljonvirran, läpi ete-
lään Poroveteen. Tänne virtaa myöskin kaksi muuta
vesistöä, joista läntinen on Näläntöjarven, Osmangin, Kiu-
ruveden ja Haapajärven laskuna, samaten kuin itäisellä
purkauntuu vesijakso, joka saa alkunsa Oulun läänin
rajain sisäpuolella ja jonka järvistä erittäin mainittakoon
Sonkajärvi, Hernejärvi ja Viitajärvi. Paloistenvirran
rannalla, joka on viimemainitun vesijakson laskuna Poro-
veteen, on lisalmen kauppala. Vaikk'eivät nämä nyt ni-
mitetyt vesistö ole erinomaisen suuret, ovat ne yleiseen
hyviä kulkuväyliä, ja varsin harvat kosket ovat niissä
esteenä. Suomenselän pohjoispuolella, Kajaanin kihla-
kunnan järvillä, voidaan kulkea ainoastaan pienemmillä
veneillä; mutta lisalmen vesillä kuljetetaan tavaroita ko-
vasti lastatuissa proomuissa, joita höyrylaivat hinaavat.
Säännöllinen höyrylaiva-kulku ylläpidetään lisalmen kaup-
palan ja Kuopion kaupungin välillä. Eroitus veden kor-
keuden välillä näillä molemmilla paikoilla onkin ainoas-
taan 12 jalkaa eli noin 3 % metriä. Kulkuväylä Poro-
vedestä käy etelään päin Nerkoonselkään, joka lännem-
pänä olevan vesisuonen Nerohvirran kanssa ympäröi
Nerkoonsaaren sekä yhdistyy Nerkoon kanavan ja sulun
kautta tuohon 4 jalkaa alempana olevaan, 2 % peninkul-
maa pitkään, 137 Q-kilometriä eli 1,2 Q-penikulmaa
laajaan Onkiveteen. Tällä järvellä on luontainen lasku-
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väylä Viannon kosken kautta Maaningan selkään; mutta
se on saanut keinotekoisenkin laskun sen kautta, että
tuolle kapealle niemekkeelle, jolla sijaitsee Maaningan
kirkko, on kaivettu Ahkionlahden kanava. Pieni Maanin-
gan selkä, joka itse teossa on vaan kanavoidun Ruoko-
virran salmen kautta yhdistetty osa Kallavettä, muodostaa
koillisessa luonnon-ihanan Tuovilanlahden, jonka perim-
mäisessä pohjukassa saadaan joka kevät nähdä mitä suu-
renmoisin luonnon-ilmiö. Muutamista pienistä, Savonse-
län harjanteella olevista lammikoista, jotka kesällä suu-
remmaksi osaksi kuivavat, syöksyy silloin vesi, joka su-
laneista lumikinoksista on kasvanut valtavaksi virraksi,
kohtisuoraan alas korkeitten kallioseinien välitse ja muo-
dostaa putouksen, jonka vertaista saa nähdä ainoastaan
varsinaisissa vuorimaissa.

Suuri Kallaveden järvi, joka Maaninganselän, Sotka-
selän ja Koirusveden kanssa on 9 peninkulman pituinen
ja korkeintaan kahden peninkulman levyinen, sekä täyttää
noin 1000 Q-kilometrin eli 9 j |-peninkulman suuruisen
pinta-alan, on vedenpintansa korkeuden suhteen noin 82
metriä (275 jalkaa) merenpintaa ylempänä. Suurin sy-
vyys, mikä on tavattu kulkuväylää mitattaissa, on ollut
28 syltä, mutta yleiseen on vesi paljoa matalampi Sotka-
selässä ja Koirusvedessä; tavallinen syvyys on vaan esm.
3 tai 4 syltä. Niemi, jolle Kuopion kaupunki on raken-
nettu, jakaa Kallaveden kahteen osaan, joita toisiinsa
yhdistää Toivolan salmi, jonka merkitys keskuspaikkana
näiden seutujen kulkuväylille, melkoisessa määrässä li-
sääntyy sen kautta, että siihen laskee Nilsiän suuri, kak-
sitoista ja puoli peninkulmaa pitkä vesijakso. Tämä vesi-
jakso alkaa Suomenselällä Naarasmäen läheisyydessä,
jonka kukkulan eteläpuolella leviää 2 peninkulman pi-
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tuinen lähdejärvi, Laakajärvi. Täältä juoksee vesi use-
amman järven läpi, jokea myöden, jonka juoksua useat
kosket, niinkuin Jyrkkäkoski, Aatrakoski y. m. katkaise-
vat, Syvärin 114 |~|-kilometrin eli 1 |~~]-peninkulman
suuruiseen järveen, ennen sitä vasemmalta vastaan-ottaen
Tiilikan joen. Syväri laskee taas Lastuskosken kautta
saarekkaasen Vuotjärveen, johon myöskin yhdistyneet Key-
rityn jaLuostan joet laskevat. Viimemainitun järven etelä-
rannan murtaa Juuankoski, jota pitkin vedet sitten tule-
vat Akonveden, Muuruejärven, Melaveden, Juurusveden
järvien sekä Jännevirran salmen kautta Kallaveteen.
Yksi haara siitä on Syrjäsalmen kautta yhdistetty Biis-
taveteen ja tämä taas etelämpänä suureen Suvasveteen x)
(340 | |-kilometriä eli 3 Q-peninkulmaa), joka pitkän
ja kapean Vehmassalmen kautta on välittömässä yhtey-
dessä pohjoisessa Kallaveden kanssa sekä laskee etelässä
Varisveden ja Karviokosken kautta Kermajärveen. Itse
teossa voimme pitää Juurusvettä, Melavettä, Riistavettä
ja Suvasvettä Kallaveden itäisinä selkinä, jonka kanssa
ne kaikki ovat melkein samalla tasapinnalla ja jonka
keralla yhdessä ympäröivät Bitoniemen suuren saaren.
Etelässä on purjehtimiselle esteeksi jo mainittu Karvio-
koski. Sitä vastoin ovat järvet ja salmet Soidensalon
saaren länsipuolella peratut ja kanavilla varustetut. Kal-
laveden eteläisimmästä lahdesta, Koirusvedestä, johtaa
Konnuksen kanava Konnuskosken ja pienen Konnusselän
matalan suun ohitse suorastaan jo ennen mainittuun jär-
veen, ja sieltä jatkaantuu kulkuväylä peratun Leppävirran
joen kautta Unnukkajärven sekä Taipaleen kanavan ja

r) Ennen ei Eiistavedellä ollut muuta laskua kuin Suvasveteen,
mutta 1700-luvun lopulla mursi vesi tuon kapean, Karjalanselällä
olevan niemen läpi uuden, pohjoisen laskun Melaveteen.
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sulun kautta Varkauden kosken sivutse Haukiveteen, jonka
vesi jo on samalla tasapinnalla kuin Saimaan (76 metriä
meren pintaa ylempänä) ja jota sentähden syystä pide-
täänkin osana siitä. Kaikki nyt nimitetyt vedet ovat
täynnä luonnon-ihania seutuja.

Haukivedessä, joka Varkaudesta Savonlinnaan on yli
7 peninkulman pitkä ja leveimmillä kohdilla enemmän
kuin kolme peninkulmaa, yhdistyy Vuoksen vesijakson
karjalainen haara savolaiseen. Viimemainittuun kuuluu
kuitenkin muutamia suurempia lisävesiä, jotka myöskin
yhdistyvät Haukivedessä. Lännestä päin laskee sinne
Kuvansi koskea myöden samanniminen joki, joka saa ve-
tensä Kuvansi, Sorsavesi ja Osmajärvi nimisistä järvistä,
ja etelämpää Joroisin joki, joka lähdettyään Sysmäjär-
vestä paitsi muita koskia muodostaa Huutokosken, sekä
Kolkkojoki Kolkko) 'ärvestä. Vastaiselta puolelta tulee
itäiseen, Ahvensalon niemekkeen kautta eroitettuun, saa-
rekkaasen osaan Haukivettä jo ennen mainittu Kerma-
järvi, jonka vesi Kermakoskea myöden laskee Buokoveteen
ja sieltä Pilpankosken kautta noihin labyrinttimaisiin sal-
miin ja lahtiin, jotka muodostavat Joutsenveden koillisen
jatkon. Tämä taas on Tappuvirran salmen ja Oravitai-
paleen kanavan kautta yhdistetty emäjärveensä Hauki-
veteen.

Koska, niinkuin ylempänä mainittiin, Kermajärvi poh-
jassaon yhteydessä Suvasveden kanssa ja tämä taas yhdistyy
Kallaveteen, tulee täten koko maa näitten järvien ja
Haukiveden välillä veden ympäröimäksi saareksi. Sen
nimi on Soidinsalo eli Soisalo, sen pinta-ala on 1635
Q-kilometriä eli 14,3 Q-peninkulmaa ja se on jaettu
4:lle seurakunnalle.

Ne lisävedet, jotka Kermajärvestä tulevat Haukive-
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teen, ovat jokseenkin suuret. Kermajärvi itse on nimit-
täin laskuna 13 peninkulmaa pitkälle vesijaksolle, joka
alkaa Vaikonjärvestä, keskellä autiota kruunun yhteis-
maata, ja joka sitten virtaa Vaikonjoen nimellä, muodostaen
useampia koskia, alas Saarijärveen, josta se sitten raivaa
itselleen tien! Betuisvirran kautta Kaavinjärvi ja Bikko-
vesi nimisiin järviin. Nämä ovat taas Ohtaansalmen
kautta yhteydessä tuon, viidettä peninkulmaa pitkän, 2 %

j |-peninkulmaa eli 257 QJ-kilometriä avaran, rautamal-
mista erittäin rikkaan Juojärven kanssa, jonne laskee 58
pienempää järveä ja 9 jokea ja josta tuo kokoontunut
veden paljous sitten yhtätoista koskea myöden, joista suu-
rimmat ovat Patoonkoski ja Palokinkoski, virtaa alas sii-
hen vesijaksoon, joka yhdistää Suvasveden ja Kerma-
jarven.

Vuoksen vesistön karjalaisella päähaaralla on läh-
teensä Maanselällä, lähellä Miinaan vuorta Aunuksen
läänissä. Siellä löytyvät järvet Juoduga, Boukkula y. m.
laskevat tuohon melkoisen suureen, 4 peninkulmaa pit-
kään Lieksan järveen, jonka pohjoisrannalle Bepolan
kreikkalais-venäläinen kirkko on rakennettu. Tästä jär-
vestä lähtee Lieksanjoki ensin etelään, muutamien pie-
nempien lampien läpi, Lentiera järveen sekä kääntyy sen-
jälkeen länteen päin, menee, saatuaan lisää vettä pienestä
Kokko-) arv estä, yli Suomen rajan ja laskee sitten, monta
mutkaa tehtyään, Ruunajärven, Pankajärven y. m. läpi
Lieksan kylän luona Pielisjärveen. Sen lisäjo'ista ovat
suurimmat Tuulijoki, joka tulee Tuulijärvestä Venäjän
Karjalasta ja tultuaan Suomen rajain sisäpuolelle syöksyy
alas Aittokoskea myöden, sekä Jongunjoki, saaden alkunsa
Oulun ja Kuopion läänien rajalla olevasta Jonkerijärvestä.

Pielisjärvi on maamme suurimpia järviä. Sen pituus,
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pohjoisimman lahtensa Lautiaisjärven perimmästä pohju-
kasta Pielisjoen suuhun, on 10 peninkulmaa, sen suu-
rin leveys Lieksan ja Juuan kirkkojen välillä neljä pe-
ninkulmaa, ja sen koko pinta-ala 1095 [^-kilometriä eli
9,59 | |-peninkulmaa, josta 125 | [-kilometriä eli l, t | |-pe-
ninkulmaa on saarina. Pielisjärvi on siis noin kahta
suurempi kuin Greneve'n järvi,mutta sisältääkuitenkin luul-
tavasti paljon vähemmän vettä. Viimemainittu järvi on
nimittäin 175 syltä syvä, kun sitä vastoin Pielisjärvi sen
mukaan, mitä tiedetään, ei ole 23 syltä syvempi. Liek-
sanjoki, joskin suurin, ei kumminkaan ole ainoa vesi-
jakso, joka laskee Pielisjärveen. Sinne laskevat, paitsi
muita, myöskin pohjoisesta Viekijoki, joka tulee Egyptin
korpi nimisestä soisesta sydänmaasta ja juoksee Vieki-
järven läpi, Saramon joki Suomenselältä, laskien Lautiais-
järveen, jonka Nurmeksen kauppalan luona oleva salmi
yhdistää keskusjärveen, ja tuo 65 virstan pituinen
Kokkojoki, jonka suu oh Kuokkasten salmen luona.
Etelässä laskee juuri järven päähän 13 % peninkulmaa
pitkä Koitajoki, jonka lähteet osaksi ovat Venäjän puo-
lella ja joka virratessaan läpi Ilomantsin saa lisävesiä lu-
kemattomista järvistä, joista Koitere, Tolvajärvi ja Mela-
selkä ovat suurimmat. Pielisjärven länsirannalla kohoaa
pitkät, korkeat vuorijonot ja siltä puolen tuleekin ainoas-
taan vähäpätöisempiä lisävesiä. Näistä mainittakoon kum-
minkin Herajoki, joka alkaa tuosta ihastuttavan kau-
niin vuoriston keskellä olevasta Herajärvestä, sekä Juuan-
joki, joka laskee lähellä Juuankirkkoa. Viimemainittuun
jokeen juoksee vesi tuosta nykyään melkein kuivuneesta
Sorveusjärvestä, jonka pikainen laskeuminen Helators-
taina 1806 vieläkin on asukkailla tuoreessa muistossa,

Eräs talonpoika oli 6 korttelin syvyisellä ja 300 sylen pitui-
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sella ojalla koettanut hiukan alentaa veden korkeutta jär-
vessä, siten kuivatakseen lähellä olevaa suota. Mutta
vesi kaivoi hiljaisuudessa tätä tietä itselleen syvemmän
uran ja paisui äkkiä mainittuna päivänä, tulvaten yli koko
seudun lähellä kirkkoa, jossa juuri parhaillaan pidettiin
jumalanpalvelusta. Kirkkoon, josta säikähtynyt seura-
kunta heti syöksyi ulos, ei vesi onneksi ulottunut; mutta
se vei muassaan pois joen yli rakennetun sillan sekä
kaksi taloa.

Pielisjärvi on, vastakohtana enimmille Savon jaKar-
jalan järville, vielä jotensakin kalarikas. Yleisimmät
kalalajit ovat muikku ja särki. Vuonna 1881 ilmoitet-
tiin kalansaaliin niissä neljässä kunnassa, jotka ympäröi-
vät järveä, olleen 1,240 tynnyriä muikkuja ja 5,290 leiv.
muita kaloja. Kulkuväylänä on tuolla avaralla vesistöllä
suuri merkitys Pohjois-Karjalalle. Vuosina 1874—1879
tuli sen laskuväylä, tuo kuusi peninkulmaa pitkä Pielis-
joki, kanavilla varustetuksi 2,600,000 markan kustan-
nuksella, niin että nykyään voidaan pitkin jokea ja B:aa
sen sivulle koskien ohitse rakennettua kanavaa myöden
10 sulusta alas, joissa veden alentuminen yhteensä tekee
noin 53 jalkaa (ei täyteen 16 metriä), kulkea kuuden
jalan syvälle käyvillä aluksilla. 1) Järvi on täten laiva-
liike-yhteydessä meren kanssa. Seudut Pielisjärven ran-
noilla ovat ylimalkain vähän viljeltyjä ja harvaan asut-
tuja. Kulkiessa Pielisjoella saa enimmäksi nähdä suuria,
autioita, vesiperäisiä soita ja synkkiä hietakankaita. Siellä
täällä olevat harvalukuiset kylät ovat huonosti rakenne-
tut ja todistavat asujanten köyhyyttä.

*) Aluksien lukumäärä, jotka olivat purjehtineet Pielisten kana-
villa, teki v. 1881: 2498, v. 1882: 3296.
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Pielisjoki laskee Joensuun kaupungin luona Orive-
den koilliseen lahteen Pyhäselkään, joka jo on samalla
tasapinnalla kuin Saimaa ja josta höyrylaivat voivat kul-
kea yli 30 peninkulman pitkän matkan Lauritsalaan,
Lappeenrantaan ja Mikkeliin, tarvitsematta kulkea aino-
ankaan sulun kautta. Sisämeri, joka täällä alkaa, le-
viää toisinaan monta peninkulmaa pitkinä aavoina selkinä,
joita eroittaa toisistaan ainoastaan saariryhmät, niemet
ja taipaleet, joiden rannoille vesi on uurtanut niin luke-
mattomia lahtia, että rajaa veden ja maan välillä kar-
talla on hyvin vaikea silmillä seurata; toisinaan on tämä
meri taas kapeina salmina, jotka lahyrinttimaisten käytä-
vien tavoin ympäröivät lukemattomia pienempiä lehteviä
saaria, jotka ylt'ynipäri kohoavat aalloista. Tällaisten
suhteitten vallitessa emme varsinaisesti voi puhuakkaan
useammista eri järvistä. Se vesijakso, joka koillisessa
Joensuusta ja luoteessa Varkaudesta ulottuu aina Lap-
peenrantaan ja Mikkeliin, onkin yksi ainoa järvi, Sai-
maa, jonka pinta täyttää noin 6,800 QJ-kilometriä eli
60 | |-peninkulmaa ja, niinkuin mainittiin, on 76 metriä
(256 jalkaa) merenpintaa ylempänä. Ainoastaan Saimaan
osina ovat sentähden pidettävät:

Orivesi sekä sen koillinen aukko Pyhäselkä. Ka-
pea harju, Tikansaari, kohoaa kuin muuri vedestä ja
eroittaa nämä molemmat järvet, joita ainoastaan kaksi
salmea, Tikansalmi ja Vuosalmi, yhdistää. Pyhäselkään
laskee paitsi Pielisjokea 8 virstan pituinen kanava Höy-
tiäisestä. Tämä kanava on nykyään tuon äsken maini-
tun, vielä laskemisenkin jälkeen melkoisen yli 500 Q-
kilom. laajan järven ainoana laskuväylänä, sitten kuin
entinen lasku Viinijärveen on kuivunut. Etelästä
tulee Pyhäselkään Nivakoskea myöden pieni Onkamojoki,
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joka saa.vetensä tuosta ennen aikaan runsaan muikun-
saantinsa tähden erityisesti veroitetusta Onkamojärvestä.
Nyt kalastus siellä on vähäpätöinen. Jänisselän kautta
tullaan Liperin niemen sekä Oravisalon ja Varpasalon saa-
rien sivutse Oriveden pääselkään, joka Komperonpoh-
jasta pohjoisessa Puhoisiin etelässä on 7 peninkulmaa
pitkä ja jonka leveys vaihtelee 1 ja 2 peninkulman vä-
lillä. Järven kumpaseenkin päähän tulee melkoinen
joukko lisävesiä. Komperonpohjaan laskee Komperonjoki
Viinijärvestä, ja Puhoisissa virtaa keskusjärveen, ihanim-
pien seutujen läpi, samannimisen kosken kautta 230
Q-kilometriä eli 2 [^-peninkulmaa avara Pyhäjärvi.
Orivettä rajoittaa etelässä Kerimäen suuri saari, jonka
molemmin puolin kapeat vesijaksot ja salmet vievät
läntisempiin lahtiin. Yleinen kulkuväylä menee maini-
tun saaren pohjoispuolella Orivirran salmen kautta, jo-
hon pitkän kapea Vuokalan järvi tyhjentää vetensä
Vuokalan kosken kautta, sekä sittemmin pitkin Pyy-
vettä, Enonvettä, Joutsenvettä sekä Oravitaipaleen kana-
vaa myöden Haukiveteen.

Viimemainittu laaja, saarikas järvi, jossa, niinkuin
jo sanotusta nähdään, Savon ja Karjalan vesijaksot yhty-
vät, virtaa eteläisimmästä osastaan Haapavedestä alas
Pihlajaveteen kolmen salmen kautta, joistamolemmat itäi-
set, tuo melkein kemiallisesti puhtaasta vedestään tun-
nettu Pitkäsillansalmi ja Kyrönsalmi eli Haapasalmi, ym-
päröivät Savonlinnan kaupunkia. VuolaassaKyrönsalmessa,
joka ei edes sydäntalvellakaan jäädy, on pienellä saa-
rella vanha Olavinlinna eli Savonlinna, ennen Savon
lukko, nyt muinaismuisto, mutta sellaisena parhaiten säi-
lyneitä maassamme.

Pihlajavesi, jolla maantieteellisissä oppikirjoissa toi-
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