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Suomi eli Suomenmaa on 59° 48' ja 70° 6' ma-
lilla pohjais-lemeyttä sekä 38" 10 ja 50« 25' malilla itäis-
pituutta. Pisin wcili pohjaisesta etelään on 108 suomen
peninkuormaa Tenojoen mutkasta luodetta kohti, joka on 4
suomen peninkuormaa läämerestä, eteläisimpään suippuun
Hankoniemeen. Pisin wäli lännestä itään on 57 suo-
men peninkuormaa.

Suomen Suuriruhtinaanmaa.
6,835 neliöpeninkuormaa, l^/. milj. asujanta.

Suomen rajana pohjaisessa on Norja, idässä Venäjä,
etelässä Laatokka, Venäjä, Suomen lahti ja Itämeri, län-
nessä Pohjan lahti ja Ruotsi. Rajana Norjaa masten on
osa Tenojokea, Venäjää masten kaakossa Rajajoki, Ruotsia
masten Tornionjoki ja tämän syrjäjoki Muonionjoki. Venä-
jän puolisella rajalla omat kumernementit Arkangeli, Au-
nus, Pietari eli Inkerinmaa.

Suomi on suurimmaksi osaksi epätasaista; se on täy-
ttänsä muoria, joista ei ainoakaan ole marsin korkea, met-
siä, rämeitä, soita ja särmiä, jotka »viimemainitut ottamat
suuren osan sen pintaa. Korkeimmat kukkulat owat maan poh-
jaisimmassa osassa, niinkuin Pallastunturi, Suomen kor-
kein tunnettu kohta, lähellä Muonionjoen mutkaa etelää kohti,
2,889 suomen jalan korkuinen. Muutamat toiset kukkulat
samalla seudulla ja tuo yksinäinen Peldoimi, lähellä Te-
nojoen keski-osaa, omat myöskin korkeammat kuin 2 tuh.
jalkaa. Vuoriselänteet maan pohjaisessa osassa omat 1,000
jalan korkuisia ja jopa korkeampiakin. Ne alenemat etelään-
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päin 3—400 jalan korkuisiksi, tehden ylänköinään, joka
ottaa suurimman osan maata. Tämä ylänkömaa alenee
wähitellen läntistä rantaa kohti, joka ylimalkaan on alaista
ja lakeaa. Etelärannalla päättyivät selänteet jyrkkinä me-
reen, tehden paljon niemekkeitä sekä sangen suuren saaris-
ton, marsinkin Pohjan lahden suulle (Ahw e n aumaan saa-
riston). Länsirannistolla on saaristoja ainoastaan siellä
täällä, niinkuin Pohjan lahden kaidimmassa osassa. Meren
kurkussa. — Pitkin rantaa huomataan maan alituisesti
kohoaman. Etelässä kohoaa se 2 jalkaa 100 muoden ku-
lulla, maan pohjaisessa 4 jopa 5 jalkaa. — Maan laajin
tasanko on Pohjanlahden keskimäisellä rannalla.

Suomen piiiiumoristo on Maanselkä. Se kul-
kee Norjan tuntureista eli Kölistä itäänpäin, ensin pitkin
Norjan rajaa ja sitten Suolaselän niinellä Suomen-Lapin
läpi Talkunaoiwi nimiseen kukkulaan lähellä Venäjän ra-
jaa. Tässä se kääntyy etelään Mu, ollen Sarwitaipale-
nimisestä kukkulasta alkaen rajana etelää kohti, kunnekkas se
Miinalan muorissa kääntyy kaakkoa kohti Venäjänmaahan.

Maanselästä lähtee kaksi pääharjannetta: 1) Suomen
selkä Miinalan muorista ensin länteenpäin ja sitten lou-
nasta kohti Pohjan lahteen saakka. Tämä harjanne eroit-
taa Pohjanmaan Karjalasta, Sawosta, Hämeestä ja Sata-
kunnasta. 2) Salpausselkä, Lieksan nmorisolmusta
Venäjällä ensin etelään päin ja sitten luodetta ja länttä
kohti Joensuun kaupunkiin, josta se kaarenmsti ja yhtäsuun-
taisesti etelärannan kanssa käy Pohjan lahdelle, tullen tä-
hän eteläpuolella Kokemäen jokea. Tällä »viimemainitulla
alallansa on se lähellä sitä rajaa, joka eroittaa Sawon, Hä-
meen ja Satakunnan pohjaispuolella Karjalasta, Uudesta
maasta ja Varsinais-Suomesta eteläpuolella. Ntimät kaksi
harjannetta rajoittamat pohjaispuolella ja eteläpuolella laa-
jan, waan mahan kohoutuneen ylänköinään, jonka rajana
lännessä on Satakunnanselkä, mikä kulkee läpi Kesti-
Satakunnan.



Myöskin siinä osassa Suomen ylänkömaata, joka on
pohjaispuolella Suomenselkää, on muutamia Maanseliistä
lähtemiä, werraten korkeita harjanneita, niinkuin: 1) O li-
nas selkä, kulkema Norjan rajalta etelään päin pitkin
Muonion- ja Tornionjokea Pohjan lahdelle. 2) Kainun-
selkä, Sarmitaipaleesta lonnasta kohti Suomenselkään.

Tämän ylänkömaan läpi kulkemista harjanneista omat
seuraamat, Suomenselästä lähtewät haarat tärkeimmät: 1)
Karjalanselkii kulkee kaarenmoisesti kaakkoisessa suun-
nassa Koillis-Samon ja Pohjais-Karjalan läpi Joensuuhun
päin. 2) Samonselkä kulkee läpi Länsi-Samon etelää
kohti, kunuekas se eteläpuolella Saimaata yhdistyy Salpaus-
selkään. 3) Hämeen s e Ikä kulkee Hämeenmaan läpi ete-
lää kohti pitkin Päijänteen länsirantaa ja yhdistyy ete-
läpuolella mainittua järmeä Salpausselkään. — Salpaus-
selästä lähtemistä harjanneista ansaitsemat mainitsemista:
1) Lohja nselkä, joka kulkee läpi läntisen Uudenmaan
lounasta kohti Hankoniemeen. 2) Nyräpää..selkä, joka
eteläpuolelta Saimaata lähtee kaakkoa kohti ja menee Inke-
rinmaahan.

1. Pohjainen wesistö sisältää medet pohjaispuolella
Maanselkää, jotta medet laskemat Jäämereen ja Vienan-
mereen. Sen suurin järwi, Inarinjärmi (415 jalkaa
merenpintaa korkeammalla), johon Imal o joki juoksee, las-

kee Patsjoen kautta ulkopuolella maan rajaa Varangin-
muonoon. Suurin joki on Tenojoki, joka mirtaa Teno-
nmonoon Norjassa. lärwet itäpuolella Maanselkää (Kuu-
samon haara) laskemat Vienan mereen.

2. Luoteinen wesistö rajoittuu Maanselkään ja Suo-
menselkään ja sm medet laskemat Pohjan lahden pohjais-
osaan. Sen merkittäwimmät joet omat: 1) Ruotsista juok-

Näiden selmlneitten kautta syntyy wiifi päiiwesistöii.
Alankomaan mesissä on omituista se, että joukko järwiä jak-
sottain yhdistywät yhteiseksi purkuwedeffi, jota mastoin
alankomaan medet laskemat eri jokien kautta.



sema Tornionjoki ynnä sen masemmalta puolelta liittymä
syrjäjoki, Muonionjoki. —2) Kemijoki, Talkunaoiwista,
wirtaa läpi Kemijärwen ja saa oikealta syrjäjoekseenOu-
nasjoen. — 3) lijoki. — 4) Oulunjoki lähtee, ollen
Pohjanmaan tärkeinä kauppareittinä, Oulunjärwestä Nis-
kakosken kautta, ja tehtyänsä useampia koskia, joista Py-
hä koski on suurin, laskee Oulun luona Pohjan lahteen.
Oulunjärmi (390 jalkaa merenpintaa korkeammalla) on sen
wesistön keskuksena, jota Maanselkä, Suomenselkä ja Kai-
nunselkä rajoittamat. Siihen tulee pohjaispuolella Hy-
rynsalmen haara Kiehimänjoen kautta ja itäpuolelta
Sotkamon haara Kajaaninjoen ja Ämmäkosken kaut-
ta. — 5) Siikajoki. — 6) Pyhäjoki Pyhäjärwestä. —

7) Ähtäwänjoki, juoksema läpi Lappajärwen. — 8)
Lapuanjoki. — 9) Kyrönjoki, suurin Etelä-Pohjan-
maalla, nimitetään yläpäässään Kauhajoeksi ja keskikulul-
laan Ilmajoeksi.

3. Lounainen wesistö rajoittuu Suomenselkään, Hä-
meenselkään, wähäksi osaksi Salpausselkään ja Lohjansel-
kään ja sen medet laskemat Pohjan lahden etelä-osaan ja
Itämereen. Suurin joki on Kokemäenjoki, minkä kautta
laskemat ne medet, jotka owat eteläisen ylänköinään länti-
simmässä osassa (Suomenselän, Hämeenseläu, Salpausselän
ja Satakunnanselän malilla). Näiden mesien keskijärwenii
on wähäinen Pyhäjärnn, keskellä ylänkömaan sanottua
osaa, eteläpuolella Tampereen kaupunkia.

Pyhäjärmeen tulee lisäwesiä pohjaispuolella ja etelä-
puolelta. Pohjaispuolella tulee yhdistyneenä kolme haaraa:
Ätfäriuselkä, Pihlajamesi ja Keurunselkä, jotka las-
kemat Ruoweteen, mistä wesijoukko taas jatkaa Muro-
leentosken, tuon ison Näsijärweu (314 jalkaa meren-
pintaa korkeammalla) ja Tampereenkosken kautta kulku-
ansa Pyhäjärmeen.

Eteläisellä mesijaksolla on myöskin kolme haaraa : Län-
gelmähaara, johon kuuluu Längelmämesi, Roinee,



Pälkäneenmesi ja Mallasmesi; 2) Hauhon haara,
joka alkaa Lummeneen jaVesijaon jännistä lähellä Päi-
jännettä; ja 3) Vanajan haara, jossa on Vanajamesi.
Nämät haarat yhdistyivät Sääksmäen kirkon luona Rau-
tunselkään, josta mesijoukko Kuokkalankosken ja use-
ampain jännien kautta jatkaa bllkuansa Pyhäjärmeen.

Pyhäjärmestä johtaa Nokiamirta meden Kulome-
teen, joka saa pohjaispuolella lisäksi Kyrösseliin Kyrös-
kosken kautta. Kulomedestä juoksee miimein Kokemäen-
joki. Se mirtaa kaarenmoisesti lounaita ja luodetta kohti,
ja katkaisten Satakunnanselän Kiettareen koskessa, las-

kee se Pohjan lahteen, 3 suomen peninkuormaa alapuo-
lella Porin kaupunkia.

4. Keskimiiinen ja Eteläinen wesistö rajoittuu Loh-
janselkään, Hämeenseltään, Suomenselkään, Samonselkään
ja Äyräpäänselkään ja sen medet laskemat Suomen lah-
teen. Suurin joki on Kymijoki, joka johtaa ne medet,
jotka omat eteläisen ylänköinään keski-osassa (Hämeense-
län ja Samonselän malilla, edellinen länsi- ja jälkimäinen
itäpuolella).

Eteläpuolella Kokemäenjokea laskee samaan lahteen
Eurajoki Pyhäjärmestä. — Aurajoki, joka juoksee
Turun kaupungin läpi, laskee Itämereen.

Suurin järwi on Päijänne (12 suomen peninkuorm.
pitkä, 2 jopa 3 penink. leweä, 262 jalkaa merenpintaa kor-
keammalla), johon tulee sen suurimmat lisäwedet pohjais-
puolella 3 mesihaaralta, jotka omat: Viitasaaren haara^
jossa on suuri Keitele, Saarijärmen haara ja Rauta-
lani men haara. Nämät haarat yhdistyivät Laukkaan kir-
kon luona mähäiseen Sarameteen, josta Kuhankoski,
Leppämesi ja Haapakoski (Iymäskylän seudulla) miemät
meden Päijänteesen. — Itäpuolelta saa Päijänne Taini-
onmirran kautta lisäksi Sysmän haaran, jossa on suuri
Puulamesi, länsipuoleltaLummeneen jaVesijaon, joilla
siis on kaksi purkua, sekä eteläpuolelta Vesijärmen.



5. Kaakkoinen wesistö rajoittuu UyräpäänselMn, Sa-
monselkään ja Suomenselkään sekä Maanselkään, maan ra-
jan ulkopuolella. Sen medet laskee Laatokkaan sekä muu-
tamat Äänisen järmeen. Suurin joki on Vuoksenmirta,
minkä kautta laskemat ne medet, jotka omat eteläisen ylän-
köinään itä-osassa (itäpuolella Samonselkää) ja joidenkeski-
järmenä on Enonmesi, pohjaispuolella Samonlinnan kau-
punkia.

Päijänteen kaakko.s-osasta mie Kalkistenkoski Ruot-
salaisenjärmeen, josta Kymijoki alkaa. Kulkiessansa
kaakkoa kohti, tekee tämä joki Heinolan kaupungin luona
Iyrängönkosken ja saa pohjaispuolella lisäksi Mänty-
harjun haaran, jonka kautta Puulamedellä on lyhyempi
kulku. Sitten kääntyy joki etelään päin, katkaisee K eIti s-
tenkoskessa Salpausselän, tekee Anjalan putouksen, ja-
kautuu kahteen haaraan, jotka piirittämät Pyhtään saaren,
ja purkaa miimeinkin metensä 5 suuhaaralla, joista itäisim-
mälla on putouksena Korkeakoski. — Vanta- eli Hel-
singinjoki lähellä Helsinkiä. — Rajajoki- eli Siestar-
joki rajajokena kaakossa.

Enonmeteen tulee pohjaispuolella Kallamedenhaara
ja koillisesta Pieli s haara. Edelliseen yhdistyivät lisal-
men haara ja Nilsiän haara, joka lännemirrassa
katkaisee Karjalanselän, tullen suureen Kallameteen, jonka
rannalla Kuopion kaupunki on. Kallamesi juoksee Soisa-
lon, Suomen suurimman saaren, ympäri Enonmeteen. Sen
tärkein juoksukäy länsipuolella sanottua saarta Konnuskos-
ken, Unnukkameden ja Varkauskosken kautta.

Pielishaaraa on tuo 9 suomen peninkuormaa pitkä
Pielisjärmi, josta Pielisjoki, katkaistuaan Karjalau-
selän, juoksee Joensuun kaupungin simu Pyhäselkään.
Tämä saa lisäksi pohjaispuolella Höytiäisen ja on Ori-
meden ja Orimirran kautta yhteydessä Enonmeden kanssa.

Enonmeden etelä-osasta, Haukimedestä, wie Haapa-
salmi Samonlinnan kaupimgin ohi Pihlajameteen, joka



itäpuolella yhdistyy Purumeteen setä laskee lounaspuo-
lella Puumalan salmen kautta saarikkaasm Saimaan
järmeen (6 penink. pitkä, 3 penink. lemeä, 256 jalkaa me-
renpintaa korkeammalla). Saimaan järmen etelä-osasta,
Lapmedestä juoksee Vuoksenmirta, joka Imatrankos-
kessa, Suomen merkillisimmässä mesiputouksessa, katkaisee
Salpausselän. Se mirtaa kaakkoisessa suunnassa ja jakau-
tuu kahteen haaraan, joista eteläinen ja isompi laskee Su-
ni annon kautta Laatokkaan, ja pohjainen kahdella suuhcm-
ralla Käkisalmen kaupungin luona.

Leskelänjoki eli länisjoki juoksee läpi lanisjär-
men Laatokan pohjaisimpaan osaan. — Muutamat järmet
Suomen itäisimmässä osassa (S nojärm en haara) laskemat
Äänisen järmeen.

Ilma on koma, maan ylimalkaan raitis. Komin pak-
kanen on — 40" ja lämpö -j- 30". Taimea luetaan poh-
jaisessa kestämän 8 jopa 9 kuukautta ja etelässä 5 jopa 6.
Pisin päimä etelässä on 18V2 tunnin pituinen, uloinna
pohjaisessa 2 kuukauden pituinen. Eroitusta ilman-alassa
nähdään myöskin seuduilla, jotka omat samalla leweys-as-
teella, jos ne mm. omat rannalla tahi sisäisellä ylänkömaalla.
Vuoden keskilämpö on etelässä ->- 4V2", pohjaisessa —

2^/2°. Vuosmaisen sateentulon korkeus on noin 20 tuumaa.
Asujllmet omat suurimmaksi osaksi Suomalaisia,

jakautuen kahteen pääsukukuntaan, jotka omat Hämäläi-
set lounaassa ja Karjalaiset kaakossa. Lappalaiset
(noin 800) omat suomalaista heimokuntaa. Ruotsalaisia
(V 4milj.) asuu Ahmenanmaalla, Uudenmaan rantamilla ja
saaristoissa sekä Etelä-Pohjanmaalla. Venäläisiä (4,000)
löytyy enin Viipnrin läänissä ja paikoin muuallakin kaup-
pamiehinä kaupungeissa. Saksalaisia 1,000) löy-
tyy enin Viipurissa ja Helsingissä. Mustalaisia (ken-
ties 1,000) kuljeskelee ympäri maata.

Maan Piia-elinkeino on maanmiljelys, johon lou-
naspuoli oli someliaisin. Itäpilolella on huonompi, hiekan-



sekainen ja kimiperäinen maanlaatu, pohjaispuolella löytyy
hietakankaita, rämeitä, symiä soita ja se saa kärsiä usein
yöhalloja. Kuiteilkin harjoitetaan maanmiljelystä pohjais-
puolella luarinjärmelle saakka, jolla seudulla ohra kyp-
syy 9—lo miikossa, jota mastoin etelässä siihen menee 14
—16 .viikkoa. Suonmiljelystä harjoitetaan enimmiten poh-
jaispuolella, kaskenpolttoa idässä. Ruista miljellään yleisesti
(67" asti), kuin myöskin ohraa, miimemainittua enin poh-
jaispuolella ja pohjaisimmassa osassa, kauraa ja tattaria enin
kaakossa; mehnää miljellään etelässä. — Muista ruokakas-
meista miljellään maaperunoita yleiseen, marsinkin lounas-
osassa, herneitä etelä-osassa, papuja, nauriita ja kaalia enin
itä-osassa. Pellamas hyöstyy parhaiten Keski-Hämeessä;
hamppu menestyy enemmän pohjaisessakin; parhaimpia hu-
malia saadaan Uudella maalla; tupakkaa miljellään siellä
täällä. — Hedelmäpuita on mahan. Omena- jakirsimarja-
puita eteläpuolella, päärynä-, kriikuna- ja luumupuita Uudella
maalla. Karmiaismarjat kypsyivät maan etelä-osassa, miina-
marjat mahan pohjaisemmassa. — Metsämarjoja löytyy run-
saalta; pohja.simpana kasmaa suomuuramet; sitten seuraa
puolat, mustikat, maamuurmnet, maaraimet ja mansikat y.
m. — Metsät peittämät suuren osan maan pintaa. Metsä-
puista kasmamat petäjä, kuusi ja koimu yli koko maan.
Kuusia löytyy mielii eteläpuolella Inarinjärmeä, petäjiä ma-
han pohjaisempana ja naanakoimuja pohjaisimmassa osassa.
Meistä omat myöskin kataja, leppä, haapa, pihlaja ja ha-
lama y. m. Lehmus, mahtera, jalama ja saarni kasmamat
etelä-osassa, tammi etelärannalla; lehtikuusia löytyy ainoas-
taan kaakkois-osassa. Metsät omat parhain säilyneet sisä-maassa. Niistä saadaan Suomen tärkeimpiä mientitama-
roita: lankkuja ja lautoja (enin itä-osista) sekä termaa (Poh-
janmaan sisä-osasta).

Lähinnä maanmiljelystä on karjanhoito tärkeinnii
elinkeinona, maikka siitä ylimalkaan mahan huolta pidetään.
Sarmitarjanhoito on tärkein. Parhaimpia hemosia löytyy



Samossa ja Karjalassa. Lampaat antamat enimmiten kar-
keaa millaa. Sikoja hoidetaan yleiseen. Peura on Lapin-
maan tärkein eläin. Kesyistä linnuista omat kanat yleiset.
Mehiläishoitoa harjoitetaan ainoastaan Turun lähestöllä.
— Metsä-elämistä, joiden ajo eli metsästäminen on etui-
saa, omat karhu, susi, kettu, jänis, omiva ja kärppä yleisiä,
osmo, naali, ilmes y. m. mähemmän yleisiä, hirmet harmi-
naisia. Hylkeitä löytyy meressä ja maan suurissa jännissä.
— Metsälinnuista löytyy metso, teeri, pyy, riekko, pelto-
kana, joutsen, haahkatelkkä, metsähanhi, sorsia y. m. — Ka-
lastus on hyötyisä elinkeino. Merestä pyydetään marsin-
kin haileja, kaikista suuremmista joista lohia (enin pohjai-
sessa) ja jännistä muikkuja. Aleista omat ahmen, lahna,
hauki, kuha, made, ankerias, siika y. m. Suomen suurin
järmikala on monni eli säkekala. Merestä ja Laatokasta
saadaan millistä sampia. Krapuja löytyy mielä jopa Poh-
janmaan eteläisimmässä osassa.

Vuorityö ei ole edutonta. Metalleista löytyy rau-
taa runsaimmin ja melkein kaikkialla sekä saadaan joko kai-
moksista tahi jännistä ja rämeistä. Nautamutaa lamataan
pää-omaisesti Karjalassa, Samossa ja pohjaisella Pohjan-
maalla, ja rautamalmia maan lounaisen osan muorissa (enin
läntisellä Uudella maalla ja Varsinais-Suomessa). Vas-
kea löytyy Uudella maalla. Kalkkia on joka maakunnassa
<enin läntisellä Uudella maalla ja Varsinais-Suomessa).
Marmoria ja majaussisamea löytyy marsinkin Karjalassa,
pottisamea, punamultaa, liuskakimeä, tahko- ja myllykimiä
sekä rapakimeä monessa paikassa, miimemainittua marsinkin
Karjalassa. Yleisin kimilaji on kraniitti.

Teollisuus ei mastaa tarmetta. Maan suurin teh-
das on pumpulitehdas Tampereella. Sitä paitse löytyy mer-
ta-, tupakka-, paperi-, lasi-, saippua-, kynttilä- (2), sokeri-
(2), majansi- (1), ruuti- (1), y. m. tehtaita. Maan ranta-
lain, okset ja useimmat rautaruukit omat lounaisessa osassa.
Sahalaitoksia lankkujen ja lautojen sahaamista marten löytyy



joukolta, enimmät maan itä-osassa. Laimanrakentcunista har-
joitetaan marsinkin Pohjanmaalla. Kotiteollisuus on suuri
Etelä-Pohjanmaalla sekä Turun, Porin ja Rauman seu-
duilla.

Suomenmaan kanaloista on tärkein Saimaan ka-
it am a, jota on Saimaan ja Suomen lahden malilla ja
laskee Viipurin kaupungin läpi. Vähempiä kanamia on
Päijänteen ja Vesijärmen malilla sekä Muroleen, Kuokka-
lan, Varkauden, Konnuksen, Ämmän y. m. koskien mar-
silla. Rautatie kulkee Helsingistä Hämeenlinnaan ja toi-
nen mainitusta tiestä (Riihimäeltä) Pietariin. — Sähkö-
lennätinl anka yhdistää maan useimmat kaupungit Euro-
pcm suurten sähkölennätinlaitosteu kanssa.

Sisämaan kauppaa edistämät hymät maantiet, kaua-
wllt ja höyry-alusten kulut, mutta se on wähemmän mil-
tas. Ulkomaan kauppaan, joka on suuri, käytetään 750
omaa laiwaa. Maan aimollisimmat mientitamarat omat
metsäntuotteet, sitten moi. Enimmät tuontitamarat omat
milja, kahmi, sokeri, kankaat, metallit (myöskin rauta), pum-
puli, tupakka ja suola.

Uskonto on lutherilainen; ainoastaan Venäläiset ja
mähempi osa Suomalaisia (yhteensä 40,000) tunnustamat
kreikan uskontoa. — Opetusta marten löytyy Aleksanterin
yli-opisto Helsingissä, 1 mallikoulu, 8 lukiota eli alkeis-
opistoa, lyseita sekä joukko muita kouluja.

Suomi on eroittamaton osa Venäjän Keisarikuntaa
jonka hallitsija on samassa Suomen Suuriruhtinas.
Mutta Suomella on Venäjästä eroitettu hallinto ja omat
lakinsa. Nämät makuuttamat maan asujamille sen, ettei ku-
kaan kärsi ilman laillista tutkintoa ja tuomiota mahinkoa
mitä henkeen, kunniaan, ruumiisen, omaisuuteen ja perso-
nalliseen mapauteen tulee. Erityisiä oikeuksia nauttimat aate-
listo, papisto, pormaristo ja talonpoikaissääty,
joilla on oikeus lähettää edusmiehiä maltiopäimille. Kor-
keinta hallintoa hoitaa keisarin nimessä tenraalikumer-



Nimellä Vanha-Suomi kutsutaan millistä maan
kaakkoista osaa. Kymijoelle saakka lännessä ja Samonlinnan
kaupunkiin asti pohjaisessa. Uudeksi Suomeksi nimite-
tään silloin muu osa maata.

Suomi jaetaan 1) hallinnon suhteen 8 kumernöörin
hoitamaan lääniin: Uuden maan, Turun ja Porin,
Hämeen, Viipurin, Mikkelin, Kuopion, Vaasan,
Oulun ja Kajaanin; — 2) historiallisessa suhteessa 9
maakuntaan, jotka on: Varsinais-Suomi, Ahmenan-
maa. Satakunta, Uusimaa, Häme, Karjala, Samo,
Pohjanmaa ja Lappi; — 3) la'inkllyttlimisen suhteen 3
homi-oikeuden piirikuntaan: Turun, Vaasan ja Vii-
purin; — 4) kirkollisessa suhteessa 3 hiippakuntaan:
Turuu, Pormoon ja Kuopion.

nööri ja keisarillinen senaati. Maan asioita Venä-
jän hallitsijalle esittelee ministeri-maltiosihteeri.

wähin (215 neliöpenink.), inutta tiheimmiil asuttuja läänejä,
ulottuu pitkin Suomen lahden rantaa Kymijoen läntiseen
smchaaraan asti idässä ja siihen kuuluu läntinen ja suurinosa Uutta maata kuin myöskin osa kaakkoista Hämettä. —

Rantamaasta pistää mereen niemiä (Hankoniemi jaPork-
kala) ja sen edustalla on kauniita saaristoja (Barön-
salmi). Maa ou jotensakin epätasainen (Salpausselkä ja
Lohjanselka), maan ylimalkaan hyöstämää ja hymin mil-
jeltyä. Vehnää miljellään kuitenkin mahan. Paremman
laatnisia puita kasmaa itsestänsä metsissä, ja hedelmäpuita
(omena-, päärynä-, luumu-, kriikuna-, kirsimarjapuita) mil-
jellään menestyksellä. Länsi-osassa löytyy kaksi maskikai-
mosta sekä useampia rautaruukkeja ja kalkkipolttimoja. Me-

Oman maan sotamäkeä ou henkimartija-tarkka-
ampuja-pataljona Helsingissä.

1. Muden maan lääni



restä pyydetään marsinkin kilohaileja. Kymijoesta lohia.
Asujamet omat Ruotsalaisia ja Hämäläisiä.

Helsinki, maan pääkaupunki (perustettu m. 1550),
jossa on kenraalikumernöörin asunto ja keisarillinen senaati
(muodesta 1819) sekä kaikti päämirkakuilnat, lääninhallitus,
Aleksanterin yli-opisto (muodelta 1828) ja milutamia seu-
roja tieteitä marten, niinkuin Suomalaisenkirjallisuuden seu-
ra y. m. ; kuin myös mallikoulu, 2 lyseta ja useampia muita
koululaitoksia sekä muutamia tehtaita. Kaupunki on osaksi
komeasti rakennettu ja sillä on kaksi hymin hymää satamaa
sekä sangen suuri kauppa (suurin maassa mitä tuontitama-
roihin tulee). 32 tuh. asuk. Ulkopuolella: Ulriikanpori,
termeysmeden juontipaikka ja kylpylaitos; Töölö, sokeriteh-
das. — Puoli peninkuormaa Helsingistä: Weapori, luja
linnoitus 7 saarella (Vargön saaristo): Vargö, Gu-
stasssmärd y. m. Täällä oleskelee osa Venäjän sotalai-
mastoa. 1 tuh. asuk. — Porwoo, manha kaupunki Por-
mooujoen warrella. Piispan asunto, alkeis-opisto, hymä
kauppa. Valtiopäimät m. 1809. 3,500 asuk. — Lowiisa,
kauppakaupunki. 2,300 asuk. Merenpuolella sataman suun
edustalla on Smartholman siksensä jätetty linnoitus. —

Tammisaari, Pohjan pitäjässä. Seminari kansakoulujen
nais-opettajia marten. Tammisaaren kilohailit ja Tammi-
saaren hansikkaat ornat kuuluisat. 1,400 asuk.

Läänin kaikki kaupungit omat merenrannalla ja Uuden
maan maakunnassa.

Fiskari, Pohjan pitäjässä, rautaruukki ja metallitehdas. —

Orijärwi, Kiskossa, waskikaiwos. — Rasepori, Karjan pitäjässä,
linnan jäännöksiä. — Gustafs.värn, siksensä jätetty linnoitus Hanko-
niemellä. Merisotlltappelu w. 1714. — Wärrölä (Werälä), kylä Eli-
mäellä. Rauhanteko n>. 1790. — Anjala, säterikartano. Anjalan
liitto w. 1788.

on maan lounainen osa ja sisältää Varsincus-Suomen, län-
tisen Satakunnan, pielien osan läntistä Uutta maata sekä

2. Aurun za Uorin lääni ynnä AHwenanmaa



Ahmenanmaan. — Warsinais-Suomen rantamaat ja poh-
jainen osa omat muorista (Salpausselkä). Satakunnan
osassa, joka enimmiten on tasankoa, on pohjaispuolella soita
ja ylänkökcmkaita (Hämeenkangas). Läänin eteläranta
ja saaristo sen edustalla omat maan miljamimpia ja par-
haimmin wiljeltyjä osia. Satakunnan läntiset ja eteläiset
osat omat wiljawia. Wehnä kypsyy etelärannalla, missä
myös tammi ja toiset paremman laatuiset puut hyöstymiit.
Mehiläishoitoa harjoitetaan mahan (Turun seudulla). Räp-
söössä (Kokemäenjoen suulla) löytyy mustaa marmoria,
Turun lähestöllä hienorakeista kraniittia. Läänin etelä-
osassa on monta rautaruukkia ja lasitehdasta; kalkkia pol-
tetaan paljon Paraisten ja Kemiön pitäjissä. Kotiteolli-
suus on suuri Turun (pumpuli- ja palttinakcmkaita), Porin
(pumpulitankaita) ja Rauman (puu-astioita) tienoilla. Lää-
nin asujamet, paitse Ahmenanmaalaiset, omat Suomalaisia
(Hämäläisiä).

Ahwenanmaahan kuuluu yksi suuri saari (Ahmenan-
maan mantere), noin 80 asuttua saarta sekä lukematon
joukko kallioita ja kareja. Sen rajana on lännessä Ahwe-
nanmeri ja idässä Skiftet, joka eroittaa Ahmenanmaan
saariston Suomen saaristosta. Meri uurtaa Ahmenan-
maan mantereen hymin tahdikkaaksi (merenlahti Lumparen
idässä); maa on epätasaista ja osaksi nuijamaa. Kalastus
ja metsästys omat suuresta armosta. Asujamet, jotka omat
Ruotsalaisia, harjoittamat kauppaa ja rahdinkulkua.

Varsinais-Suomessa: Turku, Aurajoen warrella,
maan wanhin kaupunki, entinen pääkaupunki ja entinen
yli-opistokaupunti. Täällä on homi-oikeus, Suomen arkki-
piispan ja läänin kuwernöörin asunto kilin myös piplia-
seura, talousseura, alkeis-opisto ja useampia muita kou-
luja. Suuri kauppa- ja tehdaskaupunki (konepaja, tupakka-
tehdas, sokeritehdas y. m.); kauniisti rakennettu 1827 muo-
den suuren palon jälkeen. 20 tuh. asuk. Rauhanteko w.
1743. Kaupungin merkillisin rakennus on tuomiokirkko.



Salo, kauppala Uskelassa. — Dahli, konepaja suurella Ke-
miön saarella. — Littoisten suuri iverkatehdas, Liedon pitäjässä. —

KuuZ luoto (Kuusisto), Piikkiön pitäjässä; jäännöksiä linnasta, joka
kuului Suomen katholisille piispoille.

Joen suulla on Turun linna, manhin maassa (perustettu
m. 1157). Lähestöllä: Kupittaa, kylmänmeden-parau-
nuslaitos; Ruissalo, ihcma saari humi-asuntoineen ja
puistoineen; Lemunniemi, sotatappeln m. 1808.—^Naan-
tali, meren rannalla, kuuluisa millakutouksistaan ja jalki-
neistaan. Ruoppakylpylaitos. 500 asuk. — Uusikaupunki,
meren rannalla, tekee melkoista kauppaa lehtereillä ja puu-
astioilla. 3,500 asuk. Rauhanteko m. 1721. Meren alai-
nen sähkölennätinlanka Ruotsiin (Grislehamniin).

Satakunnassa: Pori, kalarikkaan Kokemäenjoen war-
rella, Ulmilan pitäjässä, Näpsöö nimisine satamoineen.
Suuri kauppa, laimanrakentaminen, konepaja y. m. tehtaita.
7 tuh. asut. — Rauma, meren rannalla. Sama kauppa
kuin Uudessa kaupungissa, pitsienteko. 3 tuh. asuk.

sisältää lounas-osan Hämettä (Päijänteesen saakka itäpuo-
lella), Itä-Satakunnan ja mähäisen osan luoteista Uutta
maata. — Läänin pohjainen ja itäinen osa on täynnänsä
korkeita ja jyrkkiä muoria (Hämeenselkä), joissa on noin
700 jalan korkuisia kukkuloita, eteläpuoli on tasaisempaa ja
hymin miljeltyä. lärmiä löytyy paljon (Längelmäen, Hau-
hon ja Vanajan haarat, sitä paitse Päijänne ja Näsijär-
mi). Luode-osa ou luontonsa puolesta sangen ihana (Kan-
gas-alan harju). Pellamia kasmatetaan runsaasti. Met-
sät omat laajat; mcchtera ja saarni kasmamat itsestänsä

Ahmenanmaalla: Maarianhamina, masta perustettu
kaupunki Jomalan pitäjässä. 250 asuk.

Skarpans, hiiwitetty linnoitus Bomarsundin luona, — ja Kas-
telholma, linnanjäännöksiä, Sundin pitäjässä.

Ikälisien kauppala Kyrösselän rannalla.

3. Aämeen lääni



Mustiala, maanwiljelys-opisto, — ja Jokioisten werka-
tehdas, Tammelan pitäjässä. — Nuutajärwi, Urjalassa, lasitehdas.

Terwakoski, Janakkalassa paperitehdas. — Emoisten metsä-
opisto, Lammin pitäjässä. — Lahti, rautatien pysäyspaikka lähellä
Wesijärweä.

Satakunnassa: Tampere, ihanalla paikalla Näsijur-
men ja Pyhäjärmen malilla, Messukyläu pitäjässä, maau
suurin tehdaskaupuuki (pumvulitehdas, paperitehdas, merka-
tehdas y. m.) 7 tuh. nsuk.

Hämeessä: Hameenlinna, tumernöörin asunto. Alkeis-
opisto. 3 tuh. asuk. Lähellä kaupunkia on Kruunun-
linna eli Hämeenlinna (perustettu m. 1249).

etelä-osassa. Tässä läävissä ou monta perustettua teh-
dasta. Asujamet omat Suomalaisia (Hämäläisiä).

4. Miipnrin lääni
tapaa etelässä Suomen lahteen, idässä Laatokkaan ja sii-
hen kuuluu suurin osa Vanhaa Suomea. Se sisältää
Etelä-Karjalau, eteläisimmän osan Samoa ja mähäisiä osia
Uutta maata ja Hämettä. — Maa on epätasaista (Sal-
pausselkä ja ÄyräpäänseN), hiekausetaista ja kimenperäistä,
laihaa maanlaatua, euimmiten kaskeksi poltettua ja kolkou
näköistä. Kymijoen, Vuoksen ja Laatokan rantamaat ornat
kuitenkin jotensakin miljamia ja luontonsa puolesta sangen
ihania. Paljon saaria löytyy Saimaan järmessä ja Vuoksen
mirrassa sekä pitkin Laatokan rannistoa Käkisalmen kaupun-
kiin asti etelässä ja pitkin Suomen lahden rannistoa Koi-
mistolle saakka idässä. Koimistolta itäänpäin on ranta hiek-
kaista ja laakaa. — Läänin parhaimmat metsät omat Laa-
tokasta koillisessa puin, jossa myös on suuri sahnuliike.
Paremman lajisia puita ja hedelmäpuita on ainoastaan
eteläisimmillä tienoilla; lehtikuusimetsä (istutettu) löytyy
Uudenkirkon pitäjässä. Hanvinaisista elämistä lamataan
kesyttömiä tahi kesyttömiksi joutuneita peuroja uloinna idäs-
sä; hirmiä nähdään Harmoin. — Maanmiljelys ja kotiteol-



Karjalassa: Wiipuri, Saimaan kanaman suulla, Vii-
purin lahden rannalla, linnoitettu. Siitä miedään enemm-
än kuin mistään muusta maan kaupungista ulkomaille
tamaroita (marsinkin lankkuja ja lautoja), joita tuodaan
tänne jopa Kuopion läänistä asti. Tamaroita ulosmiemät
kuitenkin enin ulkolaiset. Täällä ou homi-oikeus, läänin-
hallitus, 6 kirkkoa, alkeis-opisto ynnä useampia muita kou-
luja, muutamia tehtaita (kynttilätehdas, kouepaja). Py-
siiyspaikka Helsingin—Pietarin rautatiellä. Jäännöksiä lin-
nasta, joka perustettiin m. 1293. 12,500 asuk. Viipurin
rinkelit omat kuuluisat. Kaupungin ulkosatama ou Uuras.
Viipurin pamaus m. 1495, Viipuriu kujanjuoksu (meri-
sotatappelu) m. 1790. Ulkopuolella: Vanha Viipuri
(Monrepos), luonnon-ihana puisto. — Käkisalmi, Vuok-
senjoen pohjaisilla suuhaaroilla, ent. linnoitus, 1 tuh. asuk.;
— ja Sortawala, Laatokan pohjoisrannalla, 700 asuk.,
molemmat tekemät kauppaa Pietarin kanssa.

lisuus omat ylimalkaau mielä huonolla kannalla. Tattaria
miljellään jotensakin paljon. Lääniin tuodaan jauhoja ja
käsiteoksia Venäjältä ja Venäjälle taas miedään lohia (Ky-
mijoesta ja Vuoksen mirrasta), pajunkuorta, lasia, marmo-
ria, kraniittia y. m. Maantiet omat hymät, sillä rapaki-
meii löytyy runsaasti. Useampia tehtaita (nahka-, saippua-
teht.) on perustettu etelä-osaan; myöskin lasitehtaita ja
rautaruukkeja. — Asujamet omat suurimmaksi osaksi Karja-
laisia. Äärimmäisessä idässä (Salmen, Suistamon jn Suo-
järmen pitäjissä ja Kitelän kappelissa Impilahdella) tun-
nustamat asujamet kreikan uskontoa. Äärimmäisessä län-
nessä (Pyhtään pitäjässä) omat asnjamet osaksi ruotsalaista
sukuperää. Sitä paitse löytyy Venäläisiä ja Saksalaisia,
enimmiten kaupungeissa. Muutamissa Muolaan eli Py-
häristin pitäjäu kylissä asuu Venäläisiä.

Walamo ja Kononsaari, Laatokan saaria, joissa on kreikka-
laisia luostareja; edellinen hymin nnljelty ja luonnon-ihana. — Pit-
käranta, kylä Impilahden pitäjässä, tina- ja waskikaiwos. — Rus-



johon kuuluu Keski-Samo ja Itä-Häme, on Päijänteen ja
Orimeden malilla, joista edellinen länsipuolella ja jälkimäi-
nen itäpuolella. — Se on täynnänsa lukemattomia jänniä,
jotka peittämät enemmän kuin puolet sen pintaa (idässä
Saimaan mesijakso Orimedestä alkaen Saimaan järmeen
saakka, lännessä Sysmän haara). Maa on enimmiten mä-
kistä ja Harjulasta (Samonselkä). Lännessä kohoamat har-
janteet 600 jopa 800 jalan korkeudelle. Maanlaatu on ki-
menperäistä ja hiekansekaista. Kasken poltolla ja suonmil-
jelyksellä saadaan kuitenkin miljaa tamallisesti enemmän kuin
tarmitaan; Samon osassa miljellään paljon tattaria. Suurta
sahanliikettä harjoitetaan; myöskin löytyy muutamia rauta-
tehtaita. Jännistä pyydetään yleisemmin muikkuja ja ku-
hia; Saimaassa löytyy myöskin lohia ja hylkeitä. Läänistä
myydään hemosia, hamppua, halkoja, moita ja lihaa. Asu-
jamet omat suurimmaksi osaksi Karjalaista sukuperää.

Kymijoen itäisen haaran suulla: Kymi, ent. linnoitus; — ja
Ruotsinsalmi (Kotka), ent. linnoitettu satama, merisotatappelu w.
1789 ja 1790. — Suursaari, saari Suomen lahdessa; hedelmätön
ja wuorinen (porfyyriä). Laiwain opastaminen, kalastus ja hylkeen-
pyyt-» owat elinkeinoina. Merisotatappelu w. 1788.

Samossa: Lappeenranta, Saimaan etelärannalla; mie-
rellä ent. linnoitus. 1 tuh. asuk.

keala, Ruskealan pitäjässä, marmorilouhos. — Suotniemi, Naisil-
lassa, posliini- ja wajanssitehdas. — Py ter lahti, kylä Wirolahdella,
kraniittilouhos.

Uudella maalla: Hamina, Suomen lahden rannalla.
Vehkalahden pitäjässä, ent. linnoitus, kadettikoulu, hymä
kauppa. 3 tuh. asuk. Rauhanteko m. 1809.

Lauritsala, Saimaan kanawan pohjaissuulla, lastauspaikka.

5. Mikkelin lääni)

Samossa: Mikkeli, Saimaan lahden rannalla, läänin-
hallitus, lysei. l tuh. asuk. Lähestöllä: Porrassalmi,
sotatappelu m. ja
Pihlajmvedeu malilla, Säänlingitt pitäjässä ja Vanhassa



Punkaharju, kruunun puisto kaitasella pitkällä saarella Pu-
ruweden ja Pihlajan, eden wälillä, luonnon-ihanalla seudulla. — Parku-
mäki, sotatappelu w. 1789; — ja Haapaniemi, ent. sotakoulu,
Rantasalmen pitäjässä. — Raaheen, in na, Kristiinan pitäjässä, lin-
nanjäännöksiä.

sisältää Pohjais-Karjalan, Pohjais-Samolt ja Koillis-Hä-
meen. — V.aa alenee pohjaispuolelta 600 jopa 800 ja-
lasta eteläpuolelle päin 300 jopa 400 jalkaan saakka ja
siinä on joko harjuja (Suomeuselkä, Samonselkä, Karjalan-
selkä ja Salpausselkä), yksinäisiä maaroja ja symiä laaksoja,
tahi laajoja jänniä (Pielishaara, swllawedeii ja Nantalam-
meit haarat), meteliä soita, rämeitä ja nemoja. Karjalan
osassa on pitkältä taitamia mäkiä, joista usea ou kukkulalle
asti peitetty ruokamullalla, ja sen muokst joko miljelty tahi
kaswama kaunista lehtimetsää. Läänin muissa osissa on
jyrkkiä ja enimmiten paljaita muoria sekä kaitoja laaksoja.
Maanlaatu ou hiekcmsekaista ja mukulakimistä, maan yli-
malkaan ei kuitenkaan laihaa. Vilja, jota enin saadaan
suonmiljelyksellä ja kaskenpoltolla, riittää tamallisinn .vuo-
sina tarpeeksi asti. Niityt ja laitumet omat parempia kuin
Mikkelin läänissä. Metsät omat suuret läänin pohjcus- ja
itä-osissa (enimmiten mäntyä, etelässä enimmiten koimua);
sahanliike on milkas. Vedet omat rikkaat rautamudasta eli
hölinästä, josta myöskin läänissä metallia sulatetaan; mas-
kea löytyy Karjalassa. Läänistä miedään ulos marsinkin
lankkuja ja lautoja; mieläpä moita, hemosia, turkkinahkoja
ja metsälintuja. Asujamet omat Karjalaista sukuperää. Li-
perin ja Ilomantsin pitäjäläisistä yksi osa tunnustaa krei-
kan uskontoa.

Suomessa; sillä on liuua (Ollinlinlla 1. Olofsborg). 1

tuh. asut.

Hämeessä: Heinola, Iyrängönkosken marrella. . tuh.
asut.

6. Kuopion lääni

Samossa: Kuopio, kauniilla paikalla Kallameden ran-



sisältää eteläisen Pohjanmaan, koillisen Satakunnan ja Luo-
teis-Hämeen. — Pohjanmaa on alaista tasankoa, joka on
amarin maassa ja jolla ainoastaan mataloita mäkimaita ja
muutamia isompia harjanneita löytyy. Se on 4 jopa 5 pe-
ninkuorman lemyinen, alenee tuskin huomattamasti merta
kohti ja joukko mirtoja ja jokia juoksee sen läpi. Meren
rannisto on pitkältä laaka ja rikas saarista, joista Meren
Kurkussa olemat omat uloimpina meressä. Pohjanmaan
stsä-osan tekee Suomenselkä epätasaiseksi. Tasangon etelä-
osassa on maa lihamaa samimaata, hymin miljeltyä ja nui-
jamaa marsinkin pitkin Kyrönjoen ja meren rantoja, missä
saadaan suurijymäistci miljalajia (Vaasan ruista). Ison-
kyrön pitäjän mainioita mainitaan laajimmiksi maassa. Ta-
sangon pohjais-osa on ilmanlaadultaan laihempaa, mutta
täälläkin saadaan jymiä tarpeeksi. Suon- ja niitynmilje-
lystä harjoitetaan myös innolla ja taidolla. Metsästä on
monessa paikassa puute. Meren rannastolla harjoitetaan
etuisaa hailinkalastusta ja hylkeenpyytöä. Asujamet omat
taitamat kaikellaisissa käsilöissä, ja ollen maan parhaimpia
laimcmrakentajia ja kirmesmiehiä, otetaan heitä mieluisasti
semmoisiksi. Pitkin meren rantaa asumaiset omat Ruotsa-
laista sukuperää. Läänin Suomalaiset asujamet omat Hä-
mäläisiä.

Toiwala, Kuopion lähestöllä, tunnettu 1808 wuoden sodasta;
— lisalmi, kauppala; — ja Wirran silta, sotatappelu w. 1808,
molemmat lisalmen pitäjässä. — Warkaus, Leppiini.rroilla, rauta-
ruukki ja konepaja.

lialla, läänin- ja hippakunuan-hallituksen istuill. Alkeis-
opisto. 5,500 asuk.

Karjalassa: Joensuu, kauppakaupunki Pielisjoen suulla.
900 asuk.

Wärtsilä, suuri rautaruukki Tohmajärwen pitäjässä.

7. Maasan lääni

Hämeen ja Salatun na n osat omat täynnä korkeita



Pohjanmaalla, kaikki meren rannalla: Nikolain kau-
punki (ent. Vaasa), homi-oikeuden ja lääninhallituksen is-
tuin, alkeis-opisto ja useampia muita kouluja, melkoinen
kauppa ja muutamia tehtaita. 4,500 asuk. Kaupungin
laimasatama on Brändö. Lähestöllä: Korsholma, ent.
linna. — Uusi Kllllrlepyy eli Joensuu, Lapuanjoen suulla,
mähäinen kauppa. Semiuari kansakoulujen mies-opettajia
marten. 1 tuh. asuk. — Pietarsaari, Pietarsaaren pitä-
jässä, hymä kauppa. 2 tuh. asuk. — Kokkola, hymä tauppa.
2 tuh. asuk. — Kaskinen, saarella Närpiön pitäjässä, oi-
mallisine salamoineen. Hailinpyytö, mähäinen kauppa. 700
asuk. — Kristiinan kaupunki, Lapmäärtin pitäjässä, suuri
kauppa. 2,500 asuk.

harjanneita (Suomenselkä ja Hämeenselkä) ja järmijaksoja
(Keiteleen ja Saarijärmen haarat sekä Näsijärmen pohjaiset
lisämedet) sekä maanwiljelykseen wähemmän sopiwat. Met-
sät omat laajat ja tuottamat laimcmrakennustarpeita meri-
kaupungeille. Niissä on myöskin hirmiä.

Astermyyra, Ilmajoella, ruutitehdas. — Napu e, kylä Isossa-
kyrössä, sotatappelu w. 1714. — Tunnetut 1808 wuoden sodasta owat:
Lapuan Isokyla Lapualla; — Alawuus, Nuonnn silta ja
Salmi Kuortaneella ; — Juutas, lähellä Uutta Kaarlepyytii; —

Orawainen, Wöyrin pitäjässä.
Hämeessä: IywiisklM, Laukaan pitäjässä, Päijänteen

pohjaisella rannalla. Alkeis-opisto, kansakoulunseminari.
1,400 asuk.

on suurin muista lääneistä (3 tuh. neliöp.) ja siihen kuu-
luu pohjainen Pohjanmaa sekä Snomen osat Lapinmaata
ja Länsipohjanmaata (maa Tornionjoen ja Ounasselän
malilla). — Pohjanmaa on Pohjan lahtea kohti kattama
maakunta, jonta läpi monta jokea juoksee. Sisämaan osat
omat täytetyt korkeilla harjanneilla (Maanselkä, Suomen-
selkä, Kainunselkä), joiden kukkulal on 800 jopa 1,600 ja-

Karstula ja Lintulahti, Saarijärwellä, sotatappeluja w.
1808.

8. Oulun za Aazaanin lääni



lan kortuisat, hietakankailla ja sangen monilla järivillä (Ou-
lunjärmi lisämesineen sekä järmet itäpuolella Maanselkää).
Sanomattoman suuret rämeet peittämät ison osan maakun-
nan pintaa. Rantamaa on alaista tasankoa, jonka läpi
knlkee merelle päin harjanneita. Maanlaatu on enimmiten
laihaa ja maanmiljelys hymin epäluotettamaa niiden use-
asti sattumani hallojen muoksi, jotka marsinkin panemat sisä-
maassa. Rantamaa on hymin miljeltyii noin 5 jopa 10
peninkuorman lemeydeltä. Sisä-osissa harjoitetaan suonmil-
jelystä ja kaskenpolttoa. Mmalkaan kylmetään enemmän
ohraa kuiu ruista, jonka halla useimmin panee. Niityt ja
laitumet kasmaa runsaasti heinää; karjanhoito on sentähden
suuresta armosta maakunnalle. Limingan nutut eteläpuo-
lella Oulun kaupunkia ornat yhtä mainiot kvin Isonkyrön
mainiot. Sisimmäiset osat (Kajaanin lääni, Kainunmaa)
luullaan parhain koko maassa säilyttäneen metsiään; siellä
poltetaan paljon termaa, jota pitkin mirtaamia jokia mie-
dään meren rannalle. Rantamaa on metsätön. Pohjaiset
joet ornat taimenista ja lohista rikkaat. Muntamista me-
sistä saadaan mahempi-armoisia päärlyjä (helmiä). Metsäs-
tys on hymin etuisaa. Asujamet ornat Karjalaista sukupe-
rää. — Länsipohja nmaa on epätasainen Ounasselän
muoksi ja ou muuten Pohjanmaan sisä-osien kaltainen.

Lapinmaassa on joukko muoria ja harjanneita, kan-
kaita, soita ja rämeitä. Viljaa ja juurikasmeja miljellään
siellä aiman mahan. Kuitenkin kylmetään maaperunoita,
nauriita ja ohraa Inarinjärmelle saakka, ruista Sodanky-
lään ja Muonioniskaan asti. Utsjoella on kaikki maan-
miljelys tuntematonta. Marjoja löytyy runsaasti, metsät
ulottumat Inarinjärmelle asti. Kullaa huhdotaan Imalo-
joella. Varsinaiset asukkaat omat Lappalaisia. He hankki-
mat ramintonsa peuroista, jotka syömät peuransammalta,
tahi kalastamisella ja nauriinmiljelemisellä. Suurin osa
asujamia on Suomalaisia, jotka harjoittamat maanmiljelys-
tä, kalastusta ja karjanhoitoa. Aksi osa Lappalaisia on tal-



Pohjanmaalla: Oulu, suuri kauppakaupunki, Oulun-
joen suulla (Merikoskella), lääninhallituksen istuin. Alteis-
opisto, muutamia tehtaita. 8 tuh. asuk. — Raahe, meren
rannalla, Sälöisten pitäjässä. Hymä kauppa, melkoisa lai-
masto. 3 tuh. asuk. — Kajaani, Kajaanijoen (Koimukos-
ken) warrella, Paltamon pitäjässä; mähäineu liike. 700
asuk. — Kemi, masta perustettu kaupunki Kemijoen suulla.

Kajaanin linna, linnanjäännöksiä saarella Koiwukostessa. --

Siikajoki, Rewolahti ja Pulkkila, pitkin Siikajokea, sotatappe-
luita w. 1808. — Olkijoki, Satoisissa, sowinnonteko w. 1808. —

Hailuoto, suuri saari meressä.

punut Suomalaisten elantotavaan. Suureua rasituksena
omat Lapinmaan lukemattomat sääsket. — Lapinmaa jakau-
tuu seitsemään Lappiin: 1) Eteläpuolella Maanselkää eli
Lapintuntureja: Tornion eli Enontekiäisten, Muonio-
nistan, Kittilän, Sodankylän ja Kuolajärmen; 2)
Pohjaispuolella Suolaselkää: Inarin ja Utsjoen Lapit.
Viisi miimemainittua kutsutaan yhteisellä nimellä Kemin
Lapiksi.

Allwasllksa, wuori Tornionjoen warrella lähellä napapiiriä;
siellä käymät Juhannuksen aikana ne, jotka tahtomat nähdä aurinkoa
sydän-yöllä.

Länsipohjanmaalla: Tornio, lähellä Tornionjoen suuta,
kaupittelee lohia ja Lapin kamaroita. 800 asuk.





Hinta: 50 penmä.
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