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Suomen Suuriruhtinanmaa.
6,835 (= 3,280 Suomen) nettö-penikulmaa; 1,746,000 asukasta,

255 neliö-ftenikulman alalla.
Nimi, asema ja rajat. Suomenmaan ruotsalainen nimi,

Finland, araellaan alkuansa merkitsemän samaa kuin sen suoma-
lainen nimiki, nimittäin fito-maata. Suomen mannermaa on
59° 48' ja 70° 6' millillä pohjais leMeyttä ja 38" 10' ja 50"
25' mälillä itäis pituutta. Pohjaisimmasta päästä, jossa Sko-
rajoki ja Tenojoki yhtymät toisiinsa, 4 penikulmaa läämerestä,
on etelllisimpälln nenään, Hankoniemeen (§angoubb), 155 (—
108 Suomen) penikulmaa. Pisin mäli lännestä itäänpäin on
noin 80 (= 57 Suomen) penikulmaa. Pohjainen vaja on
Norjaa masten, pitkin Tenojokea ja mahan matkaa Lapintuntu»
reja; lännessä on rajana Ruotsinmaa, pitkin Muonion ja Tor-
nion jokia, setä Pohjanlahti ja Raumanmeri; lounasja Itämeri
(Saksanmeri); etelässä Suomenlahti ja idässä Venäjänmaa ja
Norja. Venäjän puolisella rajalla omat maakunnat: Inkerin-
maa, Stunuljenmaa ja Arkankelinmaa.

Maan-lllatU. Suomi on mälimaana Skandinamian muori-
maan ja Venäjän tasamaan Malilla ja maa on enimmiten epä-
tasaista. Kukkuloita ja alankoja Maihettelee yhä koko maassa,
jonka muoksi maan harmakselta isompia tasankoja löytyy. Laa-
jin tasanko on Pohjanmaan rantamaa. lärwet, suot ja rämeet
ottamat suuren osan maata. Meensä näyttää maa siltä kuin
olisi se muinais aikoina ollut meren pohjana, jonka yli wesi on
tulmaillut ja johon se on jättänyt kiiviä ja maata. Niin laa-
jassa maassa, kuin Suomessa, on kuitenki arlvaten suuri erotus
maanlaadussa. Lapinmaa ja pohjaisen Pohjanmaan sisemmät
osat, jossa toisinaan maanjärähyksiäki on hamaittu, omat kor-
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keimmat osat koko maassa ja ikään kuin »vähäinen »vuorimaa,
jossa »vuorotellen on »uotia ja särkkiä, hietakankaita, soita, rä-

meitä ja järimä. Eteläisen Pohjanmaan sisemmissä osissa on
matalampia muoria, mutta koko Pohjanmaan rantamaa on al-
haista matala-kukkulaista tasamaata, jonka pohjainen osa on lai-
hanlaista hietamaata, mutta eteläinen wiljawaa salviperäistä
maata. Lounais osa (länsi Satakunta, Varsinais Suomi, Uusi-
maa ja etelä Häme) on kukkulaista, mutta kukkulain Malissa on
aukeita miljamia laaksoja. Kaakkois osassa (etelä Karjalassa)
omat laaksot ahtaammalla ja maan laatu on paikoin liian hie-
taista ja kilviperäistä, paikoin ltejufa»i»ta. Suomen sisemmissä
osissa (pohjainen Karjala, Samonmaa, pohjainen Häme jakoilli-
nen Satakunta) on paljo suurempia ja pienempiä järmiä, soita
ja rämeitä, toisin paikoin kankaita, kimiperäistä maata ja muo-
na; mutta ei suinkaan »viljamaataan maata puutu. Koko Suo-
menmaan pinnasta, 761 milj. tynnyrin alaa, on 7| milj. järmiä,
72 Mj. Muoria, 251 milj. soita ja rämeitä sekä 32 milj.
ylhäisiä metsä- ja huhtamaita, mutta ainoastaan 1 milj. tynn.
alaa peltoa ja 3 milj. nuttua *). Ei siis miljelysmaata puutu,
maikka maan toinen puoli olisi lelpnaMata.

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

*) Maan laatu eri lääneissä, arwiolta laskien. Suuruus on laskettu
suomalaisissa tynnyrin-aloissa.

Oulu» Uin.
Waasan l,
Tuiun l.
Uudenmaan l.
Miipurin l,
Kuopion I.
Mikkelin 1.
Hämeen l.

Iäriviä,

3,342,000
221,000
125,000
99,000

2,040,000
382,000
804,000
244,000

Nuoria,

2,970,000
T 73,000
937,000
406,000
037,000
834,000
386,000
673,000

(Soita, Ylhäistä Peltoaja
llimeitä, metsämaata,
16,010,000 10,448,000 93,000

2,938,000 3,940,000 93,000
034,000 2,946,000 107,000
143,000 1,350,000 100,000

t, 794,000 3,582,000 180,000
2,020,000 4,730,000 76,000

725,000 2,030,000 74,000
403,000 2,137,000 107,000

Alittua.
700,000
430,000
2»N,000
230,000
430,000
253,000
175,000
255,000
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keumia merenlahtia, mereen pistämiä niemen-foifateita ja wuo-
ven-neniä seka laajoja saaristoja. Paikoin läntiselläki rannalla
on saaristoja, niinkuin Pohjanlahden soukimmassa paikassa,
(meien)Kurkllßsa. Pitkin koko rantaa hamailaan alinomainen
maatuminen, joka tekee monenlaisia »vastuksia siellä olewain tau-
punkein satamille. Tämä maan kohoaminen tekee etelä osassa
2 jalkaa 100:ssa wuodessa, mutta nousee pitkin Pohjanmaan
rantaa 4:jäan ja s:teenki jalkaan.

Nuorisellllltttt. Muoria on tosin paljon, mutta ylehcnsä
omat ne matalia. Korkeimmat kukkulat omat LapintUNtureissll
Lapinmaassa, niinkuin tuo yksinäinen PeldoiUN (3,245 Suomen
jalkaa korkea), Ounastuntllli (2,124 jalkaa) ja lelistUNtllli
(2,200 jalkaa). Korkeimmat kukkulat, paitsi Lapin kukkuloita,
omat koillis Pohjanmaalla (Kuusamon ja Hyrysalmen pitäjissä),
joissa niiden korkeus on 1,100:sta 1,600 jalkaan. Wuoriselän-
teet omat korkeimmat maan pohjais ja koillis osissa (päälle
1000 jalkaa), mutta mataleneroat tullessansa etelää ja länttä

kohden (3—400 j.). Ne omat mätiin kaltaisia ja jyrkkiä, mätiin
taajoja hietanummia ja kankaita; muutamin paikoin kaswawat
ne metsää, toisin paikoin on niissä järmiä; »välistä katkeamat
peräti ja muuttuivat perätysten juoksemiin kukkuloihin. — Pää-
muorenselkä on Maalisella. Se lähtee Skandinamian muorista
itään päin pitkin Norjan rajaa ja kulkee sttte Suolllselän eli
Saariselän nimellä Lapinmaan läpi Tlllkunaoilviin, jossa se tekee
polwen etelää kohden ja juoksee itäisen Lapinmaan ja koillis
Pohjanmaan läpi, sitten enimmitcn pitkin Venäjän rajaa, siksi
kuin se MiilllllllN Morissa kääntyy kaakkoa kohden Venäjänmaa-
han. Paitsi tätä kulkemat seuraamat isommat harjanteet Suo-
men läpi: 1) OMllsselllNNe lähtee Maanselästä etelää päin
Pohjanlahden pohjaisimpaan rantaan. 2) Suomenselkä erkanee
Maanselästä Miinalassa ja kulkee länttä ja lorinaa kohden siksi
kun se matalana juoksee Sidcbyyn niemeen; tämä selkä erottaa
Pohjanmaan Karjalasta, Samosta, Hämeestä ja Satakunnasta.
3) SlllpllUZ-selännc lähtee ulkopuolelta Suomea Maanselällä
olemasta Lieksan muorisolmusta Karjalaan, jossa se ensin kulkee
etelää ja sitte luodetta kohden Joensuun kaupunkia päin, jossa
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ie kääntyy etelään lähellä Laatokan luoteista rantaa, jossa se,
tulkeissansa länttä kohden ja sillä matkalla muutamin paikoin
katkaistuna pohjaisesta päin juoksemilta mesiltä, menee etelä Sa-
lvon ja Hämeen sekä keskisen Satakunnan läpitse Pohjanlahteen
etelä puolella Poria. 4) Kainun-selänne lähtee Maanselästä
lounaa kohden, katkeaa Oulun-joessa ja yhtyy Suomenselkään.
5) Satakunnan-selanne lähtee Kallvian kukkuloilta Suomense-
lästä etelää kohden, lemenee kolkkoihin PohMkankcillscn ja Hi-
meenkllNkllascn ja menee Kokemäenjokea päin. 6) Hatara -(cldnnc
alkaa Satakunnanselänteestä kaakkoa kohden itä Satakunnan
läpi, Tampereen simutse Hämeesen, monin paikoin katkenneena
pohjais puolelta juoksemissa mesissä. 7) Hllmecn-selanne lähtee
Suomcnselästä Soinin muorilta etelää kohden, pitkin Satakun-
nan ja Hämeen rajaa ja sitte Hämeen läpi, pitkin Päijänteen
läntistä rantaa, ja yhtyy Klllkollll! Muorilla Salpausselänteescn.
8) SawoN'selännc eroopi MkiiMcn Muorilla Suomenselästä,
kulkee länsi Samon läpi ja yhtyy Salpausselänteesen länsi puo-
lella Lappeenrantaa. 9) KarjlllllN-selänne lähtee Suomenselästä
etelää ja kaakkoa kohden luoteisen Samon läpi keskiseen Karja-
laan, jossa se. Joensuun itä puolella, yhtyy Salpausselänteesen.
10) Lohjan-selllime lähtee Salpausseläntecstä etelä Hämeessä
lounaa kohden läntisen Uudenmaan läpi Tammisaareen päin ja
juoksee Hankoniemeen.

Edellä mainitut selänteet jakamat maan luonnollisesti seu-
raamiin mieruihin: 1) pohjainen ja koillinen mieru, läämerta
ja Vienan merta päin, sisältää Maanselän pohjais ja itä puo-
lella olemat osat Lapinmaata ja Pohjanmaata; 2) luoteinen
mieru, Pohjanlahden pohjais osaa päin, sisältää etelä Lapinmaan
ja melkein koko Pohjanmaan; 3) lounainen mieru, Rauman
merta ja Itämerta päin, sisältää länsi Hämeen, Satakunnan ja
Varsinais Suomen; 4) etelä mieru, Suomenlahtea päin, sisältää
itä Hämeen, Uudenmaan ja etelä Karjalan; 5) kaakkoinen mieru,
Laatokan ja Äänisen (Dnegan) järmiä Päin, sisältää Samon ja
suurimman osan Karjalaa.

Wcdet. Niitä on Suomessa paljon. ylämaan mesissä on
se meikittämää, että iso joukko niitä jaksottain yhtyy suureksi
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»vesistöksi, joSta West wirtawana juoksee alamaahan, jota Mas-
taan alamaan »vedet ei yhdy toisiinsa, »aan juoksemat kukin
jokilaaksoansa.

1) Pohjainen ja koillinen wimi. Maanselästä juoksee
pitkin Norjan rajaa Tkcskcmjoki, joka edempänä kutsutaan Ina-
rinjocksi ja miimein Tenojoeksi, johon yhtyy Utsjoki ja Pnlma-
joki maan pohjaisimmasta PulmajllM (1) *) nimisestä järmestä,
jonka jälkeen Tenojoki menee Suomen rajan yli ja Norjassa
laskee Tenomuonoon. Suurin jarmi un IllllNNjärtvi (5), johon
Ilvalojoki laskee ja josta PlltZjoki juoksee poikki Suomen rajan
Waranginwuonoon.

2) Luotkinen wiciu. Kollajaur-järmestä, jossa Suomen,
Ruotsin ja Norjan rajat käymät yhteen, juokseerajajoki Könkomä,
joka sitten Muonionjoen nimellä yhtyy Ruotsista tulemaan Tor-
nionjokeen, joka 16 penikulman matkalla on rajana Ruotsia
»vastaan. — Kemijoki, Suomen suurimpia jokia, lähtee Tal-
kunaoimista ja saatuansa Kittistnjoen yhteyteensä, juoksee Kemi-
järwen läpi ja saapi sitten wielä Ounasjoen lisäksensä. — Oll-
lunjoki, kauppatienä tärkein maan jo'ista. Se tulee Niskakosken
kautta Oulunjällvestll (31), johon Pohjais-Suomenylängön medet
kahdelta päähaaralta laskemat: a) KillNto-laakson haara pohjai-
sesta ja b) SotkllNio-laakson haara idästä, jonka roesi Ämmä-
kosken kautta Kajaanin lähellä laskee Oulunjärmeen. 10 peni»
kulman matkallansa Niskakoskesta mereen estää Oulunjokea useat
kosket, joista PMkoski Muhoksen pitäjässä on suurin ja Mää-
rällisin. — Siikajoki, temättulmalla ja jäiden lähdössä tunnettu
komin rajumiltlliseksi. — Pyhäjoki Pyhäjarlvcsta (150). —
ÄhtllVanjoki Lilvonlahtcestä Suomenselällä, juoksee Alajämen,
Lappajämen ja Ewijarwen läpi. — Lapuanjoki Kuortaneen jär-
tvistä. — Kyröjoki, suurin etelä Pohjanmaalla(30 penikulmaa);
nimitetään yläpäässänsä Kauhajoeksi, sitten Ilmajoeksi.

-3) Lounainen «vieru. Kllimanjoki. — Kokemäenjoki, rikas
lohista ja siioista, purkaa Medet suuresta Kokemäen Vesistöstä,

') Numero sulkuin sisällä järwen nimen perfiSfS on sama numero,
jolla mainittu järmi un merkitty »»uomia 1861 annetussa Suomen»
maan kartassa Guldenilta.
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jonka lameus sisältää Suomen ylämaan länsi osan (länsi Hä-
meen ja itäisen Satakunnan). Ne monet tähän kuuluwaiset
medet jakauwat kolmeen päähaaraan: läntinen, pohjainen ja itäi-
nen haara. Pääwedet on pohjaisella haaralla, joka alkaa edellä
mainitusta LiMNlähtttstä, josta se juoksee etelään päin, leme-
nee moniksi suurenmoisiksi järmiksi, niinkuin ÄtsälillsM (104)
ja Toiwesi (103). Saatuansa lisämesiä Pihlajlllveden ja KtU-
IUN (105) mesistä laskee mesi RuolvetttN ja siitä MlliolttN-
koskca Näsijärwcen (100) sekä Tammerkoskea (61 jalan pudok-
keella \\ mirstan matkalla) Pyl)äjärween, Pirkkalassa. Tähän
järmeen tulee etelästä päin itäinen päähaara, jossa on monta
haaraa: a) Längelmä-haara, johon se suuri Läilgclmäwesi (10?)
kuuluu, joka alusta on ollut yhdessä PelkllNeenlveden (109)
kanssa, mutta jolla nyt on suorempi juoksu Kailvannon kanawan
kautta Roinecsen (110), joka laskee Mallaswetecn (111), johon
myös Pelkäneenmesi Kostien Virran kautta juoksee, b) Hauhon-
haara alkaa Padasjoelta Lummcneen järlvestä (68) ja kulkee
Wesijaon (117) sekä Lammin ja Hauhon jämien läpi edellä
mainittuun Mallasroeteen, joka sitten Wlllkiakoskea laskee Rau-
tUNselkään, c) Wanajan-haara alkaa Asikkalassa, lelvenee Pää-
järweksi Lammin pitäjässä ja saatuansa Janakkalassa lännestä
päin lisä-wcttä LopcnjlliMM (120), kulkee luodetta kohden
SBanajan läpi, Hämeenlinnan siwu, Wanlljllwcteen (113) ja siitä
edellä mainittuun Rautunselkään. Siitä juoksee roesi Kuokka-
lankvskca, Lempäälässä, ja Vesilahden järtcien läpi Pyhäjär»
ween, etelä puolella Tamperetta. Pohjaisen ja itäisen haaran
tässä yhtyneet medet laskemat Nokialviitaa Kulowcteen, johon
pohjaisesta päin läntinen haara tahi Kylön-haara tulee, jossa
KylösjäMi (97) laskee metensä 73:n jalan korkuista Kyröskos-
kea. Kulomcdestä juoksee mesi Rautawctccn (96) ja sitten
Wammaskoskea Liekowctecn Tyrmään pitäjässä, josta Kokemäen-
joki saapi alkunsa. Saatuansa Loimijoen etelä-puolelta lisäk-
sensä, laskee se KiettarttN koskea alas Satakunnan alamaahan ja
puikaa Mettänsä 5 suulla alapuolellaPoria. — Eurajoki, puhdas-
santapohjasestaPyhäjälwestä (140) Eurassa. — Aurajoki, Suo-
men historiassa mainittamin joit, juoksee Turun kaupungin läpi.
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4. Etelä Vieru. Manta- eli Hclsinginjoki lähellä Hel-
sinkiä. Kymijoki puikaa sen suuren »vesistön, joka lemenee Suo-
men ylämaan feSft-ofaSfa. Sen pää-haara alkaa Suomense-
lältä ja juoksee pohjaiseen Hämecnmaahan, jossa haara saatu-
ansa »vähitellen lisä-mesiä, lcwenee muikku-rikkaaksi Keiteleeksi
(77) Viitasaaressa. Tästä etelää kohden Laukaan pitäjään juok-
sema West, joka lännestä päin saapi lisämettä Sallrijämen-haaraZta
(75—72) ja idästäpäin Taiwlllan koskea tulemasta Rautalammin-
haarasta (81—86), laskee suurta Kuhankoskea Lcppälveteen (70),
ja siitä Haapakoskea Päijäntcesen (67), joka on 12 Suomen
penik. pitkä, 3 lerocä. PäijÄnteesen juoksee paljo mesiä: län-
nestä päin wäkewä ja kilkas-Mesinen Urrakoski, joka tulee edellä
mainitusta Hämeensclänteellä olemasta Wcsljaosta (117), josta
lvesi siis juoksee tahtaalle: — eteläpuolesta Waäkscnioki Wesijär-
wcstä (66); — itäpuolesta Tainiowirta, joka juoksuttaa Sys-
män-haaran mettä KyyVedestä (89), Mnullllvcdestä (90) ja
lällsjämestll. Sitten lähtee mesi Päijänteen kaakkois puo-
lesta Kalkkiscn-koskea Ruotsalaisenjämecn (65), josta Kymijoki
alkaa, joka juostessansa kaakkoa ja etelää kohden pauhaa Iy-
rängonkoskena lähellä Heinolaa ja, saatuansa lisä-wedeksi pohjat:
sestapäin Mantyharjun-haaran (91, 92), Kcltunkoskessa kat-
kaisee Salpausselänteen, jonka jälkeen se juoksee Uudenmaan
alankon läpi, tekee Anjalan pudokkcen ja jakaupi Wedenjak«-
massa kahdeksi haaraksi, jotka sulkemat Pyhtään saaren, ja pur-
kaa mettänsä Suomenlahteen 5 suuhaaralla, joista itäisin on
mainittama siinä oleman Korkiakosken pudokkeen muoksi. -r-

Rajajoki, »vanha raja Venäjän ja Ruotsin Malilla (m. 1323—
1617), niinkuin nytkin Menäjän ja Suomen Malilla.

5. Kaakkoinen Wieru. Itä Suomen ylängön (Salvon ja
Karjalan) suuren mesistön sydännä on tuo suuri Saima, joka
on monien, salmilla ja koskilla toisihinsa yhtyneitten järmien ja
mesien yhteinen nimi. Paä-haaran eli Piclis-haaran lähteet
omat lähellä Mimalaa Venäjänmaassa, mutta se tulee, juostu-
ansa 12 penikulmaa, Suomenmaahan koilliseen Karjalaan, jossa
se lemiää isoksi Pielisjämeksi (47), josta Pielisjoki, katkaistu-
ansa Karjalanselänteen, juoksee Pyhäselkään, jota, yhdessä Ori'
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lvedm kanssa, kutsutaan koilliseksi Saimaksi (42). Läntinen eli
Kllllawcden-haara aitaa pohjaisessa EamoZsa, jossa useampia
pienempiä mesiä kokoutuu Poiowetccn lisalmessa ja juoksemat
siitä etelää kohden OllkitvetttN (54) ja siitä Kllllllweteen (33).
Kallalvesi, saatuansa koillisesta päin Nilsiän-Haaran lifämeben
(57—59), joka lännewiirassa katkaisee Karjalanselänteen, juoksee
Puutossalmea Koiruswcteen ja siitä Konnuskoskca Unnukkawc-
teen ja »vihdoin Warkauskoskca Äimisweteen, jota yhdessä lout-
feitföcben, Haukiwcdcn ja moniain muiden järtvien kansia kutsu-
taan Enonwedeksi eli luoteiseksi Saimaksi. Koillisesta Sai-
masta, johon suuren Höytiäisen (46) kirkas wesi nykyjään
KanaWllN kautta suoraan juoksee, lähtee länttä kohden Oliivilta,
joka siis yhdistää Saiman koilliset ja luoteiset »vedet. Tämä
yhdistynyt lvesijoukko juoksee Sawonlinnan siwu Pihlajlllveteen,
jota yhdessä itaisemmän PuiUlveden kanssa kutsutaan keski Sai-
maksi, josta Puumalan solmi kulkee saariseen etelä Saimaan.
Sen eteläisimmästä selästä, LapMdcstä, lähtee Wuoksenjoki (133)
kaakkoa kohden ja laskee, kappaleen matkaa siitä, alas Salpaus-
selännettä Imatran koskena, joka on jaloin koski Suomessa
(139 jalan lelvyinen, 114 jalan korkoinen 6:den »virstan mat-
kalla). Nuoksenjoki juoksee sitte alamaan läpi 15 penikulman
pituisena, etelään päin selkäwänä kaarena, letoeten sillä matkalla
moniin suuriin selkihin, ja laskee »vetensä Laatokan suureen jär-
wcen 2 suuhaaialla lähellä Käkisalmea. — länisjoki eli Leske-
länjoki juoksee lanisjäMtN (127) läpi Laatokkaan.

Suomenmaan medet eiwät ole juuri sopimia meneenkululle,
kun niissä on paljo koskia ja pudokkeita. Sentähden onki koskein
perkauksilla ja kanamillaki koettu poistaa tätä »vastusta ja niin-
muodoin auttaa kulkua maan sisemmissä osissa. Monille jär-
tuille on laimettu sopimampi suu, joten wesi niissä on alennut
ja awaroita, meden Mallassa olleita maita saatu w!ljeltäwiksi.
Meikillisimpiä kanawia omat: Pohjanmaalla UmMllN kllNawa,
joka kulkee Ämmän pudokkeen siivua Kajaanin joessa ja awaa
niintalvoin weneille kulun OulunjärMen ja idastapäin siihen
juoksewain »vesien »välillä! Satakunnassa Kllllvllllto, joka katkai-
see Kangasalan harjun ja yhdistää Längelmälveden ja Roineen;
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iDlutoleen ja Kuokkalan kanamat; SaMossa Taipaleen ja Kon-
nuksen eli Warkauksen kanawa ja sulkulaitos sekä kanaiva- ja
sulku-laitokset Kallaweden pohjais puolella, kulun edistämiseksi
maakunnan etelä ja pohjais osain »välillä; Karjalassa KailllM
Höytiäisestä Pyhäselkään ja Kitviniemen-kanaMa Vuoksesta Su-
wanto-järwcen, joten Nuoksi lyhcmpää tietä pääsee Laatokkaan.
Etunenään on kuitenli Tlliman-kanawa pantama, joka kulkee
Salpausselänteen (Saiman rantaselänteen) poikki ja aukaisee
(syyskuun ?:stä päin)ä?ta h). 1856) suoran kulun Saimasta
(Lappeenrannan itäpuolella) Niipurinlahteen. On myös tuu-
mailtu yhdistää kanawilla Päijänteen »vesistö Saiman mesistön
ja Pohjanlahdenki kanssa.

Ilman-ala, tuotteet ja elinkeinot. Samoin kuin muissllki
maan-naMan läheisissä maissa on Suomessaki taiteet pitkät ja
kowat (toisinaan — 40°), kesät usein letoin lämpimät (toisinaan
päälle -f- 30°). Soiden kuimaamisella ja tmlja-maiben laajenta-
misella on ilman-ala tosin paljon lauhtunut; mutta pitkät, kyl-
mät ja kuilvat kemäät, niinkuin ne tamallisesti omatkin, ja yö-
hallat kesä-aikoinaki pilaamat usein kylmöt, marsinki fuo-mailla.
Mehensä taidettance sanoa että 5 »uuontia 1 tmtofi antaa hy-
män sadon, 3 keskikertaisen ja 1 on fatotouoft. — Maan suu-
ren amaruuden muoksi on armatcn suuri erotus ilman-alassa
eri paikoilla. Etelä puolessa on pisin päimä ja pisin yö, kum-
pikin 18| tunnin pituinen, mutta Enontetiaisissä 1:n kuukauden
ja Utsjoella 2:n kuukauden pituinen. Etelä puolessa luetaan
talini kestämän 5—6 kuukautta, mutta pohjais puolessa 8— 9
kuukautta. Wuoden keski-lämmin on etelä puolessa (Turussa)
-f 4| 0 paikoilla, mutta pohjaisessa (Enontetisissa) — 2i°pai=
koilla. (Erotus ilmlln-alassa on myös suuri saman leweys-as-
teen eri paikoilla, jos ne omat rantamaita, jossa itse maa on
alhaisempaa ja enemmin «iljettyä, taikka jos ne omat ylhäisem-
pia, järmisiä ja soisia sisämaita. Ilma on ylehensä puhdas ja
raitis. Suuremmat yhteiset kulkutaudit omat tamallisesti olleet
katomuottcn ja siitä seuraaman sopiman ja termeellisen ruuan
puutteen Mllikuttamat.

Pää-elinkcino on maanlviljelys, jota harjotetaan pohjaiseen»
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päin Inarinjärmen etelä rannalle asti. Maanmiljelyksellä on kuitenki
monet esteet ja Mastukset: maanlaatu, fanfafunnaflifet seikat,
kansan kiinteä pysyminen »vanhoissa taMoissansa, taidon ja ra-
han puute. Taidon puutetta on koetettu auttaa maanmiljelys-
feuroitta ja kokouksilla, sekä rahan puutetta hypoteeki-yhdistyk-
sellä. Maanmiljelyksen edistymistä estää myös se seikka että
ireto on melkein yksinään maanmiljelyksen niskoilla ja että se
on epätasaisesti jaettu eri maatiluksille. Sopimin maanmilje-
lykseen on kuitenki lounais osa: Varsinais Suomi ja Uusimaa
ja monet niiden edustalla olemat saaret, Hämeenmaan, Satakun-
nan ja Pohjanmaan etelä osat. Tuomen pohjaiset ja itäiset
osat omat täynnä soita ja nettoja tahi kimiperäistä maata ja
hietakankaita, joissa waan Harmassa kaswaa mäntyjä ja kanei-
wia. Suuria fuo-maita on »viimeisinä aikoina kydöttämällä tehty
wiljawiksi pelloiksi ja nutuiksi. Suon-miljeleminen, jota erino-
mättäin Pohjanmaalla on toimitettu, on ylehensä Suomessa ene-
nemään päin. Itäpuolisten osain kimiperäinen maa tekee että
Suomalaisten raanoin tapa höystää maata, nimittäin tuo metsiä
häwittäwä ja maata uuttama tahi laihduttama kaskenpolttaminen
mieläki on tamallinen. Enimmin kylmetään ruista (rukiin-kylmö
loppuu Sodankylässä ja Muonionniskassa, 67° ylempänä);
pohjaisessa osassa kylmetään enimmin ohraa, japaikottainei muuta
kuin ohraa; etelä osassa menestyy nisu; kauraa ja tattaria mil-
jellään enimmin kaakkois osassa. Maikka maan parempi tahi huo-
nompi laatu tekee suuren erotuksen ja maikka Harmassa järjelli-
sellä lamalla maata Miljellään, taidettanee laskea keskimäärin, koko
maassa tynnyrin-alalta peltoasaataman 5 tynnyriä jymiä ja 6 tyn-
nyriä perunoita. Vuotinen Miljan tulo luetaan tekemän noin 2 milj.
tynn. rukiita, 1 milj. t. ohria, 900,000 t. kauroja, 18,000 t. ni-
suja, 50,000 t. herneitä ja, ilman sitä, seka-Miljaa ja tattaria *).

*) Tässä seuraa keski-lasku wuotten 1845—1855 jywäntulosta kussaki läänissä:
Tynnyriä

rukiita,
Oulun Uin. 112,000
Waasan l, 375,000
Sunin l. 390,000
Uudenmaan l, 233,000
Wilpurin l. 244,000
Kuovion l, 323,000
Mikkelin l. 21?,000
Hämeen l. 199,000

Ohria,
190,000
255,000
122,000
26,000
75,000

222,000
01,000
59,000

.Reunoja.
7,000

59,000
109,000
84,000

321,
70,000

127,000
64,000

Nisuja, Tattareja Hernei»
jaseka-iviljaa. tä.

10,000 23,000
5,000 3,000 7,000

500 12,000
?
?

1,500 18,000
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Jos tästä siemenjywät, noin 750,000 t:tiä otetaan pois,
jääpi noin 3,300,000 t:viä jälelle. Suomenmaan »väestön wuosi-
tarpeen saattaa laskea 4,500,000 tynnyrin paikoille, paitsi mitä
menee eläimille ja wäkewäin juntannen »valmistamiseen. Tämän
jymänpuuttcen siaan »viljellään kuitenki muita ruoka»aineita. Dn
sellaisiaki paikkakuntia, jossa kansa ci syö puhdasta leipää, waikka
ei katorouosikaan ole, ivaan fefottaa jauhoihin petäjän kuorta,
jauhettuja eli smwottuja olkia jamuita aineita. Perunat owatjy-
wänpuutteen suurin täyte. Niitä »viljellään ylehensä, enimminlou-
nais osassa. Niiden tulo on tietämätön (kukaties 3 milj. t:tiä), ja 3
tynnyriä perunoita armeliaan »vastaaman 1 tynn. jywiä. Niljellään
muitaki ruokakasweja, niinkuin herneitä (mutt'ei Oulun läänissä),
papuja ja nauriita (enimmin itä osassa). — Nutuista ollaan huo-
limattomat ja jätetään ylehensä hoidotta; senpä mukaan onki
heinäntulo. Viimeisinä »vuosina owat kuitenki talonpojatki, war-
stnki lounais osassa, »vähän rumenneet nuttuja »viljelemään. —Pellalva, parasta keski Hämeessä, tulee jo keski Pohjanmaalla
karkeaa; hamppu kaswaa pohjaisempanaki; humalaa kaslvatetaan
enimmin Uudellamaalla; siellä täällä kaswattaa talonpoikainenkan-
sa tupakkia, talvallisesti lvaan omaksi tarpeeksi. Ilman-ala tosin on
suurena wastuksena puutarhan-hoidossa; saattaisi se kuitenki olla
paremmalla kannalla kun se on; silla tuskin muuta kaswatetaan
kun kyöki-kasmia, paitsi moniain paikoin etelä osassa. Niina-
ja karroa-marjat kypsyivät Oulun läänissäki; omenat ja kirsikat
eiroät kypsy usein keski Pohjanmaallakaan; kriikunat, puuperu-
nat ja luumut eilvät juuri menesty Uuttamaata pohjaiscmpana.
Hedelmäpuiden puutteen täyttämät monet marjalajit, enimmiten
pohjais puolessa, niinkuin muuramet (lakat, hillat) pohjaisimpa-
na, ja sitten järjestään kaswaa puoloja, mustikoita, mesimarjoja
(maamuuramia), waaramia, mansikoita ja m. — Metsät owat
suuresta armosta. Plankkuin ja lautoin malmistaminen on mo-
nin paikoin talonpoikain tärkeimpiä fitou-elatugfetnoja. Sahoja
on myös paljon rakennettu, suurimmat maan itä puolella.
Moniain paikoin (sisemmältä Pohjanmaalla) on tervanpoltto

Nämät tulot, »verrattuina tuloihin 20 wuotta tätä ennen, osoita-
suat jy«äntulun lisäyneeksi kolmannen osan.
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pää-elatuSfeino. Arlvoisimmat puu-lajit oivat loimu, kuusi ja
petäjä, joita tasmaa koko Suomessa. Samoten kasmaa myös ka-
taja, leppä, paju, haapa, tuomi, pihlaja jahalama ; haiwemmassa
niinipuu, »vaahtera, jalama eli lynneppää (keski Pohjanmaallaki),
pähkinäpuu, orapihlaja, saarni, tammi (enimmin etelä rannalla),
lehtikuusi (kaakkois osassa). Oikeata metsänhoitoa ei ole wielä
ollut Suomessa, mutta sen tarpeellisuus rupeaa yhä enemmän
tuntumaan; sillä rantamailla on jo metsän puute 10—20 pe-
nikulman lemyiseltä, ja sisemmissä maan osissa Varoitetaan yhtä
taidottomasti metsiä, jotka owat suuresta armosta ei »aan tuo-
tettensa »vuoksi, mutta myös sen »vuoksi että suojelemat maan
joutumasta kasmamattomaksi. Metsistänsä woipi tosin talon-
poika »valmistaa kaikenlaista kalua, jolla saapi hywän rahatulon,
mutta kun maan sisemmistä osista matkat owat pitkät ranta-
maan kaupunkeihin, hinta ei juuri nouse päälle meto-palkan.— Kaijaa pidetään sekä sen annin että maan hoidon tähden
ja on sangen arMoisa elatuskeino. Maikka karjaa yleensä hoi-
detaan huolettomasti ja Harmassa on paremman-laatuistaeläimiä,
on karjan-antia kuitenki ci maan tarpeeksi asti mutta paljo kau-
paksikin. Armoisin on sartvikaljan hoito. Hemoiset owat pie-
niä, mutta kestälviä; parhaimmat omat itä-osassa, jossa niitä
parahiten hoidetaanki. Lampaat omat enemmiten »vanhaa huo-
noa laatuansa ja karhea-millaisia. Lisäksi mainittakoon nmohia,
sikoja ja koiria. Lapinmaan armoisin eläin on poro, joita
mybs on metsissä omassa Mallassansa, kesuttomina (peuroja) *).

Näistä laskuista, Verrattuina laskuihin 30 touotta sitä ennen,
|amait|ee hewosten ia elukkain enenneen | osaa (67—68 pros.), mutta

*) (yo. 1855) Nauta-
Hemolst», eläimiä.

Oulun tään. 19,000 97,000
SBanfan l. 53,000 176,000
Turun l. 39,000 157,000
Uudenmaan l. 24,000 81,000
Viipurin l. 37,000 121,000
Kuopion l, 37,000 119,000
Mikkelin l. 25,000 115,000
Hämeen l. 29,000 99,000

Summa 263,000 965,000

Lampaita, Sikoja, Wuohla. Poloja,
88,000 4,000 50 20,000

190,000 28,000 2,000
180,000 26,000 6,000
74,000 20,000 1,600
80,000 39,000 200
61,000 33,000 1,000
55,000 34,000 1,300

163,000 20,000 6,000
891,000 205,000 18,000 20,000
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Sen erinomaisin ruoka on peuranjäkälä, joSta, famotenfun kan-
gasjäkälästäkin, on miime muosina rumettu malmistamaan ter-
meellistä katowuoden leipää. Aljo-lintujaon yleiseen:kanoja, kyyh-
kyistä ja hanhia, Mesiäishoito on waan eteläisimmässä osassa
tawallista, jossa myös silkkiäisiä (silkki-matoja) on saatu menes-
tymään (ilman silkkiäis-puutta). — Kalastaminen on suuresta
armosta meren, järmein ja jokein rannoilla asumille, ja paikoin
se on saaristolaisten ainoa elatulfeino. Meriwesissä on silakan
ja pohjaisissa jo'issa lohen pyyntö erinomaisin. Muita tamalli-
sia kaloja on ahteen, lahna, hauki, kuha, made, muikku, nahki-
ainen, kouri, siika, ankerias (airokas) j. m. Krapuja ei ole
Pohjanmaan eteläisimpiä mesiä pohjaisempana. — Metsästämi-
nen ei ole hyödytöntä maan pohjaisissa ja sisemmissä osissa.
Metsän elämiä, "moniani armoista nahkansa tähden, mainittakoon
majaMa (haimassa), karhu, ora»a, pirtti (yhä harmemmassa),
jänes, kärppä, ahma, naali, ilmes, kettu (repo; mustia on Har-
massa), susi. Nämät tekemät usein suuria mahingoita karjalle.

Kesuttomia lintuja mainittakoon kotka, haukka, kurki, teeri, mctso,
joutsen, haahka (pohjaisessa) j. m. mesi- ja metsälintuja. Saa-

ristolaiset pyytämät hylkeitä, joka on maimaloista ja määrällistä,
mutta toisinaan hymin hyötyisää. — Nuorityöhön on loinne

lammasten Maan i osan (36 pros.). Nuolten 1850 ja 1855 »välillä
haruaitaan poroin lutu toäfjenneen 10,000; nyt luetaan niitä okraan
27,700. — Woin-saalis lehmältä ei ole yhtä suuri kaikin paikoin.
Pohjaisessa puolessa Suomea on se noin 5 leiroiskää,mutta leslilu-
wun jälkeen koko Suomessa arroattanee se »aan 3:meen leiwiskaän
lehmältä Ruotsissa luetaan santawan lehmästä 2 leimiskää woita ja
2 leimistaä juustoa, mutta etelä Tanskassa 5—7 leimiskää woita ja
6—9 leimistää juustoa.

Vleensä luetaan Europassa 1 hemoinen 12 ihmistä kohden ja 1
nauta-eläin 3 ihmistä kohden. Kun siis Suomessa sanotaan oleman
1 heluonen 6—7 ihmistä kohden ja 1 nauta-eläin 2 ihmistä kohden,
niin ei eläinten luku ole Mahainen tahi riittämätön, kun maan tulo
ei olisi niin huono, johon on syynä eläinten huono hoito ja siitä seu-
raama huonompi laatu. — Suomessa on 53 lammasta 100 ihmistä
kohden, Ruotsissa 47, Tanskassa 91, Ranskassa 110, Englannissa 177,
3fte(fkn6nra.isfa 277, ja ilman sitä on millansaanti joka lampaasta
paljon suurempi kun Suomessa.
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»vuosina ryhdytty suuremmalla toimella *). Kuvikunta on yleensä
köyhää i enimmin löytyy rautaa,- jota saadaan sekä Muori-kaiman-
noista (joita on 25—30, useimmat läntisellä Uudellamaalla ja
Marsinais Suomen itäisessä osassa) että järwistä jasoista (mel-
kein ylehensä). Söuofittain tuodaan kuitenki wielä paljo rauta-
malmia Ruotsista. Waskea (kuparia) laimetaan läntisellä Uudel-
lamaalla ja Karjalassa. Runsaasti on sitä Pitkärannan seuduilla,
Laatokan koillis rannalla, jossa myös löytyy tinaa. Kalliita
metalleja on myös taMattu hiukan; mutta niitä ei ole otettu
walmistaaksensa, kun se ei ole näyttänyt maksaman waiwaansa.
Kimenlaatuja on graniiti niminen (harmaa kiwi) talvallisinta
(monenkarmaista). Marmoria, wajanssi-sawea ja fältspattia la-
mataan enimmiten kaakkois Karjalassa; liuska-, tahko- ja myl-
lynkimiä, samenmalajan samea, punamultaa löytyy monin pai-

*) Se antoi 15 innotta tätä ennen työtä 4,000:lle hengelle, jotka
oliroat ivuoriherran käskyläisiä, ja sen liikkeelle panema rahasumma
laskettiin 3« milj. markkaan. Wuonna 1862 teli metallitehdasten tuote-
armo 6| milj, markkaa.

Nuonna 1638 oli Suomessa 2 masuunia ja 2 rautapruukia
(Mustio ja Antskog) &:Uä kanlirlluta- ja 2 kimftpurauta-Mllsaralla;
mutta rouonna 1748 luettiin 10 rjbtirjä ja masuunia, 15 rantaprunkia
18:lla kankirauta', 7:llä kimpfturauta- ja 1 pellimasaralla. Wuonna
1809 oli 10 masuunia, 25 kankirauta- ja 14 ftmppurautaroafaraa; ei
yhtään rautafairoantoa silloin toietä ollut Suomessa; j;ärtt)imalmta käy-
tettiin ainoastaan Inwan (Nilsiässä) ja Östermyyran prunkeissa.
Nuonna 1840 oli etuoikeutettuna 18 masuunia (keskimäärin useam-
pana rouonna tullttiroat ne 18,000kippuntaa harklorautaa ja waletnita
kaluja), 23 rautaftruukia 26:11a kantirautll-kmsaralla, etuoikeutetut
lualmistamaan 15,000 ftppuntaa kankirautaa, sekä 25:11ä naula- ja
limppurauta-masllialla. Wuonna 1860 oli työssä 16 masuunia (nii-
den joukossa 8 ainoastaan ivuorimalmia toarten), jotka tuottituat
90,000 tippuntaa harkkurautaa ja roaletuita kaluja, 2? fantirauta-toa<
saraa ja 16 futatuStattoSta, jotka roalmiStimat 56,000 fippuntaa kanki»
rautaa, sekä 27 timppurauta- ja 41 naula-roafaraa ; 20 rautamalmi»
suonta oli työn alla. — Pruukeissa käytetystä malmista on noin 12
prosenttia suomalmia, 69 pr. järvimalmia, 12 pr. Suomen »vuori-
malmia ja 8 pr. Ruotsin wuorimalmia, — SBaStea malmistetaan Fiska-
rissa noin 200 ja Pitkärannassa 1000 tippuntaa. — Tinaa toatmiStet»
tim 55 lippuntaa touonna 1860, mutta 193 kippuntaa wu°nna 1862.
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loin, samoin myys kalkkia (ennomattain pitkin eteläisen ranta-
maan läntistä osaa).

Talonpoikainen kansa on monin paikoin ahkera koti-teolli-
suudessaan. He walmistawat »aatteita, kaikenlaisia talontar-
peitä, pelto-aseita j. n. e., ei waan omaksi tarpeekseen, mutta
myös kaupaksi, niinkuin kudottuja ja neulottuja kankaita, puu-
astioita j. n. e. Turun ja Porin tienoilla kudotaan paljo pum-
puli-kankaita. Käsi-alat owat kuitenki huonommanpuolista, ja
siihen on suurena syynä se että käydään käsin monenlaisiin as-
karoitsemisiin. Suomalaiset, kuin owat yleensä käsistään tekeroää
kansaa, pystyisimät kyllä sekä uusia käsitöitä toimittamaan, joita
siis pitäisi kansalle hankkia, että sielvemmästi ja taidollisemmasti
»valmistamaan tatvallisia käsialojansa. Kcisi-toiden paneminen
paremmalle kannalle on tuiki suuresta armosta, kun Suomen
talonpojat, talini-ajan 6:na, 7:nä kuukautena, ciwät wl>i ryhtyä
maanwiljelykscen. Käsi-ammatteja tosin on monenlaisia, mutta
niiden teokset eitvät kaupungeissakaan osota suurta taidollisuuta.
Suurempaa toapautta elatuskeinoissa ja liikkeessä ammattikuntain
ja muiden samallaisten estetten siaan olisi toiwottawa. Tässä

kohden on ruiimeis wuosina muutamia parannuksia tehty, mutta
paljon on »tela tehtälvänä. — Tehdasliike on edistymistä päin,
mutta lvielä alhaisella kannalla; sillä ei ole ollut halua suuriin
hankkeisiin eikä suurin yhdyskunnittain toimittamaan mitä lvähillä
rahoilla ei saada toimitetuksi. Päälliseksi raaka-aineetki olvat ul-
komaalta tuotawat. Useimmat tehtaat olvat roähämäisiä ja kun
omat suositut korkeilla tullitaksoilla, taitamat ne korottaa teostensa
hintaa, eikä ole siis pakotetut parantamaan niitä *). Suurin

*) Tehdasliikkeen olewan enenemässä hawaitsee siitä että
Wuonna 1805oli 53 tehdasta:

5,058
1,234
!,588
1,364
1,419
L996
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2,700,000
3,100,000
3,900,000
5,200,000
4,700,000
7,500,000
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tehdas-laitos on pumpulitehdas Tampreella ja sitä lähin on
mainittalva 4 muuta pumpulitehdasta (Turun ja Waasan sekä
Forssan ja Niksbergin Hämeen läänissä), 2 sokeritehdasta (Toh-
lön lähellä Helsinkiä ja Auran Turussa), 2 »verkatehdasta (Li-
toisissa liki Turkua ja Jokioisissa Hämeen läänissä), 9 tupakki-
tehdasta (2 Helsingissä, 4 Turussa, 1 Uudessakaupungissa, 1
Kokkolassa ja 1 Pietarsaarella), 2 paperitehdasta (Tampereella
ja Termakoskella Hämeen läänissä), 1 lasitehdas (Nuutajärmi
Hämeen läänissä), 1 saipua- ja kynttilätehdas (Viipurissa), 1
lvajanssitehdas (Suotniemi Viipurin läänissä) sekä »vielä 1 kruu-
titchdas (Östermyyrassa Ilmajoen pitäjässä Vaasan lääniä) ja
metallein malmistus-laitokset. — Kauppa ja liike maan sisem-
missä osissa on »vähäinen, mutta monet hoyry-laimat kulkemat
kuitenki pitkin koko Suomen rantaa ja höyry-laiman kulku on
toimeen pantu Saiman mesissä, Päijänteessä ja jännillä Tam-
pereen seuduilla. Rautatie kulkee Helsingista Hämeenlinnaan se-
kä Riihimäen pysäyspaikalta Pietariin, — Ulkomaan kauppa on
melkoinen ja laaja seka näyttää »vuosittain enentämän *). Grin-
omaisimmat mienti-tamarat owat metsäntuotteita, niinkuin plank-
kuja ja lautoja (Porista ja Viipurista), potaskaa, pikeä, termaa
(Pohjanmaalta), puu-a§tioita (Uudesta- jaRauman kaupungeista)

joista tässä mainittakoon: (1857)
Pumpulitehtaita
zkaiwaiintehtllitll
Najllnsst-, kaateli' j» m. t,

lasitehtaita
Verkatehtaita
Korttitehtaita
Kynttilä-, faipua-, soopa-
Lone-pajastoja
Öljy-myllyjä
Paperitehtaita
Sokeritehtaita
Tupakki-, nuustu-teht,
Ajotalu-teht.

1,900,000 markkaa.
270,000 "60,000 "352,000
328,000 "
44,000 "324,000 "

268,000 "48,000 "428,000 "440,000 "1,312,000
96,000 "

) 1841 wuoden wienti teli 9,900,000 m,, tuonti 20,000,000 m,
1852 " " 10,100,000 " " 26,800,000 "
1862 " " 35,100,000 " " 57,300,000 "
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ja halkoja eteläisiltä rantamailta); fatjan-antimia, niinkuin elä-
mää karjaa, moita, lihaa, muotia ja talia; kalaa, hylkeenrasmaa,
turkki-nahkoja, jywiä j. n. e. Ulkomailta tuodaan jywiä, kiyy-
nejä, suoloja, metallia ja metalli-teoksta, kalaa, mauksia ja he-
delmiä, kahmia, teetä, sokeria, miinejä, paineita, apteekin-aineita,
nahkaa, silkki-, pumpuli- ja toilla-!anMta j. m. Kanppa-tama-
van kuljettamisella (rahdilla) saadaan kanssa hymät woitot. Wien-
titawaran aiwo on miimeisinä wuosina keskimäärin laskettu 27
milj. markkaan sekä tuontitawaran armo, ynnä rahtimoiton ja
tuontitullin kanssa, 52 milj. markkaan. Suomen kauppalailvas-
to on joltisen suuri, nimittäin 500 isompaa alusta 80,000 läs-
tilumulla ja 1,100 mähcmpää alusta 50,000 lastilla; 78 höy-
ryalusta, jotka cnimmiten kulkemat oman maan mesiä, mutta
muutamat myLZ menemät ulkomaan fatamoiljin*). SälMennätin

*) Katsaus tawarain roaihetukseen muiden maiden kanssa »sottaa
oman maan tarmetten laadun ja sen elinkeinu-ahkeruuden tilan. Wuo<
sinä 1860—1862 oli erinomaisimpain ruientitalvarain leskivaimo sen»
raaitm: puu-tatnara ja puu-kalut tekimät milj, maikkaa, terniä 3|
tnilj., woi 3 milj., metallit 2z milj., Raimot 1| milj., kankaat iz
milj., kalat 1J mtlj., jyruät 914 tuhatta, elukat 647 t., liha 240 t.,
j. n. e. Mitä erittäin tulee metsäntuotteisiin, oli palkkeja enimmin
»viety Oulusta 3,295 kappaletta, Porista 1,701, Wiipulista 3,990;
parruja Porista 22,329 kappaletta, Raumalta 22,290, Turusta 10,842,
Ahmenamaalta 49,131, Viipurista 1,937; terroaa Torniosta 3,600
tynnyriä, Oulusta 65,000, Raayesta 4,000, Kokkolasta 22,500, Pie-
tarsaaresta 16,500, Uudesta Kaarlepyystä 11,000, Vaasasta 18,000,
Kaskisista 1,000, Ristiinasta 36,000, Porista 3,200, Raumalta 977;
piteä Oulusta 1,468 t:riä, Uudesta Kaarlepyystä 732; potaskaa Raa-
hesta 6,330 leiroiskää,Kokkolasta 2,650, Maasast» 3,850, Ristiinasta
2,320, Turusta 996; Planktuja, lautoja ja foiroja Oulusta 17,500
tonttia, Pietarsaaresta 6,400, Uudesta Kaarlepyystä 4,000, Vaasasta
6,200, Ristiinasta 19,100, Porista 65,000, Raumalta 102,000tonttia,
Uudestakaupungista 452,000, Turusta 22,400, Helsingistä 12,300,
Purw°ostll 10,600, SotoiifaSta 11,800, Haminasta 32,600, Viipurista
198,000, Joensuusta 2,400; lehtereitä Raumalta 40,000 tonttia,

Uudestakaupungista 16,000, Ristiinasta 1,800; halkoja Turun läänistä
19,000 Mää, Viipurin läänistä 39,000. — Tuuntitamaroista teki
kangasten armo 6J milj. markkaa, kahmin 5J milj,, sokerin 5 milj.,
metallien ja metalliteosten4mi!j,; pumpulin 1| milj,,wälewllin juomain
i; milj.; suolan 1J milj., tupakin 1\ milj., wiinein 865 tuhatta, naha»
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on laitettu pitkin Suomen etelä- ja tänft-rantaa ja on sekä
kaakkois että luoteis rajalla yhdistyksessä muun Europan sähkö-
linjain kanssa. — §)ffttr;iSpanfti on myös toimeen pantu.

Asukkaat. Suurin osa asukkaita on Suomalaisia, jotka ja-
karttumat tähteen eri pääsututuntaan: Hämäläisiin ja Karjalai-
siin. Hämäläiset asumat lounaisessa ja Karjalaiset koillisessa
osassa, ja niiden rajan saattaa laskea Uudenmaan kaakkois kul-
masta Vaasan läänin luoteis kulmaan. Niitä Hämäläisiä, jotta
asumat lounais rantamaalla, kutsuttiin muinan Sumeiksi (roar-
sinaisia Suomalaisia) ja niitä Karjalaisia, jotka siirtyimät poh-
jaiselle Pohjanmaalle Kainulaisiksi (Kmener). Suomalaisille liki»
sukuisia ja ennen niitä Suomeen asettuneita omat Lappalaiset,
jotka sittemmin ahdistettiin pois maan pohjaisimpiin osiin.
Oikeita peri-juurisia Lappalaisia on nyt eniiän tuiki mahan (5 eli
600). Ruotsalaisia asuu Ahmenamaalla, Uudenmaan ja etelä
Pohjanmaan (Vaasan läänin) rantamailla ja sen edustalla ole-
Milla saarilla ja paikoin muuallaki (225,000 henkeä). Ruotsin-
kieltä puhuu moni Suomlllllinenki. Mnäläisiä on enin Viipurin
läänissä ja paikoin muuallaki, enimmiten lauppamiehiniikaupun-
geissa (7,000 henkeä). Mustalaiset kuljeskelemat enimmiten maan
sisemmissä osissa (kukaties 1000 henkeä). Muutoin on Saksa-
laisiaki (enin Viipurin läänissä, kukaties 400 henkeä), moni-
ahtll Juutalainen, SÄansfalainenj. n.'e. Väkiluku raitaan las-
kea 1,750,000 henkeen. Useimmat (1,700,000) tunnustamat
eMllntelis-lutheiilaista oppia, jota on maltio-ustonto. Greeka-
lais-kristinopin tunnustajia on enimmiten itäisimmissä osissa
(45,000 henkeä). Paitsi näitä on mähä katolilaisia, reformeera-
tuita ja juutalaisia. -— Paitsi niitä oikeus- ja mapaus-etuja,
jotka tulemat yleiseen kulletti Suomen asukkaalle ja jotta kieltii-
miit ketään, laillisetta tutkinnotta ja tuomiotta, mahingoittamasta
hengen, kunnian, ruumiin, tamaran ja oman mapautensa suhteen,
756 t., Märi-ainetten 743 t.; liirihiilien 662 t., kaloin 598 t., talin 595
t,, kynttiläin 576 t., hedelmäin ja mausten 575 t,, löysien 514 t., pum-
putitantain 360 t. j. n. e. Tarcalltftna Muosina tuodaan maahan Miljaa
ja kryynejä 5 miljonan armosta, johon mnös on luettu Menäjän sota»
mäen ruokatarpeet; mutta tapahtuneen latomuoden perästä enetittjy
tietysti sisääntuonti, joka muonna 1862 laskettiin 26 milj, markkaan.
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on myös muita erinäisiä etuoikeuksia ja niiden mukaan jakautu-
»at Suomen asukkaat 4:ään säätyyn: alltelis-, pappi?-, por-
Kari- ja taloNpojan-säätyyN. SBiimetft mainittuun säätyyn kuu-
lumat kaikki kruunun-weiotaloin omistajat*)- Kukin sääty saapi
lähettää edusmiehiä maltiopäimille, joita pidetään »vähintäänkin
jota lviides muosi.

*) Maa on osittain kruunun, «Main kaupunkein, osittain ylsi»
toisten oma. Talot jaetaan, etuinsa ja welwMsuuttensa suhteen, kol-
meen luottaan: rälssi-, fruunun- ja wero-taloihin. Rälssitilat (säteri-
laitanut, raja- ja pyyki-talot, rälssitalot) oltiat wapaat monista, maata
yleiseen smraawista rasituksista ja melmollisuuksista. Krnununtalon
oitia omistaja on kruunu, Maikka fe on antanut ne yksityisille hoidet»
tllMaksi tahi arenniDe määrätyiksi wuosilsi, tahi perinto-oikeudellaHoi-
tajan perillisille, kun Maan maa hoidetaan ja määrätyt Merot makse-
taan. Verotaloihin on omistajalla ja hänen perillisillänsä täysi omisto-
oikeus, kun Maan suoritetaan siitä malsettamat »erot. Erilaatuisia
kruunun- ja rälssitaloja saapi ostaa perinnöksi, joten ne muuttumat
werot»loiksi. Viimeisinä aikoina on noin 600 talo» Vuosittain ostettu
perinnöksi. Talon suuruuden ja arwon ja siitä seuraamain meru-
maksoin suhteen on niille määrätty oma mantalllinsll. Paitsi tätä un
Wiipurin ja Kuopion lääneissä omia mantaali-nimityksill: atm (—1
mantaali), sllwu eli orawa C= % mant,) ja mwio»lUpla (niitä ei
käy tarkoin määrääminen mantaalin suhteen).

Taloja ja mantaaleja eri lääneissä oli w. 1850 seuraawalla tawalla:

Wuositellen rakennetaan Suomessa paljo uudistaloja (nyypykejä),
jotta aita» Moittain muuttumat tnerotaloitfi.

Aatelistoon kuuluu noin 3,000 henkeä,pllpftissäatyyn 8,000, ptv
Marisäälyyn 20,000, talonpujan-säätyyn 1,590,000, heiras-mäteä on
15,000 ja muuta kansaa 155,000 henkeä.

Oulun l. 7,240 1,799
SBaafan l. 5,912 2,622
Turun l. 9,871 5,280
Uudenmaan l. 4,716 2,283
Mipuiin l. 7,440 1,559
Kuopion l, 6,718 724
Mikkelin l. 3,857 1,210
Hämeen l. 4,453 2,178

Summa 50,20? 17,660

573
435
751
323
845
437
584
518

4,466

1;224
2,180
3,892
1,532

63
281
610

1,458
11,240

2
7

637
433
651

6
16

202
1,954

johon tulee:
SBitpur. l. arwio-rupl. 2,172
Kuopion l, "__ 2,466

Summa 4,638

1,565
1,818
3,383

26
516
542

581
132
713
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Hallitusmuoto ja waltiohoito. Suomenmaa on erottama-
ton osa Venäjänmaata, jonka Keisari on Suomenmaan Suuri-
ruhtinas. Muuten on Suomenmaalla omat lakinsa ja Venäjän
hallituksesta ainian erillään olema hallitus. Suomen peruslait
omat Ruotsin hallitus-muoto, annettu elok. 21 p. ro. 1772, Uh-
distys- ja Naluutuskiija, annettu helmik. 21 p. ja huhtik. 3
p. to. 1789, sekä Waltiopäiwa-jaijestys, annettu huhtik. 15 p.
N). 1869, jotka asetukset Venäjän Keisari on »voimallisiksi ja »vai-
kuttamiksi ottanut ja wahwistanut. Ne myönnyttämät hallitsialle
ylimmän laki-sääntö-Mallan. Mutta semmoiset asiat, jotka kos-
kemat peruslakien eli säätyin etu-oikeutten muuttamiseen, uuden
lakikirjan säätämiseen, uutten weroin määräämiseen ja sotamäen
ottoon, kaikki ne o»at säätyin mietittätvät! ja säätyin päätök-
sellä, johon tvaaditaan »ääntään 3:n (moniaissa asioissa 4:n)
säädyn suostumus, on lain woima, kun hallitsia sen wahwistaa.
Sellaiset asiat ja seikat, jotka omat hallitsian itsensä päätcttämät,
malmistclee Pietarin kaupunkiin asetettu, 5 jäseninen, Tuomen
asiain komitea, ja siellä asuma Ministei-lvaltasihtceri esittelee
asiat Keisarille.

Hallituksen etunenässä Suomessa on Keniaal-kumrnoim,
jonkaKeisari määrää siaiseksensa. Hän on Keisarillisen Senaatin
esimies ja kaiken maassa löytymän sotamäestön päällikkö. Kaikki ne
asiat, jotka tosin olisimat hallitsian päätettämät, mutta joitahän ei
ole roaattnut omaksi päättämiseksensä, tutkitaan japäätetään, hänen
nimeensä, keisarillisessa senaatissa. Se on jaettu kahteen Osas-
toon: Oikeus- ja Talous-osastoon, joiden jäsenet Keisari joka
kerran määrää 3:ksi muodeksi. Paitsi niitä asioita, jotka pääte-
tään yhteisesti molemmissa osastoissa (täysikokouksissa) on oikeus-
osastolla oikeuden maarinpitäminen erittäin melmollisuutena, ta-
lous-osastolla sitä Mastaan sisemmän hallinnon hoitaminen, joka
sen tähden jakautuu useampiin Toimistoihin, jotka omat Si-
wili-toimisto (yhteistä rauhaa, järjestystä ja makuutta marten),
Waltiowlllllin-toimisto (jolla on maltion omaisuuden, raha-asiain,
kaupan ja teinollifuuben hoito), Kamaii-toimisto (jota kantaa
maltion saatamat ja tutkii tilinteot), Sota-llsiain toimisto (sota-
mäen asioita marten), Kilkko-llsiain toimisto (kirkon ja alkeis-
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opetuslaitosten asioita Marten) sekä Maanlviljelykscn toimisto.
Kussakin näissä toimistoissa on erinäinen tnaarinpito jollakulla
talous-osaston jäsenellä. Lähellä yhdistettynä senaatiin on Pro-
kuillllton, joka pitää waaria ettei lakeja rikota eikä kenenkään
oikeuksia sorreta. — Hallinnon erinäisten Naarain tähden on
useampia pää-tmrtaluntia, jotka kaikki kuulumat senaatin alle.

Maakuntain hallinto ja yhteisen järjestyksen pitäminen
maan eri osissa on annettu 8 kuweinöölille. Heidän waikutus-
alansa suhteen on maa jaettu B:aan lääniin: Oulun ja KllM-
nin, Waasan, Turun ja Porin, Uudenmaan, Viipurin, Kuo-
pion, Mikkelin ja Hämeen lääneihin. Kukin lääni on sitten
jaettu kihlakuntiin, joissa kussakin on yksi kruununwouti, ja kih<
tafunnat nimismiehen-piirikuntiin, jotka usein omat samat kun
pitäjät. Kaupungeissa on ensimäisenä järjestyksen pitäjänä Mais-
traatt, jossa kaupungin pormestari ja neutvosmiehet owat jäse-
ninä *). Sekä kaupunkein että maanpaikkain omat hallitusneu-
tuot omat waan awuksi Kruunun pallvelioille, mutta sopimatto-
mat herättämään ja »voimassa pitämään jotain yhteis-mieltä ja
taivuttamaan kansaa itse-hallitukseen **). Kihlakuntia on nyt
50, nimismiehen-piirikuntia 250 ja kaupunkia 34***). —
Näestonluku maan kaikissa kaupungeissa on noin 118,000 hen-
keä. Tämä taupunkimäestön »vähäinen luku, merkattuna etelä
ja länsi Europan oloihin, »sottaa kuinka mähän kaupunki-elinkei-
not meidän maassamme owat maurastuneet.

Lakia käyttämässä ja oikeutta hoitamassa on Suomessa 3
Homioikeutta: Turussa, Vaasassa ja Viipurissa. Turun howi-

*) Sortaw»lassl! ja Maarillhannnassa ei ole pormestaria eikä
maistraatia, toaan ainoastaan j|BricStt)§mie§ ja järjeettjgoifeuS.

**) On kuitenkin {o melkein kaikin paikoin luiumllis-hllllitutsia
toimeen pantu.

***) Kussakin tihlakunnllssa on wäkeä,kestiluwun jälkeen, 34,000
henkeä,mutta tässä on niin suuri epätasaisuus, että mäfi-riffaimmosfa
lihlakunnassa (Ilmajoen kihlakunnassa Waasan lääniä) on noin 60,000
henkeä,mutta waesta löyhimmässä kihlakminassa, paitsi Lapinmaata,
on waan noin 15,000 henkeä. Suuri erotus on myös nimismiesten
piirikunnissa, wäkiluwml suhteen: 1,600 ja 13,000 hengen Malilla.
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oikeuden piiriin kuuluu Turun, Uudenmaan ja Hameen läänit;
Maasan homioikcuden piiriin SBaafan ja Oulun läänit, jaVii-
purin hotvioikeuden piiriin Mikkelin, Kuopion ja Viipurin lää-
nit. Holvioikeudcn esimiestä kutsutaan presidentiksi, jäseniä ho-
wioikeuden neulvoksiksi ja asessoreiksi. §onrioifeutten alle kuuluu
kaikki ala-oifeubet sekä maalla että kaupungeissa. Alaoiteuksia
maalla omat kihlakunnan-oikcudet, joita kihlakunnan tuomari pi-
tää 12:den lautamiehen kanssa, jotka walitaan kunki oikeuspii-
rin talonpojista. Kaupungeissa käyttäwät lakia ja oikeutta RllllZ-
tlltvllN'oikeudet, joissa pormestari ja neuwokset owat jäseninä.
Ne kaupungit joissa ei ole pormestaria, kuulumat kihlakunnan»
oikeuden alle. 3:ssa kaupungissa on MolisikaMllli, jossa Polisi-
mestari on päämiehenä*). Erinäisten asiain tähden on Sota-
oikeuksia ja Maanjako-oikeuksia.

Kirkollinen hallinto, uskonoppi ja seurakunnan hoito on
Turun aikkipispan sekä Pormoon ja Kuopion pispain hallussa,
kullaki tuomio-kapituli apuna. Sen mukaan jakautuu maa kol-
meen Hiippakuntaan. Turun arkki-hiippakuntaan kuuluu Turun
lääni, Waasan lääni paitsi Hämeen osaa, Hämeen läänin länti-
set osat ja Uudenmaan lääniä Hämeenseläntccsen ja lähelle
Helsinkiä. Portvoon hiippakuntaan kuuluu Viipurin ja Mikke-
lin läänit sekä itäiset osat Hämeen ja Uudenmaan läänejä. Kuo-
pion hiippakuntaan kuuluu Oulun ja Kuopion läänit. Kukin
hiippakunta on sitten jaettu PlVVllstikllNtun, joissa kussakin lää-
nin-prowllsti on päämiehenä. Kuhunki proroastikuntaan kuuluu
enempi eli »vähempi pitäjiä kirkkoherroinensa, joista joku wali-

Kullakin kihlakunnan tuomarilla on, lestilumun jälkeen, neljä
teräjäkuntllll hoidettomono, jonka tähden leräjiä (paitsi Mäli-leräjiä) pi<
detään maan 2 kertaa muodesso kussakin keräjäkunnassa, maikka niissä
kussakin keskimäärin on 8,300 henkeä mutta yhdessä päälle 25,000 henkeä.

Helsingissä, Turussa joViipurissa on erittäin oikeus- joerittäin»ai»
linto-pormeStorikussoli. — Somoisso kaupungeissa on myös polistlomori.

' Kihlat. Keräjäk.
'urun homioik. kuulun 19 81
Loason " " 15 52
Liipurin " " 23 77

Snmmo 57 210

niiden niiden
mäkiluku. Kanpunk, niälilulu,
584,000 12 74,000
462,000 12 24,000
638,000 10 20,000

1,684,000 34 118,000
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taan läänin-proMastiksi. Pitäjä on tahi Maan yksi seurakunta
taikka usiampia. Jos pitäjässä on useampia seurakuntia, sano-
taan yhtä emäkilkon seurakunnaksi ja toisia tappeli-seurakunniksi *).

— Greekan uskolaiset kuulumat Pietarin Metropolitan alle.
Muut maltio-laitokset ja niistä seuraamat jaot (esim. 50

läämn-lääkärikuntaa, 3 tullipiirikuntaa j. n. e.) owat mähem-
män armoista ja jätetään tässä luettelematta.

Opetuslaitokset. Kansan oppi, joka on ollut pappein hoi-
dettama, on enimmiten sellainen että osataan lukea kirjaa, ja sen
melkein kaikki osaamat. Kansakouluja on paikoin, mutta kansa
kun asuu hajullansa, on se suurena esteenä tässä asiassa. Kan-
sakouluin hankkeissa on tosin oltu ja ollaan, mutta Suomalai-
set eimät mielä ymmärrä niiden hyötyä, ja sentähden taitaa
Mielä pitkät ajat kulua, ennenkun ne saadaan oikein toimeen,
lvarsinki kun niiden asettaminen oikealle kannalle on maikea
asia. Opetuslaitos eli seminaari kansakoulun-opettajia Marten
on kuitenki pantu toimeen Iymäskylässa. Paremmalla kannalla
on oppineitten simistäminen. Sen edistämiseksi on Aleksanderin
yli-opisto Helsingissa, 1 mallikoulu, 5 gymnaasia (lukiota) **)
ja 1 lyceumi (yksityinen oppilaitos), 3 alkeisopistoa ja 13 yli-
alkeiskoulua. Dliopistolla on oma hallituksensa, jonka korkeinta
päämiestä kutsutaan Kansleeriksi (jona Perintoruhtinas nyt on).

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

Ruotsissa on 1 pappi 975 henkeä ja Norjassa 2,350 henkeäkohden.— Kun Suomessa on 1 pappi noin 2,000 henkeä kohden, ei sopisi
sen suhteen juuri moittia kristillisyyden opetusta, jos ei tässä olisi
roäkilumun suhteen, niin suuri epätasaisuus ja jos ei papeilta menisi
niin paljo aikaa muihin toimituksiin, jotta oikeastaan eimät kuulu pap»
piswirk»»n ja jos ei palju pappeja olisi waan toistensa apulaisina.

'") Gymnaasit owat jo määrätyt häwitettäwilsi.

Promastik

'urun hiipftllk. 18
iortoott h. 14
luopion h. 9

Summa 41

k. Pitäjiä, Seurakuntia,luku» wäe§tö luku» aBäcätö W,iestön Kunkin
määrä. kezkilui». määrä, keskilum. summa. »apin

jälkeen, jälteen. osalle,
103 7,630 244 2,990 730,000 1,780
75 8,310 117 5,320 623,000 2,770
43 9,210 101 3,921 396,000 2,555

226 7,740 462 3,780 1,749,000 2,190
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Gymnaasit, alkeisopistot ja ylä-alkeiskoulut oivat kouluhallituksen
maarinpidon alla, samoten myös maan 33 ala-alkeiskoulua, yh-
teistä kansallis simistystä Marten, ja 8 naiSfoulua. Samoten on
yhteistä kansallis smistystä warten 2S:3sa kaupungissa sunnun-
taikouluja. — Erinäisiä atnmatti-foitluja on: 5 merikoulua, joissa
merenkulkuun opetetaan, 2 kauppakoulua, joissa kauppamiehiksi
opetetaan, 3 reali-koulua, joissa opetetaan täydellisempiä tietoja
käsi-ammattilaisiksi ja mapruki-miehiksi aikomille, 1 sotakoulu,
jossa taitawiksi sota-päälliköiksi neuwotaan, 1 metsäopisto, jossa
metsän hoitoa opetetaan, 1 maanmiljelysopisto, jossa maanmil-
jelykseen ja kunnolliseen karjanhoitoon neurootaan. Käytännölli-
siä maanmiljelyskouluja on nyt 10. Kuuromykkiä »varten on 4
ja sokeita Marten 2 oppilaitosta. Tiedetten, Suomen muinais-tie-
toin ja Suomalaisen kirjallisuuden, samoten myös ihanne-taitoin
edistämiseksi on seuroja toimessa, joista iljanne-taitoinseura pi-
tää toimessa kaksi piirustuskoulua *).

Sotawäki. Oman maan sotawäkeä on henkiMrtill-tlllkk'-
ampuja-pataliona Helsingissä ja merisotawäen kantawaestö.

Raha-warat. Suomenmaan raha on Markka., jaettuna
100 penniin. SBuotifet maltio-tulot nousemat noin 16 milj.
markkaan, jotka likimmiten nittämät tarpeellisiinmenoihin**). Suo-

*) Gymnacisit otrat kahdenlaisia: yleistä oppimista ja siwili-wir°
lamiesten oppimista ttmrten. Ensin mainittua lajia on Turussa, Vaa-
sassa, Porruooss» ja Kuopiossa, nmmeksi mainittua lajia Hämeenlin-
nassa; maUikoulu ja lyceumi Helsingissa; alkeisopistoja Iymasky»
lässä, Niipuriss, ja Oulussa; ylä-alkeiskouluja 2 Turussa ja 1 Po»
rissa, Tampereella, Hämeenlinnassa,3Baa|a§fa, Kukkolassa, Kuopiossa,
Joensuussa, Sarounlinnassa,Heinulassa, Lomiisasla ja Purruoossa.
Ala-alteistouluja on joka kaupungissa ja 1 Ahmenamaall». 3)liopis<
toon kuuluu noin 600 ylioppilaista, gt|mnaa|ei§fa ja ylemmissä alkeis-
oppilaitoksissa un 1,800 oppilaista ja ala-alkeistouluissa 1,900.

**) Waltiu-tulot uwat jaetut seuraamiin paa-luukliin ja lasketliin
muunna 1868 (täysissä tuhatluMuissa) näin: 1) maa-Merut 2,276,000
markka»; 2) merot Malmistuslaitokststa 100,000; 3) henkimerot
1,368,000; 4) epäkohtaisit Kierot 7,418,000; 5) satunnaiset tulot
1,406,000; 6) suustuntaMero 600,000; 7) miinllnpollu-niero330,000;
8) tyllhuunerahaslll 425,000; 9) sutilaisrahatzto 2,647,000; 10) soti»
lllishuonerahatzto 135,000. — Menot: 1) keisarin taytösrahat 124,000
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men pankinpaperi-rahaa on maassa liitteellä noin 35 milj. markkaa.
Waltio-welka tekee noin 36 milj. maikkaa, siihen luettuna myös
ajanmukaisia tulfuneurooja maiten otetut lainat.

Suomen Suuliruhtinanmaan tt>aaflina on punaisella poh-
jalla pystyssä-seisoma jalopeura, folmu-ruufuja ympärillä oike-
assa etukäpälecssä on miekka, kärki ylöspäin, ja wasemmassa sa-
peli, jonka kärki on alaspäin ja jonka hamara-puolella se tata-
jalmoin seisoo. Eri maakunnilla, lääneillä, kaupungeilla, kihla»
kunnilla j. n. e. on omat »vaakunansa ja sinettimerkkinsä.

Maan monista jakautumisista on jako läänehin tärkein. Tässä
seuraa kunkin

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

mäkinen (4—5 henkeä n. pen. alalla). Sen läpi juoksee paljo
muoria ja maanselkiä, joiden Malissa on laaksoja, kankaita, ne-
woja ja korkeita soita. Ilman-ala on kylmää: kuitenkin on
lyhyen kesän aikana usein hyminki lämmin, kun aurinko pitkiin
aikoihin ei laskeu näkymättömiin. Iywiä ja muita maan he-
delmiä siellä ci käy »viljeleminen, ja wilu ne usein panee. Pe-
runoita ja nauriita käypi kylwäminen Utsjokeen asti. Ohraa
kylmetään Itvalojoenki suulla ja joutuu mahassa ajassa. Ru-
kiin »viljeleminen alkaa Sodankylässä ja Muonioniskassa. Ru«
ja hallitutzluntll 1,164,000; 2) uileuskunt» 488,000; 3) sotilc,islunta
236,000; 4) stmililunta 3,448,000; 5) ovetuslaitlllset 1,725,000;
6) armeliaat laitokset y. m. 1,269,000; 7) satunnaiset menot 1,868,000;
8) maanwiljelys, kauppa ja elinkeinot 1,614,000; 9) yleiset apuwarat
822,000; 10) maksut sullstuntarahoista 458,000; 11) malsot miinan»
polto-Kierosta 700,000; 12) roahennytsiä 110,000.

läänin koko maatiet
Mun 3,098
öooson 737
5urun 464
Inbenmoon 210
Btipnritt 791
luopion 787
MNelin 420
iämeen 328

Summa 6,835

t, n. Peniti. mäestö
172,000
298,000
321,000
163,000
265,000
213,000
151,000
163,100

1,746,000

ja mäestön t
56

405
690
775
335
270
360
395
255

tihjerss.
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kiintulo arMataan 500:teen ja ohran 3,ooo:tneen tynnyriin wuo-
sittain. Metsästämisellä, kalastamisella ja karjanhoidolla hankkii
kansa enimmiten elatuksensa, ja peuran-jäkälistä saamat peurat
ruokansa. Kultaa on rumettu kaimamaan Imolojoesta. Mai-
nioita omat Lapin lukemattomat sääsket ja mäkärät, ihmisten ja
karjan kiusaajat. Maijoja kasmaa ololta. Waiwaiskoiwuja ja
katajapensaita kaswaa ftelld-täällä muorten päiroäpuoletta; laak-
soissa tapaa mäntyjä, leppiä, haapoja ja tuomia, järmein ja jo-
kien rannoilla pajuja ja etelämpänä kuusia ja pihlajia. Joltisia
metsiä lamataan mielä 681" lemeydella. Näiden erämaiden war-
sinaiset asukkaat omat lyhy-kasmuista Lappallliskansaa.' Monin
paikoin on uudis-asukkaiksi asettunut peltoa wiljelcwiä Tuonill-
laijtCt. Lappalaisia on paikoin sekaantunut näiden joukkoon, jo-
ten omat ryhtyneet maanmiljelykseen ja karjanhoitoon (enimmtten
lampaita, joku lehmäki). Muut Lappalaiset jakautumat kalastaja»
ja paimen- taikka tllllturi-Lapplllaisiin. Edelliset omat asettuneet
kalaisten järmein ja jokien rannoille. He elämät kalastamisella
ja miljelemät nauriita, mutta on heillä porojaki. He asumat pie-
nissä siimottomissa tumissa ja omat ikäänkuin paimentolaisten ja
pellonmiljeliäin »väliportaalla. Paimen-lappalaisilla ei ole mi-
tään muuta huolena kun porot. 2!amallinen lappalaisperhe tai-
mitsee elatukseksensa noin 300 poroa; moniailla perheillä on 6
ja 8-fi tuhatta poroa. He elämät poroin maidolla, juustolla ja
lihalla, pukeutumat poroin taljoihin (nahkoihin) j. n. e. ja pitä-
mät heitä myös kuorma- ja meto-jut)tana. Paimen-lappalaiset
kuljeskelemat toisesta paikasta toiseen ja muuttamat kesäksi Nor-
jan tuntureille, lämmintä pakoon, mutta palaamat taimeksi ko-
tiinsa. Heillä ei ole huoneita muuta kun kodat, s. o. moniaita
liukuja pistetään pystöön maahan taikka lumeen nojallensa toisi-
aan masten ja seiniksi lemitetään niiden ympäri poron taljoja
tahi sarkaa. Monet haitalliset asianhaarat näyttämät aikaa moit-
tain peräti hämittämän sekä paimenlappalaiset että porot.

Wuoriftlänteet täällä owat «sm Maanseläslll (Suolaseläsliy,
jota lähtee Norjan «uoriselästä Kllseuillllrllssll, ja sen haaroja: Lin-
tuselänne RoMwllllmstll itään päin NZenäMe ja Oillillsselänne
Soiwerswlllllllsta etelään päin. Kukkuloita näillä selänteillä taikka
erillänfn mainittakoon wielä Slllwaswllddo (1,760 jalkaa), Pelto-



27

waddo, Sompiutunturi, Talluna°iwi, Ounastunturi, lenstuntun
sekä MutlllVlllllll, jossa Suomenmaa,Wänäjänm»a ja Norja kohtaa-
mat toisiinsa, Pelioiwi Suomen korkein kukkula, Luostlltuntnri, ©o*
dankylän kirkon eteläpuolella, — Vesiä: Rajajoki Sleslemjoli, Ina-
rinjoli ja Tenojoki, johon Utsjoki ja Pulmajoli juoksewat; — Ina-
linjärun, johon juoksee Iwalojoki ja loenjoli PllÄdajinwestii, joka
saa lisäksensä Waslojoen lounasta ja Naamasjoen, Muddasjaimcu
läpi, pohjastapäin. — Wedet Inarinlapin itäisessä osassa ja Kuola-
jäiwenlapin, Maanselän pää-harjun itäpuolella olemassa, osassa juok-
semat Venäjälle Jäämereen j» Kantalohteen. — KönlllMä, joka yh-
dyttyänsä, Enontekisten kirkolla, Lettasenoon, nimitetään Muonion-
joeksi, johon lerisjärwi juoksee; yläpuoli Kemijolm, johonLuiiojolt
juoksee, ja yläpuoli Ounllsjoltll, joka lähellä lähdettänsä juoksee läpi
Pyölisjlllwen, joka on 1,200 jalkaa korkealla meren pinnasta.

Lapinmaa jakautuu 7:ään Lappiin: 1) eteläpuolella Lapiutuntu-
reita: Enontelisten eli Tornion, Muonionislan, molemmat Muo-
nionjoen rannalla, Kittilän, Ounasjoen rannalla, Sodankylän ja
Kllllllljälwen (idässä), 2) pohjaispuolella Lapintuntureita Inaiin ja
Utsjoen Whj»isimpanll> Lapit. Utsjokea, Inaria, Kittilää, Sodan»
kylää ja Kuolajärmeä kutsutaan yhteisellä nimellä KtMin-Lllpilsi

Pohjanmaa ynnä Suomen osa Länsipohjanmaata (se on
Tornionjoen mälillä lännessä sekä Kallinkankaan ja Kakamajoen
(joka laskee mereen länsi puolella Kemijokea) Malilla idässä
ulelva maa), on Maanselästä Pohjanlahtea kohden alenema maa-
kunta. Nuoria mainittakoon Aamsaksll (747 jalk.) Toinion-
joen rannalla, lähellä napapiiriä, jossa Juhannuksen aikana
käydään katsomassa aurinkoa, kun se ei lasken näkymättömiin.
Sisemmissä osissa kulkemat Maanselän haarat hietakangasten,
louhikkoin ja niin monien järtnein ja fuo-matben lvälissä, että
koko maakuntaa on tverrattu laajaan suohon. Matalaa ja ta--
saista rantamaata kohden kulkee monta selännettä, pitkiä laak-
fon-foi(atetta millissä, joissa joet juoksemat, pohjaisimmat etelään,
keskimäiset länteen ja eteläisemmät luoteesenpäin. Maa on ylei-
seen laihaa hieta» ja kangasmaata. s—lo penikulman lemyi-
seltä on rantamaa hymästi »viljelty ja kansaista, mutta maacm-
pana »alenee »viljeleminen ja kansa harmenee. Halla panee
usein kylmöt, eitvätkä katowuodet ole outoja. Niitut kasmamat
wahmasti heinää, marsinki niillä paikoilla, joiden yli tulwawesi
kemäisin kulkee. Siscmmissä osissa (Kajaanin läänissä, Kainun-
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maaisa) on wielä magmat metsät! siellä poltetaan huhtaa (enim-
min Hyrynsalmessa ja Sotkamossa) ja paljon fermaa. Metsästä-
minen (warsmki linnustaminen) on hyotyisää, ja metsästäjät hiih-
täwät suksilla. lärwet omat kalaisia: jo'>ssa, warsinki pohjaisissa,
saadaan paljo lohia ja taimenia. Helmisimpukoita tapaa pai-
koin, mutta ne omat mä'f)än arwoisia. luwakaisenmaa Kolarin
kylässä M-Tornion pitäjässä on kukaties Suomen suurin rau-
tamalmi-maa, mutta siitä ci nykyään malmisteta rautaa, kun
malmissa on liiaksi nkkikiisua. Särmi- ja suomalmia on kyllin
ja »viimeisinä nmosina on rakennettu useampia sulatuslaitoksia.
g)li- ja Ala-Torniossa on laaja lalkki-kerros. Suomalainen
mäestö on Kainulaisia ja Karjalaisia, sitkeää ja rohkeaa kansaa,
jotka hätäilemättä laskemat alas määrällisiä koskia, kuljettais-
sansa pitkin jokia sisämaan kalua rantamaan kaupunkeihin.

Itä osa eli Kajaanin lääni on itäinen,Suomenselän pohjais puo«
tefla olema osa Suomen ylänkömaata, jonka rajana alanfomaatakohden
on Kainunselänne,jola lähtee Sarwitllipllleestll Maanselälla Saares-
niiifctli Suomenselällä. Sen läpi kulkee SBuofli/ jotalähtee SKaanfeläSta',
lykkää luoteesen lumlllissllllllN ja yhtyy Wuollltti-nimiftnä Suomen»
sellään. Kajaanin alue jakauu siis kulmeen osaan: Kianto pohjaisessa,
Sotkamo idässä jaKajaani lännessä. Tähän kuuluu myös etelä osa Ou-
Nllsselimnettll, joka yhtyy Kallinlanlllllse» Pohjanlahdenrannalta. Läpi
alankomaankulkee Kiumlonseltmnc, jotalähtee PohjailpllllstäsKaanfelän
länsi haaralla meren rantaa päin, jossaKiumlonpcnilllt cli SiMoWUolet
(531 jal!.) kohoamat, Kuusamon Pitäjä, itäpuolella Maanselkää,on jyl»
hämuonnen. Korkeimmat kukkulat siellä owat 9Juori!ttcn (1,640 jalk.),
M»nwllllill (1,486) ja linmaia (1,430 jalk.), jossa aurinko näh-
dään lydan-yullä Juhannuksen aitaan ja lumi warjopaifoi§fa wäliin
sylyy koko kesän sulamatta. Hyrynsalmessa mainittakoon Tcinhlliju
(1,095 jall) ja Sotkamossa Wullllltinpöllö (840 jlllk,) Kärnälän
kosken eteläpuolella. — Mesiä: Tuinionjoli, johon TengeliojM,
Aawasaksan pohjoispuolella, juoksee; Tornionjoen läntinen ja Pienempi
suuhaara, Närän, on rajana Ruotsia »vasten. — KakaMllioli. —
KtMijoli tulee Sodankylästä ja juoksee lounaista suuntaa, Kemijär-
tuen (pitäjän ja I»twen), Rowaniemen (jonta kirkon wieressä Du»
Nllsjoli Yhtyy Kemijokeen) ja Kemin pitäjäin läpi. - ©tmojoft,
Simojlllwestll,Kemin pitäjän läpi. lijoki, lij.äiwestä Kuusamossa,
Puda«järwen ja lin pitäjäin läpi. Kiannon alangossa (580 jalk.)
on KiantoMwi ja WuolliMwi, joka Jalokosken kautta juoksee Ka»
jaanin alanfoon, jossa Hylt>NMWl ja Ristiiärwi purlawat mettänsä
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DulunjiirlDCen (390 jalkaa korkealla); ©ottamon alangossa (55Ojialf.)
Änettijäiwi,Lcntiira, Lcntua, Ontojllrun j» sitte Santalan kostea
alas Nullsjlliween Kajaanin alangossa ja «vihdoin Klljaaniniolea ja
Ämmän tanllmaa alas Ouli!j<ilwcen, josta Ouluujoli juoksee Mu>
hoksen. ja Oulun pitäjäin läpi. — aioit, Isulamujäiwestä. —
Pyhäjoki. — Kalajoki, alkaa kahdesta, Isojoen pohjaisesta ja Wää-
räjoen etel. haarasta. — Kuusamon pitäjän järwet juoksuttamat wc»
tensa LLenäjälle Vienan mereen, nimittäin pohjaisemmat: Posioiälwi
ja KitllliälU» Kitlajolea myöten ja Paanajlliwen läpi, eteläisemmät:
Kuusaniujäiwi ja Miojärun Pistojolea pitkin.

Kaupunkia: Länsipohjanmaalla:
TvINIV, Suursaarella, lähellä Tornionjoen suuta; lvähäi-

nen kauppa, enimmiten lohilla ja Lapin tamaroilla; turktinahka-
ja säämiskä-tehdas; 750 asuk.

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

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

mellä, jossa Oulunjoki Merikoskea laskee Oulunlahteen ; Suomen
suurempia kauppakaupunkeja. Läänihallituksen istuin. Siinä
on lvaihetus-konttoori, alkeiZopisto ja muita kouluja, tnajangft-
ja tupakki-tehdas sekä muita wähempiä tehtaita; 6,700 asuk.

Perustettu w, 1605. — Lähellä kaupunkia, Linnansaarella, oli
muinainen Oulunlinn», perustettu 1570. — Hailuoto (Karlö), jolti-
nenki saari meressä. — Hnwllslosli eli Timonen, rautapruuli Pudas-
järweUä. — Nyby, lasitehdas lissä. — KuiwiNu, maanwiljelyskoulu.
— Kurimuslosli, masuuni. — Viyllyranta, raulapruuti Muhoksella.— Siilajoli, Newolahti ja Pulklila, Pitkin Siikajokea, mainioita
1808 ivuoden sodasta.

Rllllhe, Salosten pitäjässä, meren rannalla; hywä satama
ja kauppa; »vähäinen tupikkitehdas; 2,660 asuk.

Kreimi P. Braahen perustama to. 1649. — Olliioli, kylä S»»
loisissa, mainittawa sen sowinnun tähden,joka Marraskuun 19 p. lo-
petti 1808 Vuoden sodan. — Westl«sli, rautapruuliKärsämäellä. —
Jokisaari, maanmiljelyskoulu Pidisjärwellä.

Kajaani, »äkäinen kaupunki Paltamon pitäjässä, Kajaanin-
joen (Koitvukosken) etelä rannalla; »vähäinen liike; 700 asuk.

Kreiwi Vraahen perustama to. 1650, — Kajaanin linna, saa-
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rell» toslessa, perustettu m. 1607, häwitetty 1717. — ManaMllNsalo,
saari Oulujarwessä, joka sen lautta jofauu ÄljänsellllllN, idasla ja
MslllsellällN luoteessa. — ämmä eli Kianto, Hyrynsalmessa, —Pciäjälustt, Sotkamossa, — SäiesMlili ja Kiloes Paltamossa, rau»
tapruukeja.

2. Waasan lääni.
Pohjanmaa on alankomaata, Suomen amarin tasamaa,

jossa maan on moniaita tnataloita mäkimaita ja joku yksinäinen
muori. Jokia on paljo ja niiden juoksun pää-fuunta on luo-
detta kohden. Ranta-medct omat mataloita, joissa on awara
saaristo, jonka seuduilla saadaan runsaasti silakoita ja hylkeitä.
Eteläinen osa on satviperäistä, wiljawaa ja hymästi »viljeltyä
maata, marsinki rantamaat Naasan eteläpuolella ja Kyröjoen
rannoilla. (Näillä seuduin laamaa Waasan mainiot, suuii-jy-
wäiset ftemen-rufiit.) Sananlaskussaki mainitaan Kyrön ama-
roita mainioita, samoten kun Limingan nuttuja Oulun etelä-
puolella. Pohjaisen osan hietaperäinen maa on tosin »vähem-
män wiljawaa, mutta saadaan sielläki jytviä tarpeeksensa, toisi-
naan päällenki. Suomiljclykset, joita suurella innolla on toi-
mitettu ja toimitetaan, tekemät ammoista suomaista »Viljamia
peltoja ja nuttuja. Muutamin paikoin talonpojat omat rumen-
neet hankkimaan itsellensä parempia maanmiljelyZ-aseita ja lait-
telemaan kylmö-niittuja. Monin paikoin ollaan kuitenkin mielä
metsä-työn puuhassa (termaa, hartsia ja tärpättiä Malmistaissa)
enemmän kun metsät, huonossa tilassaan, sietäisimätkään. Mo-
nissa paikoin Malmistetaan salpietaria. Rautaa murretaan 38it=
tingissä Isossakyrössä, kalkkia SpankllllkllNkllllsta Lappajärmellä
sekä Kurikan kappelissa Ilmajoen pitäjää, myllynkimiä Lllllkl-
wuorestll Isolllljoellll. Rantamaan asukkaat omat ruotsalaista
sukuperää. Suomalaiset asukkaat omat Hämäläisiä, jotka kuitenki,
tultuansa yksiin ruotsalaisten kanssa, omat muuttaneet esi-isäinsa
luonnon; he omat rohkeita, äkkinäisiä ja hillitsemättömiä. Lää-
nin asukkaista puhuu noin 100,000 henkeä ruotsin kieltä. A-
sukkaat, marsinki pohjaisemmissa pitäjissä (Pietarsaaren ja Kruu-
nukylän) omat maan paraita kirmesmichiä ja laiman rakentajia,
joiksi heitä mieluisesti otetaan. Pohjanmaan asukkaat omat ylei-
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jecn, enemmän kuin muut, käsistään tekewää (puu- ja maski-
kaluja, juuriiDciffoja, mattoja ja muita kankaita) ja älyämää
kansaa.

Nuoria: Simslö (750 jalk,) Lapualla. — PyhäwUoti Karijoella
Lapwäärtin pitäjässä. ©antattntort, Ilmajoella, tuttu Nuija-sodasta.— 3aulawul>ii, se osa Suomenselkää,josta Kyröjoki juoksee pohjaan
päin ja Uronjoli länttä päin. — West»: Raumajoli, 3estijlli«cslä,
juoksee Lohtajan läpi, — SSBctClinjoti Kokkolan pitäjän läpi. — Ätsll-
wllnjoli, Liwon lähtccstä, Lappajärmen pitäjän <Majäiwcn, Lllppll-
jlllwen, Ewijäiwen) ja Pietarsaaren pitäjän läpi. — Lapuanioli,
Kuortaneen, Lapuan ja Uudenlaarlepyyn läpi, — Kyröjllli, Ilmajoen
(Kauhajoki, IlmlljM ja sen siwujuet Illlasjoli, ©Ctniijoft), Isonky-
rön, Wähäntyrön, Mustasaaren ja Koiwulahden läpi. — Wähempiä
jokia on Laihian, Maalahden,Närpiön, Teuumn ja Uronjoet.

Nllllsan lääniin kuuluwlliset Satakunnan ja Hameen osat,
jotka Suomenselkä erottaa Pohjanmaasta ja Hämeenselänteen
pohjainen osa toisistansa, owat epätasaista, milunaikaa ja maan-
miljelyksecn sopimatonta maata, kun siinä on paljo selänteitä,
kankaita, järmiä ja soita. Paikoin on huhtameljelystä. lär-
wissä ja soissa on lauta-malmia. Sen amaroissa metsissä
asuskelee karhuja ja hirmia. Näistä kaukaisista metsistä saamat
rantamaan kaupungit laimaniakennus-aineensa.

Nuorista mainittakoon 9Jonntnmält (787 jal!.) ja Snojatouori
(760 jalt.), molemmat lähellä Iywäslylää, korkeimmat tässä läänissä.— Wesiä-, Satakunnan osan läpi juoksee lounaisen roesistön pohjainen
haara, joka tulee äsken mainitusta Limonlllhteestii eteläänpäin Ätsä-
liuselllil (512 jalkaa korkealla) ja Toimeden (Wirtaan kirkolla) läpi ja
sitten itäänpäin WisUwel>en (Turun läänin rajalla) ja Tarjanteen
läpi, johon Pihllljllwest juoksee. Sitte kääntyy West etelää kohden
ja saa lisäksensä Keuninselän (105), josta West juoksee MllNlllll, 21
jalkaa korkeaa, koskea alas (Hämeen läänin rajalla). — Hämeen osassa
juoksemat Päijänteen roeftStön pohjaiset lifäroebet,jotta Viitasaaren
pitäjässä KolimajlllMen, Kiwiilllwen ja Wuosllllwen lautta kokoon-
tumat läänin suurimpaan järroeen, tuohon 326 jalkaa korkeaan, 6
penikulmaa pitkään Keiteleesen (77). Tästä KuhnllMoon (71) juok-
sema mesi saapi lisämesiä 9JaaraloBfeit kautta, joka juoksuttaa Saari-
järmen mesiä ja laskee Kuusankoskea ©araroetcen,Laukaan kirkolla.
Siihen tulee, Tarumlllnloslca, suuri lisämesi Kuopion läänistä ja sit-
ten juoksemat yhtyneet Medet KuiMitosltN, 3tppllweden (70) ja
Haapakosken kautta 262 jalkaa korkeaan Piiijäntecsen, jonka pohjaisin
o!a tuutuu tähän lääniin.
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Pohjanmaalla:
Kokkola, merenlahden rannalla, melkoinen kauppa, ylä-al«

tciskoulu, tupakkitehdas; 1,900 asut.
Perustettu n,. 1610. — Korpisaari, Kruunukylässä, t». 1631

rakennettu, mutta nyt häruitetty mieliruikaisten sairashuone.
petatfaart, lähellä merta, Pietarsaaren pitäjässä, melkoi-

nen kauppa, luujauho- ja tupakkitehdas, kuuromykkäin koulu,
1,900 asut.

Kreinnn leski Ebba de la ®arbie, omaa suku» Vraahe, perusti
tämän kaupungin tn. 1653, entisen, Pinnonäs nimisen, kuninkaanlar»
tanon tiluksille.

Uusi-Kaarlcpyy eli Joensuun kaupunki, Lapuanjoen suulla,
Mähäinen kauppa,' 1,000 asuk.

Perustettu h). 1617. Oli lähemmän aikaa (wuodesta 1648)
Pohjanmaan maaherran asuntopaikka. — UusilllltllNN, tupakkitehdas,
— Ktppll, öljymylly, — Sllildnäs, lasitehdas, — Juutas, sotatanner
syyskuun 13 p. 1808, Uudenkaarlepyyn pitäjässä, —Kim», rautapruufi
Nöyrin pitäjässä. Oiauminen, kylä Möyrin pitäjässä; tässä oli 1803
syyskuun 14 p. kuwa tappelu. Masuuni- (raudansulatus-)laitos.

Wll«sa, Mustasaaren pitäjässä, palaisen matkaa merenlah-
desta. Siinä on honnoikeus ja kuwernoöri, waihetuskonttoori,
gymnaasi, ylä-alkeiskoulu ja monta muuta koulua, pumpulitehdas
ja muita tehtaita! melkoinen kauppa; 4,100 asuk.

Perustettu 1606. Pnloi kotonaan elokuun 3 p. 1852 ja siirret»
tiin Nikolainkllupungm nimellä Klemettisaaren niemelle, ? «irstaa en»
tisestä paikastaan ja lähimmäksi Vländön laitoa-fatamaa. — Kols-
Holma, SBaafau wieres!ä,entinen kuninkaan karjakartano linnallensa,
Pohjanmaan maaherran asuntopaikka (n). 1674—1773), maanwiljelys»
koulu. — Soitti, tnaljäineu werka»tehdas Mähässäkyrössä. — Glön-
toti, lasitehdas, Mustasaaressll. — Berga, lasitehdas Pirttilässä. —
OlisMlllll, rautapruuki Isossalyröslä. —Nllpuenlylä, lamassa pitäjässä,
fotatappelu w. 1714, — Östcrmyyra, Seinäjoen rannalla Ilmajoella,
fruuti- ja rautapruuli, — Lapuan Isokylä (Lapualla), sRuonan silta.
Salmi, AlllMUs (SuortaneeHaj owat mainioita 1808 wuoden sodasta.

Kaskinen, meren saarella, Närpiön pitäjässä: oimallinen
satama, paras Pohjanmaalla; mähäinen kauppa; silakanpyynto
on pää-elatuskeino; 700 asuk.

Perustettu tn. 1785 ja aiwottu yhteiseksi merisatamaksi eteläiselle
Pohjlliimlllllle, — BelMil, lähellä kaupunkia, wajansst-tehdas, —GlllNfois, paperi- ja wajanssi-tehdas, Närpiön pitäjässä.
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Ristiinan kaupunki, meren niemellä Lapmäärtin pitäjässä:
sopima satama: etelvimpiä kauppakaupunkeja Suomessa; pumpuli-
tehdas: 2,300 asuk.

Kreiwi Braahen perustama ra. 1649. — Mllliefors,nahkatehdas
LapMäärtin pitäjässä. — Myllylosll, 3foHajoeaa, kaatelitehdaZ.

Hämeessä:
Iywäskylll, Laukaan pitäjässä Päijänteen pohjaisella ran-

nalla: alkeisopisto, kansakoulun-seminaari, öljymylly; 1,200 asuk.
©oi faupungin-mfeubet tn. 1837. — Tllllvaala, maanwiljelys-

koulu, Kiminli, rautapcuufi Saarijärmella. — Karstula jo Lintu-
lahti, SaarijärMellä, joissa tiimalta sotatappeluita pidettiin 1808 itmo»
den sodassa. — Saanilusli, rautapruult Viitasaarella. — Kosken»
saari ja Pengenlosli, rautapruukeja Kuiwasmäellä.

Satakunnassa: Inha, rautapruuli Ruoweden pitäjässä (Ätsärissä).
3. Turun ja Porin lääni Ahmenamaan kanssa

koskee Itämereen ja Pohjanlahteen (Rauman mereen).

Wlllslnaiß-Tllolni on Suomenmaan lounainen osa, josta
Rihtniemi (Näiknäs) pistää luodetta kohden ulos mereen. Sen
läpi kulkee monta, lounaan päin loiwenewaa selännettä. ©i»
semmät osat owat tasaisempia kun rantamaa, joka samoten kuin
pohjainenki osa, on muorista ja kallioista. Rantamaa ja sen
kallioperäinen saaristo o»at Suomen wiljawimpia, parahin »vil-
jeltyjä ja kansakkaimpia osia, maikka wiljelys-alat olcat pieniä ja
maa enemmän komanlaatuista. Lempiä ilman-ala jouduttaani-
sun ja kasmattaa tammeja ja muita, maassa harmakselta kaswa-
mia puulajeja. Uudenkartanonrusthollissa Eläneen kappelissa Pöy-
tyän pitäjää on maamme suurin, yksinäisen miehen tekemä puutarha-
laitos (Hulvitus). Lähellä Turkua elätetään mesiäisiä eli kimalaisia
ja silkkimatoin hoitoa on menestyksellä koetettu. 2lwaran saaris-
ton ympäristöillä owat hywät kalawedet. Turun seuduilla on
harmaa (gramiti-)fittn tiimiä ja saadaan silittämällä eli laahaa-
malla kauniisti kiiltämään. Pitkin eteläistä rantaa, Turusta Uu-
teenmaahan päin, on paljo kalkkimaata; Parasten (tlhn saarella)
ja Kemiön pitäjissä poltetaan paljo kalkkia. Rauta-kiweä löytyy
monin paikoin (esim. Charlottebergissa, Baggbolessä ja Wibi-
nicmcgfä Perniön pitäjässä, Runholmllssa Parasten pitäjässä,
Hwäsbyyssä Korpon pitäjässä, Hllmnholmassa ja Ttiömman rust°
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hoNin tiluksilla Kemian saarella, joka on suurin saaristossa).
Turun seuduilla on kotiteollisuus hymällä kannalla (liina- ja
pumpuli-Maattecn kutominen). Näillä tienoin rupesi Kristin-
usko ja simislys ensin juurtumaan Suomessa (». 1157). Sen
puoliset Suomalaiset, Tuumit, omat, oltuansa pitkät ajat Ruot-
salaisten parissa, milppaampi- ja roirtumpi-luontoifia, toimelli-
sempia ja fäteroämpiä kun roimaan Hämäläiset.

Pohjaisen osan läpi, vaikoin pitkin Satakunnan rajaa, kulkee pa-
lanen Snlpausselännettä ja siitä, Orihpään kirkon kohdalla, eriämä
haara, joka enimmitenon rapakimeä. — Wesiä: §innetjoft. — Uu-
bcitlirlouiolt, laskee mereen Uudenkaupungin pohjoispuolella. — My-
niijofi eli Alasjoli Mynämäen pitäjän läpi Saaren lahteen. — Aura-
joki Oripään kappelista, Pöytyän, Liedon ja Nummen pitäjäin sekä
Turun kaupungin läpi Linnan-aukkoon. — Pllimiunjoli Someron
pitäjästä Hämeessä,Marttilan ja Paimion pitäjäin läpi Paimionlah»
teen. — ©almijoft Someron pitäjästä, Kiikalan ia Uskelan läpi Ha-
likon sywään j» kaltaiseen lahteen. — Perniönjoli, Kiskosta, osittain
rajana Uuttamaata wa«ten.

Satakunnan osa on enimmiten aamaa maata. Läntisen
osan läpi juoksee monta rantamaan jokea ja itäisessä osassa
(Satatunnanselänteen itäpuolella) lewenewät Kokemäen mesikun-
nan läntiseen osaan kuulumat tveoet, kulkien luonnon ihanim-
päin seutuin läpi. Läntiset ja eteläiset osat o»at wiljawampia
ja kansakkaampia kun pohjaiset ja itäiset, joissa on paljo jär-
wiä, soita ja kankaita Laidunmaat omat hy-
wiä. Punkalaitumen juustot oroat kuuluisat. Metsää on roietä
kyllin, paitsi tasamaalla Kokemäenjoen ympärillä. Laaja liuska-
kiwi-suoni käy poikki maankunnan. Säkylässä on runsaasti myl-
lynkiwi-wuorta. Huittisten ja Ikaalisten pitäjissä on punamultaa;
Räpsöössä (Kokemäenjoen suulla) mustaa marmoria. HalvMssa,
Hämeenkyrössä, on uudestaan rumettu rautaa kiskomaan. Nuonna
1855 loattiin laaja rauta-suoni Suudenmäessä Mampulassa
(Huittisten pitäjässä). Porin tienoilla kudotaan paljo pumpuli-
kankaita. Etelä osassa sekä tvarsinais-Suomen pohjaisessa osassa
tehdään paljon puu-astioita.

Nuoria: Pohjasta etelään Suomenselän ja Salpausselänteen
Malilla kulkee Satafunnan-felänne. Sen pohjainen osa Kankaanpään
ja Ikaalisten pitäjissä lcwenee kuuluisaksi Pohjanlllnlllalsi ja Hameen»
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Imtfaafft. Siitä itäänpäin lähtemä Hataraselänne ylenee ja kapenee
Hämeenkyrössä ja kulkee eri nimillä (MatulllNlMju, jonkaKyröskoski
lätkäisee,Haljunharju j. n. e.) Tamperetta kohden, — Vedenjakajan»
Ikaalisten ja Ruoweden Mesien Malilla on 500 jalkaa korkea kangas»
maa, luhdinmäli. — Wesiä: Kaiunanjoli, Sllltijälwestä Kauhajoen
kappelista Wllasan läänistä, läpi Kankaanpään j» Meiitarmian, jossa
se laajenee Isojarwelst. — Noimailun joli eli Ahlaistcn-jllli, mai«
mosta Kuninkaanlähteestä Satalunnanselänteellä,Mouhijärmen ja
Ulmilan pitäjäin läpi. — Sommittjolt yhdistää Karmian- ja Normar-
fun-joet. — Kokemäen »vesistöön kuulumia Mesiä on tässä läänissä
pitkin koillis ja itä rajaa Maasan ja Hämeen lääniä mastaan monta
järtoeä: Msimesi, Tarjannes, Sotlansellä,Ruowest, Muiolcenlosli
Ruomeden pitäjässä, Wanlo«csi, Ruomeden ja Messukylän «älillä,
Nästjäiwi Pirkkalan ja Messukylän mälillä, ja Tampeieen lo§lt sekä
Pyhäjärwi Pirkkalassa, ©ortoanfelfä ja muita Vesilahden järmiä.
Kaikkein näiden järmein, Pyhäjärmessä yhtyneet. Medet juoksemat
N»lillNwiitllll Pirkkalassa, Kulllweteen, Karkun pitäjässä, josta ne,
saatuansa, SiUlNloslen lautta, pohjaisia lisämesiä Sariin 280 jalkaa
korkeasta, 9 penikulmaa pitkästä, Ikaalisten ja Hämeenkyrön pitäjäin
läpi juoksemasta mesijalsosta, juoksemat Naut»weteen, Tyrmään pitä-
jässä, ja siitä Mammaslllslea Lielotveteen, jostaKolemäenj»li saapi
alkunsa, luostessansa kaarenmoisena Huittisten, Kokemäen ja Ulmi»
(an pitäjäin läpi saapi Kokemäenjoki eteläpuolelta lisäksensä 12 penik.
pitkin Loimijoen, joka tulee Tammelan pitäjästä Hämeen läänissä ja
juoksee Loimaan ja Huittisten pitäjäin läpi. Siihen yhtyy Punlllllli-
tumenjoft, lähellä Huittisten kirkko». Alangossa etelä puolella Salpa»
usselännettä juoksee Eurajoki ftuhdassantapohjaisesta Pyhajältuestii
©uran ja (aurajoen pitäjäin läpi; siihen juoksee pohjais puolelta haara
Köyliönjämestä Köyliön pitäjässä.

AHMllllinaahan kuuluu yksi suuri sallii, Ahmnamaan Mlln-
teit, ja paljon (noin 80) saaria ja kareja. Sen eteläpuolella
on Itämeri, länsip. (s:den Suomen penik. lctvyinen) Ahlvena-
meri, pohjaisp. Pohjanlahti (Raumanmeri) ja itäp. "Skiftet"
niminen, 2:den penik. lettoinen aukko, joka erottaa Ahwenamaan
saariston (Brändön) Suomen saaristosta (Marissalosta). Maa
on epätasaista: kilvilajia on tummanpunainen, isosyinen har-
maa-kiwi (graniiti) talvallisin. Ilmat owat lauhat! Ahwena-
meri ei jäädy kaikkina taimina. Setriä ei saada tarpeeksensa.
Niitut owat Seinämiä, ja Ahmenamaan (Fögldn pitäjän) juus-
tot owat kuuluisat. Kalkki- ja rautamalmi-suonia löytyy! rau*
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dan kiskominen Sooön saarella, Filglössä, on kuitenki nyt laan-
nut. Paralta elatuskeinoja on kalastaminen ja metsästäminen
(wesilintuin ja Olleitten pyytäminen). Kauppa ja laituain kul-
keminen wuorolla on parahin rahantulo. Asukkaat, jotka owat
ruotsalaista sukua, owat siistejä, ahkcroita ja rohkeita (15,000).

Mainittannmmat ja leioetmmät aukot Ahmenamaan saaristossa
owat: Lllppwest (2£ penik.), Brändön ja Kumlingin wälillä, Telet
(2£ penit.), Kumlingin ja Margatan «älillä Nordöössä, BumaisUN-
Öin aukko (1 penit.), Mordöön j» Ahtoenamaan mantereen «älillä, ja
©ignilffärftt aukko (1| penit.J, Ahwenamaan mantereen ja uloimpien,
Signilslär nimisten karein roalillä, mäntänä Ruotsiin (Grislehamn).
Ahwenamaan mantereen itäiselle rannalle tunkeupi Lumparen niminen
merenlahti. — Nuoria un Oldallsllint korkein ja muuten Mainitta»
wia omat Kenuerg, Sundin pitäjaslä, Gethllbeig, Finstrumin jo
Sllltwilsborg, Saltwikm pitäjässä. Suku kumpuja (ättehögar) on
monin paikoin, suurimmat Godbyytzsä, Finströmin pitäjässä.

Satakunnassa:
Pori, Kokemäenjoen etelä rannalla, 3 penik. sen suusta,

Ulnnlan pitäjässä, Suomen suurempia kauppakaupunkeja. Täällä
on ylä-alkeiskoulu, roaihetuskonttoori, suurempi tulitikkutehdas,
konepaja ja muutamia muita tehtaita; 6,300 asuk. Kaupungin
satama on Rapsöössa.

Jo w. 1365 sai Munlanlnlll kaupungin oikeudet; kaupunki muu«
lettiin to. 1558 nykyiselle paitaKeen, Bainesten kuninkaan kartanon
tiluksille. — KlMllslanglls ja Kangas, lasitehtaita Meiitarnnalla. —Lanllllsli, paperi-, wajanssi- ja samipiippu-tehdas, alapuolella Meri-
karwi»njoen alkua Isojarlvetzta. — Sola (Fredriksberg), — Normlllklu,
— Leineperi (Fredriksfurs), rautapruukeja, — Wiaswcsi, tarttatehdas,
— Tuorsnicmi, lasitehdas, — Sahalusti, öljymylly, Ulroilass». —
Kokemäen pitäjässä, 4 penit, ylöspäin Porista, un wanha ulkohuone,
jossa kristinuskon ensimäinen julistaja Suomessa,pitzp» Henrik, sano-
taan saarnanneen. Sen säilyttämiseksi häroiämästä on sen ympärille
rakennettu kiwestä kehä (m. 1857). — Kylöslosli, pumpulitehdas
Hämeenkyrössä. — Ikaalisten kauppala (w. 1858).

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

Sai kaupungin oikeudet w. 1441 ja alkunsa siellä olemasta luos-
tarista. Kesli-aiklllauden lopulla oli siellä mainio koulu (Collegium
Raumense). — Kauttua» rautllpruuti, lähellä Eurajoen alkua Pyhä-
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jarmesta, — Janetta, karttatehdas, Eurassa. — Lähellä olewallaKöy-
liönjärwellä sanotaan Lalli niminen talonpoika murhanneen edellä
mainitun Henrik nimisen pispan.

Narsinais-Suomessa :
Uusikaupunki, meren rannalla; hywH satama, melkoinen

kauppa lehtereillä ja puu-astioilla; nahka- ja tupakkitehdas;
3,100 asuk.

Perustettu to. 1617. Rauhanteko to. 1721.
Naantali, »vanha, nykyjään »vähäinen kaupunki meren ran-

nalla. Täällä tvalmistetaan paljon pellawa-, pumpuli- ja nnlla-
kankaita sekä jalkineita; Mähäinen kaupanliike; ruoppakylpylaitos;
50*0 afui.

Täällä olleesta Brigittalaisesta luostarista on kaupunki saanut
alkunsa (kaupungin oikeudet w. 1443). — Pirilä, maanwiljelyskoulu
Raisiossa.

Turku, Suomen »vanhin ja merkillisin kaupunki, sen siwis-
tytsen emä, entinen pääkaupunki, mielfili kauppansa ja keinolli-
suutensa suhteen fuuri-artDoifin. Täällä on howioikeus. Suo-
men arkki-pispan ja läänin kulvernöörin asunto, waihetuskont-
toori, gymnaast, monet koulut, kuuromykkäin oppilaitos, pääpip-
liaseura, ewankeliumiseura, talousseura, 2 ojcnnuslaitoZta, mo-
net tehtaat (pumpulin kehräyslaitos, sokeritehdas, usioita tupak-
kitehtaita, 2 konepajaa, »verkatehtaita y. m.); 22,000 asuk.
Kaupungin läpi juoksee Aurajoki, jonka suulla on TuiUN lilMll,
toonein linna Suomessa.

Kaupungin alku luetaan toäijaä jälempaä kun Ruotsalaiset ja
kristinusko asettuimat Suomeen (to. 1157), Jälkeen suuren palon,
jola syyskuun 4:n5 ja s:nä p. to. 1827 |ätoitti melkeen koko kaupun»
gin, on se rakettu fopitoammafla tawall». Rauhanteko ra. 1743. —Kupittaalla, lähellä kaupunki», «n pyh. Henrikin jo wanha»n aikaan
kuuluisa terweyden-lähde, jonka medellä ensimäistä Suomen kristityltä
sanotaan kastetun. Nyt siinä on kylmän meden paranne-laitos ja en-
tisen suomalaisen puutarhankasmatusseuran puutarha. Ruissalo, ihana,
tammia ja pähtinä-puita kasmama saari, muinan kuninkaan kartano,
nyt kuuluma kaupunkiin; siellä on paljo kaupunkilaisten humi asuntoja
ja puistoja. — Lemun-niemi, kaakossa Turusta, sotataftpelu m. 1808.— Qnndjll, Purasilla, muinan tuon mainion Fleming-suttmn kartano.
— Kantanen Maskussa, muinan Horni urosten kartano. — Louhi-
saari <Mllnäs) ja Saari, Lemun Pitäjässä, myöski manhoja herran-
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kartanoita. — Vitosten suuri «erkatehbas, Liedon pitäjässä. — Hälis-
ten maali- ja lliitu mylly Nummen pitäjissä. — Touiula, lasitehdas
Spneett kappelissa. — KlllsllMllli, porteritehdas Maarian pitäjässä. —Latolaitano (Kuusto, Näsegärd), rautapruufi, — Teijo, masuuni,
— Kosli, masuuni ja wasken snlatuspaja, Perniössä. — ©aloit
kauppala (oikeudet w. 1860), — Mllthildcdal ja Kiljallllla,rautaftiuu-
keja, — luwllnlusli, paperitehdas, — Inleii ja Iloniemi, lasiteh-
taita, Uskelassa. — Bjöllliotm ja Sunnana,rautapruukeja, — Nahli,
masuuni ja rautapruuki, — Westanläiri, tunnettu 1808 ruuoden Jo»
tahistoriast», Kemiön saarella, jonka lähellä löytyy 1808 wuoden sota»
historiassa mainitut SanVöstlöm ja lungfrusunÄ. — Kuusluodossa,
Piikkiön pitäjässä, on wielä jäännöksiä Suomen ftaawilaisten pispain
linnasta, jonka ©üßtaa l:nen hämitytti (h). 1528). — ©eilt (Sljälö),
saari banjon pitäjässä, heikkomielisten hospitaali tahi parannuslaitos
(asetettu h). 1619), jossa tähän aikaan waan parantumattomiksi ha-
watuita heikkomielisiä holhotaan. — Fortuna, «ähainen wajunssi-
ja sawipiipputehdlls Kettingin säterissä banjon pitäjässä. — Telt-
tila, paperitehdas Somerolta. — lohlllmislund, lasitehdas Kiikalassa.

Ahmenamaalla:
Maaiiahamina, Swiby-lahden etelä rannalla, Jomalan pi-

tHjassa, 200 asuk.
Perustettu w. 1859; sai kaupungin oikeudet helmik. 20 P. 1861,— arpana, w. 1854 h»witetty linnll-rakeunus Bomarfundissa,

Sundin pitäjässä. — Kastelholma, kuninkaan kartano, jossa ennen
on «llut linna ja wieläki on sen jäännöksiä, Sundin pitäjässä. —
SJCflerbtj, Föglön pitäjässä, tullikamari. — ©tferö, Hammarlandin
pitäjässä, tullikamari ja raja-poStifonttoon. — Godby, Finstrumin
Pitäjässä, lasareeti ja koululaitoksia.

4. Uudenmaan lääni
on 25:ben penit, pituinen ja 4—B penit. lett»t)inen rantamaa,
Salpausselanteen alapuolella, pitkin Suomenlahden rantaa Ky-
mijokeen ja sen läntiseen suu-haaraan asti, lähellä Ahmenkoskea.
Tässä läänissä on jotensaki kukkuloita ja harjuja, joiden Ma-
lissa on mähäisempiä tasamaita. Rantamaasta pistää mereen,
lahtien »välissä, paljo niemiä ja tvuorenneniä, (esim. Hankoine-
Ml, Poikklllll) ja sen edustalla on kareja ja kauniita saaria.
Maikka länsipuolessa «n moniaita hietakankaita ja itäpuolessa
paljo suuria irtanaisia kiwi-mo'hkäleitä, on maanlaatu enemmin
ten wiljawaa saawimaata. Maata miljellään taidollisemmasti
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tuin useimmissa muissa Suomen maakunnissa, johon monet suu-
remmat herias-kartanot omat olleet esimerkkina. Ilman-ala on
lauhaa; nisu menestyy, mutta sitä »viljellään wähän. Tammia
tapaa paikoin, mutta ne näyttämät ylenhensä Suomessa oleman
häroiämään päin. Nahtcria, niinipuita, saarnia ja muita parem-
man laatuisia puita kaswaa itsestänsä metsissä. Hedelmäpuut,
joita kasroatetaan ylehensä, menestyivät hymästi kosteassa meri-
ilmassa. Ingon pitäjä on kuuluisa humalan roiljelemiscstänsä.
Kalastaminen on hydtyisäa: Tammisaaren kilohailit (roaspuukit)
omat kuuluisia! Kymijoesta saadaan lohia. Kalkkiwuori-suoni
kulkee pitkin rantamaata Narsinais-Suomesta melkeen Helsinkiin
asti; Karjan pitäjässä poltetaan paljon kalkkia. Länsipuolessa
on runsaasti rautakimeä (malmia); hywin rautainen rauta!i»en-
suoni kulkee Perniöstä, Turun läänissä, Tenholan läpi Pohjan
pitäjään päin. Naudan kiskomisesta erinomaisempia paikkoja
mainittakoon: OjatltO, Lohjan pitäjässä, Suomen roanhin malmi-
tairoanto, jonka aikanansa mahtaroa, kuuluisa talonpoikain kiu-
saaja, Erik Fleming, pani m. 1542 toimeen; Rlllltniemi, samo-
ten Lohjan pitäjässä: lussllllN Pohjan pitäjässä: luottia eli
Kuolonsuomäki, Nihdin pitäjässä: 3)lanfan§, Espossa: Sillböle,
TllVllstby, 9JtmiKnäß ja StansVik Helsingin pitäjässä. Nllskca
lamataan ja otetaan parissa paikkaa, OrijdtKettd Kiskossa ja
Pllawolassll Lohjalla. Ingon pitäjässä on löytty pihkakiweä
(belnsten). Täällä ja Varsinais-Suomessa on enin pruukilai-
toksia. Asukkaat, Ruotsalaista (90,000) ja Hämäläisiä (80,000),
omat kunnollisia maanmiljeli6itä ja merimiehiä, mutta typerän-
laisia käsistänsä.

Muoria: Hämeestä tulee Lohjanselänne, josta pian (lähellä
Hynnntää Nurmiiärwellä) haara lähtee eteläänpäin Tuusulan ja Hel-
singin pitäjäin läpi, mutta joka itse kulkee Nihdin, Lohjan, Karjan
(Kaijan kenttä) ja Pohjan pitäjäin läpi. Tammisaaren siwu, Hanlonie»
meen. Koillis kulman (litin pitäjän) läpi kulkee Salpousselänteenosia.
Korkein kukkula tässä läänissä on KetUNMllli (386 jalk.) koilliseen
päin Elimäen kirkolta. — Wesiä: KaijMjM, Wihdin ja Lohjan jar-
ruista, juoksee Karjan ja Pohjan pitäjäin läpi Pohjan pitäjän pitkään
ja kaitaiseen lahteen. — ©tunttonioli, littalan lahteen. Wantlljoli,
Lopen pitäjästä, Nurmijärwen ja Helsingin pitäjäin läpi, laskee puoli
penit. Helsingin kaupungista Sörnääsin lahteen. — Siponjoli, Mänt-
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sälän, Tuusulan jo Sipon pitäjäin läpi. — Mäntsälimjoli; sen suu
on Porwoonpitäjässä. — «Pcrnojanjofi eliKMenlylänjoti <For«by-ä)
Laptrestin ja Pernajan pitäjäin läpi Peinajanlahteen. — KNMljoli
tulee Mikkelin läänistä, katkaisee pohjaisen falpafelönteen ja juoksee,
eteläänpäin selkäwän kaaren muotoisena, litin pitäjän läpi, mutta
saatuansa lifäteettä Wu»hijärwcstä (92), jota myös on la!laissut
pohjaisen selänteen,kääntyy se etelää kohden, alas Salpausfelännettä
(Kellun loslea), ja juoksee sitten pitkin Viipurin läänin rajaa mereen
(Anjala, AlMenlosli).

Uudellamaalla:
TllMMisllaii, tvanhempia kaupunkeja, meren niemellä, Poh»

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

Mainitaan kaupunkina w. 1515. — Gustafsumrn, »vähäinen
linna Hankoniemellä Tenholassa, perustettu w. 1789, häwitetty to.
1854. MerisotatllMlu 1714. - Slogby, Kosli ja Trollshöfkll,
masuuneja Tenholassa. — Fiskllli, Pohjan pitäjässä, wa«ki- ja rau»
tapruuli, konepaja ja pienempäin teräslaluin tehdas. — Antssllg, «äs-
ken huuhtolaitos, werta- ja larttuuni-tehdas, — Pinjasten (Billnäs)
lautapruuki, Karjanjoen rannalla. Pohjan pitäjässä. — Kallela, »vas-
ten sulatuspaja Karjalohjalla. — Mustio (Smarta), Karjanjoen ran-
nalla. Suomen wanhin rautapruuki, Karjan pitäjässä. — Rasepon,
Karjan pitäjässä, muinan kuninkaan kartano, jossa on linnan jään»
noksiä,jonka se mainion rikas Bo lonsson Grip sanotaan rakennutta-
neen C». 1372). — Wllllleli <Fagerwik), rautapruuki ja masuuni In-
gon pitajllssll. — Djoffalo, lasitehdas. — KllllMa (Högfors), mas-
uuni ja konepaja, Nihdin pitäjässä.

Helsinki, meren niemellä, Suomen pääkaupunki. Täällä
on Kenraalkuwerndöri, Keisarillinen Senaati (»vuodesta 1819)
ja kaikki Suomen hallituksen tähden asetetut pää-wiikakunnat,
Aleksanderin yliopisto (»vuodesta 1828) ja kaikki sen yhteyteen
kuuluwaiset laitokset, moniaita feuroja tiedetten ja taidetten
edistämiseksi (tiede-, lääkäri-, Suomalaisen kirjallisuuden-, Suo-
men eläin- ja la§»ttieteen-feura ja Suomen taide-yhteys)
ja lääninhallitus. On myös mallikoulu ja naiskoulu sekä
monta muuta koululaitosta, moniaita tehtaita. Kauppaliike
on, »vuotisen rahaliikkeen puolesta, sumin Suomessa (päälle 6
milj. markkaa, mutta tästä tulee wientitawarain osalle »aan
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j osa). 2 oiroallista satamaa; Suomen sotalaiwain olopaikka.
Komeita rakennuksia; 32,000 asuk.

Perustettu h). 1550 Wantajoen suulle CSBonfia kaupunki); siir-
retty tn. 1642 nykyiselle paikallensa (SStnäöftn niemelle. Täällä (Sam*
pilla) päätettiin 1741—1743 ttmotten foto. — LllPP»iiN, heiklomie»
listen parannuSlaitoS, lähellä kaupunkia, niinkuin Ulriilapon, jossa
on t)tt-opieton tähti-torni, kuuluisa ja hymästi rakennettu terweyswe«
den juontipaikka ja kylpylaitos, ja monta komeaa kaupunkilaisten fjuttii-
kartanoa. — £l)b'lÖ, sokeritehdas, Hllssniis, konepaja, lähellä kaupunkia.
— Löanhlllllupunli, »uärimylly ja sutkatehdas, — Wantll, masuuni
Helsingin pitäjässä. — ©mtt)j;a, Siuntiolla, Fleming-suwun perintä-
kartano; Slvedjan Klaus on tunnettu nuijasodan historiasta, — Kello-
losN (Mariefors), rautapruuki Tuusulan pitäjässä. — Söderkulla,
Sipossa, maanwiljelyskoulu.

Wiapoll, luja linna, puoli penikulmaa Helsingistä, raken-
nettu 7:lle saarelle, jotka o»at: Wllrgö, jäälinna, Iso ja Pikku
Itä-Swaito, Länsi-Smrtö, GustafMärd, Longöin ja Löwen.
Täällä oleskelee osa Venäjän sotalaimastoa; 1,000 asuk.

Tätä rumettiin rakentamaan tn. 1749, frettot A. Ehrnsmärdin
johdatuksella, jonka hauta on linnanhaltian talon kartanolla, WargöZsä.

55oitDOO, wanha kaupunki, lähellä Poiwoonjoen laskua me-
renlahtecn. Pispan asunto, gymnaasi, ylä-alkeiskoulu, kuuro-
mykkäin koulu, moniaita wähempiä tehtaita, kauppa melkoinen;
3,400 asuk.

Mainitaan kaupunkina jo tt). 1424. Täällä pidettiin Suomen
säätyin kokous CMatttopätreät) to. 1809, jolloin Suomen nykyinen
hallitusmuoto perustettiin. — Tiusteiby, maanmiljelyslaluin tehdas,
Torinoon pitäjässä. Mainitussa pitäjässä on syntynyt monta Suomen
mainiota sotaherra», niinkuin tuo 30-n>uotife§ta sodasta tuttu Torsten
Stälhandsle Hummelsundiss» ja 1808 louoben sodassa mainio K. I.
Adlercreutz Kiulussa. — Sellinge, lasitehdas Mäntsälässä.

Bowiisll, mercnlahden lannalla; melkoinen kauppaliike:
ylä-alkeiskoulu; 2,400 asut.

Kaupunki perustettiin to. 1745 ja nimitettiin Dtgeluy; sai tn.
1752 Lotviisan nimen senaikuisen kuningattaren Lonmsa Ulrikan nimestä.
Oli jonkun aikaa (to. 1743—1778) Kymin läänin maaherran asuntona.
Lähellä kaupunki», meren puolella, on SUMltholman hämitetty linna.— Thoisbyn kylässä, Pernajan pitäjässä syntyi [to. 1512?) kalasta-
jan poika, sittemmin pispa Mikael Aglilola. — Lähellä Koskenkyliin
(Forsby) pysähtynyttä rllutapruulia Pernajan pitäjässä laimettiin jon-
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kun aikaa hopeata 16:§fa laiwos-kuupassa, — Strumfols, rautaftruuki
Kymijoen rannalla. — Wllllölll, kylä Elimäellä,rauhanteko ro. 1790.
— Anjala, föterifartatio Elimäellä; kuningas Kaarle 1X:8 lorotti sen
Liiwiläiselle Henrik Vredelle; nyt «n se ruhtinas Menschikowin. An«
jalan liitto to. 1788.

Hämeessä: Perheniemi, litin pitäjässä. Täällä olemasta kalkki-
»vuoresta sanotaan Birger Jaarli tuottaneen kalkkia rakennuttaissansa
Hameenlinnan linnaa.

5. Wiipurin lääni.
Tähän lääniin kuuluu enin osa Manhan Suomea *). Ete»

läpuolella on Suomenlahti ja kaakkoispuolella Laatokka. Maa
on ylehensä epätasaista ja tasamaita on Harmassa ja ne omat
pieniä. Laaksoissa, joista wesi ei pääse juoksemaan pois, on rä-
meitä, kelpaamattomia soita ja hyllyjä. Maanlaatu Suomenlah-
den, Laatokan ja Wuoksenjoen rannoilla ei ole juuri huonoa
samimaata, multa muuten on maa, metfättßmäin muorien ja ti*
milouhikkoin Malissa, enimmiten someroista, josta on maikea
saada Miljaa. Kun täällä on paljo kaskea poltettu ja kasket sit-
ten omat monet muodet paljaina, on maa monin paikoin syn-
kän ja kolkon näköistä. On kuitenki paikoin ihaniaki seutuja,
niinkuin Laatokan rantamaa, josta jyrkkiä ja terämiä muoren-
neniä pistää ulos meteen. Maanmiljelys ja käsityöt omat huo-
nolla kannalla ja kun asukkaat omat hidasluontoisia ja tekemät
alakuloisina ja mastahakoisina päimätöitänsä siellä olemissa mo-
nissa lahjotus-kartanoissa, täytyy Wenäjältä tuoda sumia wil-
jamaroja ja kaikenlaisia käsiteoksia. Tattaria miljellään siellä e-
nemmän kun muualla Suomessa, maan ci kuitenkaan erittäin
paljon; ja maikka sitä kylmetään tuiki laihaan maahan, saadaan
siitä toisinaan 30:§ jymä tuloa. Asukasten paras rahantulo on
palkkakuormain kuljettaminen, joita medättämät kaukaisilleki seu-
duille; tämä rahantulo on miime muosina mähennyt, mutta
maanmiljelys sen siaan parannut. Tämän maakunnan ollessa
lauman rajamaana, oli siellä mihollinen muinais-aikoina yhä

*) Nauhaksi Suomeksi mainitaan sitä osa» maata, joka on Kymi«
joen itäpuolella ja Satvonlinnan eteläpuolella, s. o, Wiipurin lääni ja
etelä osa Mikkelin lääniä; se osa maata, joka ennen muott» 1809 kuu-
lui Venäjälle.
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peljättäwänä, ja se lienee osaksi syynä että siellä lvieläkin yle-
hensä eletään huomisesta paljon huolimatta. Lohen saalis Ky-
mijoessa ja lohen ja siian saalis Nuoksenjoessa on runsas;
Saima ja Laatokka omat myds kalaisia. Näissä mesissä on
mustia hylkeitä. Itäisissä pitäjissä on suun sahanliike. Kiwi-
kunta on runsas: järwistä ja soista saadaan hölmää; ldytyy
myös marmoria ja kalkkia (monin paikoin, etinomattain Ruskea-
lassa, Laatokan pohjaispuolella), fältspatia (Impilahdessa, josta
wuosittain medätetään posliinitehtaascn Pietarissa isot joukot),
waskea (runsaasti Pitkärannan kylässä Impilahdessa Koirinojan
warrella), tinaa (samoten Pitkärannan kylässä), wajanssi-sawea
(Parikkalan pitäjässä), lyijyskiweä ja poraria (Tuulisaarella).
Suurin osa näitä kaluja »viedään Venäjälle, johon myös mie-
luisesti ostetaan sekä rauta- ja lasitehdasten ivalmistamaa kalua
että graniiti-muoresta lohkaistuja fimiä (joita erinomattain saa-
daan Pyterlahdesta Virolahden pitäjässä, josta Pietarissa ole-
ma Aleksanderin, 98 jalan korkuinen ja 22 jalan paksuinen
muistopatsaskin on otettu). Mainittawa on Pajun kuorten myy-
minen Pietariin. Maantiet owat hywiä, kuin siellä on ololta
rapakimeä, joka maan sisässä Pysyy koossa mutta ilmassa mure-
nee someroksi. Enin kansa on Suomalaisia, Karjalaisten sukua,
mutta owat, oltuansa kauwan Venäläisten parissa, luonnostu-
neet heidän mukaansa. Enin osa tunnustaa Lutherin oppia;
mutta ©uojäricen, Salmen ja Suistamon pitäjäläiset ja Kitelän
kappelilaiset Impilahoessa owat greekan uskotuista, joita myös
on stellätäällä ympäri koko lääniä (32,000). Pyhäristin ja
Kiwennawan pitäjiin on enin Venäläisiä asettunut.

Nuori»: Pää-selänne on Salpausselänne, jul» koillisessa Karja»
la&fa tulee Kuopion läänistä ja menee Suojaimen pitäjän läpi etelää
kohden TolwllMwen muorille, jossa se kääntyy luoteesen ja kappaleen
matkan päästä, Korpiselän kappelin kirkolla, palaa takasin Kuopion
lääniin, josta se taas lännempää tulee eteläistä suuntaa, lintuniemen
pitäjiin läpi Laatokan luoteista rantaa kohti, josta se kulkee lounaista
ja läntistä suuntaa Wuuksenjoleen (Imatraan) päin ja Saiman etelä-
puolta Kymijokea (Kelttua) kohden. Samaa suuntaa, kun se, mutta
pohjaisempan» juoksee Saiman eteläisen selän katkaisema salpaselänne.
Tähän kuuluu wielä: a) AunuksenselllNtttN pohjainen osa, joka lähtee
Tolmajärmen wuorilta Venäjälle ja laajenee hietakankaaksi itäpuolella
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Laatokkaa; b) enin osa ÄyliiPäällselllNNettll, pitkin SBuofjen länst
rantaa Inkerinmaalle; c) ©alpauSfelänteen simu-haar», etelää kohden.
Uudenmaan (Vehkalahden) ia Karjalan (Virolahden) Malissa, Suo-
menlahteen, jossa se loppuu MllNtylllhden touoren-fotaan (mainio
touotten 1741—43 sodasta), ja d) Saiman länsipuolella, Sawunsc-
länteen eteläisin osa, Mikkelin läänistä. — Mesiä: Kymijott »viisin
suineen: Ahwenlosli (Abborfors), kiitää, Suttila, Kymi jaKoi-
lealosli. — Laaksossa Salpausselänteen ja sen samasuuntaisen pohjat-
semman selänteen mälissä juoksemat Wllllilllan Medet Kymijokeen. —luusttlllnjllli, Lappmeden pitäjästä, kulmin suin Suomenwel>cnpoh-
jaon (Viipurinlahden pohjaisin perä). — Rajajoki on rajana kaak-

koa kohden (Raudun ja KimennaMan pitäjät). — Suwlllltll, järmi
Sakkolatzsa lähellä Laatokkaa. — Wuolscnioli, Saimasta,juoksee Sai«
man rantaharjun läpi Imatran pudotettu Ruokolahden pitäjässä ja
sitten laarenmuisena, leweten paikoin järwiksi, Jääsken,Antleinkirkon,
Pyhäristin, Walkijärwen, Räisälän ja Käkisalmen pitäjäin läpi. $ta*
nawan laimettua (muonna 1857) poikki Kitviniemen, 375 kyynärää le»
weän kannaksen, Vuoksen ja ©uhjannon Malissa, joka lähellä Tai»
palettu juoksee Laatokkaan, pääsee Vuoksen Mesi suorempaa tietä Laatok-
kaan. — Leslelimjoli eli lämsi»li juoksee länisj,ärwen läpi Laatok-
kaan. — TulimaiM, Lllimalanjärwen läpi, Laatokkaan. — Sulljaiwi
y. m. itäiset medet juoksemat Onegaan. — Tolwajlliwi Melaselkään
Kuopion läänissä. — Wiinajoll, Slunutfentnaan rajana, Laatokkaan,
jonka luoteinen puoli kuulun Suomenmaahan. — Tähän lääniin kuu»
luu myös sen saarisen Saiman eteläinen osa, josta Saiman lanatta,
joka alkaa Lauiitslllasta, 5 mirstaa itäpuolella Lappeenrantaa,kulkee Sai-
man rantahaijun, Nuijamaajärmen, ©o§tuenjoen, lunstilanjoen, luus-
tilanjärmen ja LaMolansalmen (28:sas ja miiineinen sulku) läpi ja laskee,
juostuansa 5 penit., Wiipurinlahteen, kaupungin ja linnan wäli3sä.

Uudellamlllllla:
Hamina, meienniemellä Nehklllllhden pitäjässä, linnotettu:

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

Mainitaan w. 1656 Vehkalahden nimisenä; saanut nykyisen ruot»
salaisen nimensä Fiedritshamn M. 1723 kuningas Fredrikistä, joka,
Umotta ennen, rupesi sitä linnottamaan. Rauhanteko M. 1809. Siinä
on kolme esikaupunkia: Viipurin estlaup., Hietaniemi (Sandby) j»
Sannniemi. — Kymi. pikkuinen linna Kymijoen itäisen haaran suulla.
Ruotsinsalmi (Swensksund), Kymijoen itäisellä suulla, aimottu linno-
tetulst slltamlllst sotal»iwoille, jonka tähden lähellä olemalle Klltlan
saarelle rakennettiin tarpeellisia huoneita, Merisuta-tappelu to. 1789
ja 1790. Suunsaari (§oglonb), Suomenlahdess». (Siinä on Mali-
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päällys niminen, 433 jo!!, lorkea »vuoren kullilla.) Merisota tappelu
1788. On, niinkuin muutkin ulkosaaret siellä, kallioinen, hietainen ja
hedelmätön; elatuskeinona on kalastaminen, hylkeen pyytäminen ja a»
luZten luotsaaminen.

Karjalassa:
Viipuri, wanha, muinan linnotettu kaupunki, Viipurin

lahden rannalla. Täällä on howioikeus ja läänin fu»ernöört,
«aihetuskonttoori, ylä-alkeiskoulu, 2 naiskoulua, suomalaisen
kirjallisuuden seura, oijennuslaitos ja siihen yhdistetty turlvat-
tomain lasten hoitolaitos (Nygärdin maalla Viipurin pitä-
jässä), 6 kirkkoa, moniaita tehtaita. Viipurista nnedäan enem-
män kun mistään muusta Suomen kaupungista ulkomaalle kaup-
pakatua, joka on Kuopion läänin sahoista tuotuja plankkuja ja
lautoja. Mutta kauppaliike on cnimmiten ollut ulkomaalaisten
käsissä. Viipurin krinkilät owat kuuluisat. 12,000 asut.

Vuonna 1293 perusti Torkel Knuutinpoik» Viipurin linnan,
kaupunkia lähellä olewalle saarelle. Se sai kaupungin oikeudetw. 1403
ja Nmrustettiin, Erik Alselinpoika Tuttin toimella, muureilla (1477 tn.
paikoilla). Viipurin pamaus w. 1495 ja Wiipurin katulyopy (meri-
sota tappelu) to. 1790. @ftfaupunlein nimet owat: Pantsllilahtl,
Pietarin esilaup. ja Wiipuiin esilaup. (Neitsyniemi). Wanha
Wiipun (Monrepos, jossa kaupungin armeliaan muinan olleen), lä-
hellä kaupunkia, komea puutarha, jossa on Väinämöisen wartalo-ku<
waki. — Harjus, nahkatehdas, Virolahdella. — Mspää, nahkatehdas,
— Kirjola, kynttilä- ja saipuatchdas, — Teiwajllli, faipuatef|ba§,—Nokkala, peilitehdas, — Herttuala, köysi ja situri-tehoas, — Kin-
tcii, öljymylly, — Korpelan-Autio, maan«iljelyskoulu, kaikki Vii-
purin pitäjässä. — Peippol», rautalalutehdas, — Talisalo, paperi-
tehdas, — Lctstilä, lasitehdas, Uudellakirkolla. — Kyyrölä, h°juweden
tehdas, Pyhärislin pitäjässä. — Sumpula, masuuni Raudun pitä-
jässä. — Systeilmlli, Venäjän lituääritehdas ja siihen kuuluma Nlli»
wolllll masuuni Ki«enna«an pitäjässä.

Käkisalmi, Vuoksen suu-haarain wlllissä olemalla saarella,
linnotettu, käypi Pietarissa kauppaa Karjalan kaluilla, jotka owat
enimmiten lautoja, pajun kuoria, woita, kalaa, metsänotutsia ja
tuikkinahkoja. Tätä kauppaa kulkemat Venäjän höyrylaitvatki ;
1,000 asut.

Lähellä kaupunki» oli wanhuudetzta linna, jonka Sigge Lake wah-
wisti (w. 1295). Vuonna 1310 rakettiin linna uudestaan nykyiselle
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paikalleen. Siinä lähellä oleton kaupunki sai kaupungin oikeudet to.
1617. Erinomaisin kaupunki entisessä Käkisalmen läänissä. Konou-
faari (Konewits), saari Laatokassa, Pyhäjärwen Pitäjässä; siinä on
greefatainen luostari, perustettu to. 1393. — Killlijoli C@lo6oien),
Kurkijoen pitäjän kirkonkylä, wähänen kauppala Kurenojan suulla Laa»
tolan rannalla, Pietariin menemäin lauppakaluin war»stopaitla. —
Siiotntcmt, majanssitehdas Räisälässä.

Sortamia, Laatokan pohjaisella lannalla; laittatehdllß:
käypi kauppaa Pietarissa; 700 asuk.

Kaupunki on perustettu luultawasti wähää jälkeen h). 1617,ja sai
kaupungin oikeudet w. 1629. — SBolomo,saari Laatokassa, Sortama»
lan pitäjässä; siinä on greelalainen luostari ensi luokasta, perustettu
»o. 992. — Pitkäranta, maski- ja tinatehdas Pitkärannan kylässä
Impilahden pitäjässä. — Suoi»rwl (S:t Anne), rautapruuti jamas-
uuni, Suojärwellä.

Saw«ssa:
Lappeenranta, Lappmeven etelä rannalla, Lappeen pitäjässä;

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

Mainitaan kaupunkina h), 1656; saanut kaupungin oikeudet to.
1727 ja 1816. Kaupunki oli ennen lähempänä linnaa. Sotatappelu

ro. 1741. — 3llwolll, majanssitehdas, Lappeen pitäjässä.—Tll«W Mi,
(Damidsstad) Luumäen pitäjässä, aimottu rajalinnaksi to. 1793,mutta
jäänyt sillensä. — KllMlllosli, wuorensolll Samitaipaleella;sotatap-
pelu h). 1788. — Launtslllll, lastauspaikka Saiman lllnaman pohjais
päässä.

Hämeessä: Mlllltllla, tuttu siitä kowasta sotatappelust», jokahuh«
tiluun 29 p. to. 1790 pidettiin lähellä pitäjän kirkkoa.

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

metsättömäin ja terämä-kulmaisten selannetten »välissä) ja poh-
jaiZpuolinen osa nmorisempaa kun eteläinen. Karjalan wuoiet
omat korkeampia, mutta loimempia, kuin Sawon, ja niissä on
enempi penkereitä. Monet niistä owat ylehensä peitetyt mullalla
ja metsäiset, sekä paikoin «iljettyjä ja asuttuja. Täällä on paljo
ja suuria mesiä, jotta kuulumat osittain Saiman osittain Päi-
jänteen «esikuntiin, samoten rämeitä, soita ja nelvoja, jotka mo-
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tiiaat omat niin wetelöitä, ettei niitä pääse kulkemaan, muuten
kun portaita myöten; usein taimellakin pääsee niitä ainoastaan
suksilla kulkemaan. Maan luonto on ylehensä kimistä, hietaista
ja liejusamista, joka maatii paljon työtä. Paikoin on «uljas
lvampaaki muSta-multaiSta maata, mutta sekin on usein liian
kiivistä. Kasken ja soiden nnljelemifellä saadaan suurimmat
jywä-warat, jotka tawallisina wuosina täyttämät tarpeen: mutta
syödään sillvinki paikottain surmoleipää. Perunoita ei miljellä
niin paljon kuin muissa osissa maata. Karjanhoito on sangen
hyödyttämän ja täältä miedään paljo luotta Viipurin lääniin
ja Venäjälle, johon nyt on liiempi ja sopimampi itäisestä
Suomesta kuljettaa kauppakatua, kun ennen oli länft-rannan
kaupunkeihin. Hemoset hoidetaan hymästi ja omatki hymiä. E-
nin osa heiniä saadaan »viljellyistä soista ja sara-niituista.
Kaskena ollehilla palo-maiHa on laidun oiroallinen; mutta niitä
ei käy niittäminen kun omat kimisiä. Metsänmiljaa on jotensaki.
Tamataan joskus hirmiäki, toisinaan eksyneitä peurojaki. Met-
fännjiljaa ja metfän-eläinten nahkoja ulottuu kaupaksi. Suu-
rimmasta armosta nyky-aikoina omat ijän-i!uifet metsät, joista
sahat malmistamat paljon plankkuja ja lautoja, joita, koskein
perattua ja sulku-laitosten rakennettua, käypi Mesiä myöten kul-
jettaa Viipuriin. Kimikunnan aineista löytyy maskea Ilomant-
sissa «Mantylvaalllssa armellaan löytymän runsaasti) ja Pielis-
järwellä, rautaa (pitkässä Rahostnmäessä Nilsiässä, usioissa kai-
Moksissa Ilomantsissa sekä järmissä ja soissa), kalkkia, Muolu-ki-
meä (josta patojaki tehdään), tahko- ja mylly-kimiä. Suoma-
laiset asukkaat owat Karjalais-sukukuntaa, joka, taipumampi kun
Hämäläis-sukukunta mieraisiin tapoihin, on mukautunut itäisten
naapuriensa mukaan. Uskonoppinsa suhteen on enin osa Lutheri-
laifia; greekan uskonopin tunnustajia (7,000) on enimmiten tähän
kuulumassa osassa Suojärmeä, sekä Ilomantsissa ja Liperissä.

SBuori-jonoja: 1) osa Suomenselkää,pitkin Pohjanmaan rajaa;
2) Sallonleliinteen pohjoinen osa, länsi S°won lävitse; 3)Karjalan-
selänteen pohjainen os», koillis Sawon ja keski Karjalan lävitse; 4)
osa Salpausselännettä, joka juoksee Viipurin läänistä Ilomantsin
läpi, ja yhdyttyänsä Karjlllaiiselänteesen ©elliffeSfä etelää kohden Toh-
majärwen ja Kiteen läpi takasin Wiipurin lääniin; 5) Koli, Pitkin
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PielisjärMen luoteis rantaa. 9)fftnäifiä »vuoria mainittakoon: Pöllö-
ntiili, lisalmessa (839 joi. forf.) , Knlwenmäli (.765 j, f.) ja Salli-
fettmäft (749 j, k.); SBefamäii (725 j. l.) Rautalammilla, ja Ohi-
Mäli (713 j. k.); $onlantäti (79? j. l.) Kuopion pitäjässä ja Pujo-
mäti/ lähellä Kuopion kaupunkia; Nilsiässä, ©aition ja Karjalan ra-
jalla, Pisa«uoii (600 j. f), jossa on mainio luola ja muori-kris-
talleja, muinan rajamerkli Venäjän ja Ruotsin Malilla; LiperissäPyy-
ttttttaoro, korkein niillä tienoin Karjalaa, Maltoumara ja Timo-
umara, jotka näkymät 2:n 3:n penikulman päähän; ja monta kukkulaa
pitkin PielisjärMen pohjaista ja läntistä rantaa. — SBeftä: a) Päi-
jänteen «esikuntaan kuulumat, ylsihin juotsemaiset, Pielawcsi, Nilal-
lawcst fB2), liswest, Konnewest CB6) ja Shnfttticft,joista wesi juok«
see W»asan läänin järmiin. — 6) Saiman Mesikunuan läntiset lisä-
webet alkamat monista lähteistä juoksemista Mesistä,jotka, pohjaisesta
Koljoimilran j» lisalmen kautta, idästä poloisten lomitit ja län-
nestä Kihloslllmen kautta, lokoumat Poloweteen lisalmen pitäjässä,
josta «esi Peltosalmen ja Neillosalmen kautta juoksee Onliwcteen
(54), ja siitä S9Stonnonfo§fco (fulfu-laitos) Maaninlawetcen ja siitä
Ruolounltaa (nykyjään valmistettua kanama») 275 jalankorkuiseen
Kllllllweteen. Tämä suuri järmi, jonka molemmat selät yhtymät toi»
siinsa Kelloniemen ja Toimalan Malilla olemassa salmessa, saapi IllU-
Ntwirran kautta lisä-mettä Sotkamon rajalla olemista mesistä,jotka
juoksemat lisalmen ja Nilsiän läpitse ja omat: Sywäli (57), Wl!llt-
jinwi, luNaslosli, Muuiuewest ja luuruswesi (59). Kallamedestä
juoksee Mesi etelää kohden Leppämirran pitäjään Puutossalmen lautta
Koirusweteen ja siitä Kunnusloslea Unnullaweteen ja siitä Warla-
Ulsen lautta Äimiswetcen (42), Mikkelin läänissä. Kallameden lisä-
mesiä,paitsi äsken nimitettyjä, mainittakoon Wehmassalmi Suwas»
«edestä (60), josta mesi juoksee faattoatt kohden Kllllwiweteen j»
luojaiwccn (61) ja siitä Palolinloslca, louna» kohden, Heinäweteen
Mikkelin läänissä. — c) Saiman Mesikunnan itäinen päähaara juoksee
Venäjänmaasta Ruunaiäitveen, siitä PanlllMweeu, johon lonlenn-
jälwi,Karjalan koillis kulmasta, laskee metensä,ja sitten Lielsanjolell
suureen Pielisjämcen. Siitä juoksee Pielisjoki, johon Stotto joit
juoksutta» mettä Koiteieesta (49), Melaselästä, Nilollliälwestä, ja
muista Ilomantsin sydänmaan Mesistä,ja sitten laskee Pielisjoki Py-
häsellllän Liperissä, josta mesi Rääktylänniemen ympäri juoksee Oli-
weteen Mikkelin läänin rajalla. SBiimefft mainittuun laskee pohjai-
sesta Kumperonjoli WiinWlwestä Liperissä, joka ennen mastaanotti
Höytiäisen meden, joka nyt taimettua lanamaa suoraan juoksee Pyhä»
selkään,ja kaakosta Puh«istenwiita Pyhäjämestll Kesälahdessa SBit»
purin läänin rajalla. — Mellijälwi, läänin itäisimmässä nurkassa,
kuuluu Onegan Westin.
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Satoossa:
Kuopio, kauniilla paikalla, Kallalveden molempain selkäin

mälissä olemalla niemellä, läänin- ja hiippakunnan-hallituksen
istuin. Siinä on waihetuskonttoori, gymnaasi, ylä-alkeis- ja
naiskoulu sekä kuuiomykkäkoulu, nahkatehdas: 5,000 asuk.

Perustettu ro. 1776; saanut men-faupungin oikeudet ro. 1858.— Lewllsen maanwiljelyskoulu lil! kaupunkia. — lutlastm eli Ju-
uan (Strömsdal) rautapruuki, — Palonurmi, rautapruuli, — Uli«
malllhti. Suomenmaan wanhin jo lafautettu rautapruuti Nilsiän pi«
läjässä. — lisalmi, kauppala (1860) Hauliniemellä. — Iyillälosli,
rautapruuki ja masuuni, — ©olol)tnf, rautapruuk! ynnä Nissilän ja
Ostolllslm masuunit, lisalmessa. — Wllllaus, rautapruuki ja wä«
häinen konepaja, — Plllalll, karwaus-laitos, Leppatvirroilla. — Kol-
lealosli, rautapruuki Pielawedellä. — Toi«»lll, Kuopion kohdalla, ja
Wirtll'siltll lisalmessa, mainiot 1808 touoben sodasta.

Karjalassa:
Joensuu, Pielisjoen suulla, Liperin pitäjässä: ylä-alkeis-

koulu; 900 asuk.
Perustettu ro. 1848; sai merikaupungin oikeudet 1860. — Pan-

llllosli, rautapruuki, Pielisjärmella. — Herajoki, lalautettu wasli-
pruuki Ilomantsissa, Pielisjärwen rannalla. — Käenlllsli, rautapruuki,
— Möhlö, masuuni, Ilomantsissa. — Wältsilä, masuuni ja rauta-
pluuli, — Kattilanlosli, rautapruuti, Tohmajzrwellä.— Anttola,
»verkatehdas Liperissä. — lullljoli, rautapruuki Kuntiolahdella.

7. Mikkelin lääni
on niin täynnä järwiä, ettei sellaista ote monta paikkaa mail-
massa. Kun siinä yhä on, toinen toisensa wieiessä, jälwen
selkiä, lahtia, salmia, niemiä, saaria, kukkuloita ja metsäisiä ran-
toja, on se maakunta monin paikoin, niinkuin monet muutki
seudut keski Suomessa, ihanimpia ja kauniimpia maan päällä.
Särmien tvälissä, jotka kuuluivat toiset Päijänteen, toiset Sai-
man «esikuntaan, on ttmorottain soita, rämeitä ja kimistä hieta-
maata, jota monin paikoin ylenee etelää ja kaakkoa kohden juok-
semiksi harjuiksi. Laaksot owat täällä (ala-Sawossa) leweämmät
ja alvonaisemmat kun pohjaisessa Sawossa. Kun maanlaatu on
laihaa ja niittuja on »vähän, täytyy täälläki suon ja kasken
»viljelemisellä hankkia eloa. Moniaan lvuoden »viljeltyä jätetään
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kaskimaa (halme) kasmamaan ruohoa, joka ensi lvuosina itä*
waaki hymästi ja mäkemää, mutta näin tawoin laihtunut maa
scisvo sitten monet wuodet paljaana ja hyödytönnä, ennenkun
se taaski rupeaa metsää kasmamaan. Pohjais-, itä- ja keski-
osissa »viljellään tattaria. Hamppuja wiljellään joksiki. Kar-
janhoito on suuresta arwosta. Karjalan, Sawon ja Hämeen
hemoiset omat mieluisia ei »aan omassa maassa, mutta Wenä-
jälläki; ne hoidetaan hywin hywästi ja jäämät havinoin elosta
osattomiksi, maikka sitä »vähäkin olisi, lär«et omat kalaisia (e-
--nimmin saadaan muikkuja ja kuhia); Saimassa asuskelee lohiaki
ja hylkeitä. Sahat oivat suuresta armosta. Kimikunta näyttää
oleman köyhää! järmi- ja suomalmia löytyy kuitcnki, kuin myös
kalkkia. Wiime muotten kosken-perkautsiKta on ollut suun hyöty
ja aikaa moittain on Saiman kanama hankkima uusia keinoja
»varallisuuteen itä Suomelle, jonka asukkailla ci ole ollut juuri
suurta kehotusta laajentamaan maanlviljelystänsä ja muuta kei-
nollisuuttansa, kuin on täytynyt kulkea pitkät ja Maimaloiset
matkat kaluansa kaupitellakscnsa. Samolaiset omat, niinkuin
muutki Suomalaiset, huolettomia; mutta, kerran asiaan tartuttua,
omat he uutterat ja mäsymättömät.

©atnoitfelönteett eteläinen osa on pää-Muorenjono. Se tulee
Kuopion läänistä ja juoksee leskeä läänin (Pieksämäen, Mikkelin j»
Kristiinan pitäjäin läpitse) Viipurin lääniin. Paitsi tätä mainitta»
laon: a) kaakkois osassa tuo kaunis Punkaharju, »vähäisellä, jyrtkäran»
taisella saarella Pihlajameden ja Purumeden Malilla, Kerimäen pitäjäs-
sä; siitä on awara ja erinomaisen kaunis nätö-ala; v) (ounaSfa poh-
jaisen salpaselänteen osa; c) yksinäisiä Muoria, niinkuin Kempinmiiti
(807 j. k.) Joutsan pitäjässä, Päijänteen rannalla; — Waateiwuuri,
pohjaisempana Korpilahden kappelissa (758 j. k.), — Röyskinnmoli,
Rantasalmessa, niin nimitetty eräästä rosmosta, jonka sanotaan siellä
oleskelleen suuressa luolassa; — Kiijalllllio, Kristiinan pitäjässä,
järwen rannalla, johon meritse matkustamaiset ennen aitaan tamalli-
sesti hakkasimat nimensä,— tuo järmen puolelta jyrkkä 3innllwu»ll,
Sulkamassa,jonka tasaiselle kukkulalle sanotaan linnaa rumetun raken-
tamaan, mutta muorenhaltia oli muta yöllä nyörittänyt alas sinne
päimällä kuljetetut kimet. — Wesiä: 1) länsipuolellaSaMonselännettä:
a) Päijänteen itäiset lisämedet,jotka juoksemat Pieksämäen,Kangasnie-
men, Mikkelin, Hartolan ja Sysmän pitäjäin läpi, ja joissa ta»ataan
Kyywesi (89), Kyylosli, Puulawesi (90), Kallltosli, Suontieiämi,
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Vihurinlosli, Rautamesi, lääsiärmi, josta Koslipa» ja Tainion-
»irto lähtewät juoksemaan. Puulawedestä juoksee myös West, etelää
lohden, Kissanloslcn lanaman kautta Mäntyharjuun, ja Mäntyharjussa
laskee luolawesi (91) Woiloslen lautta W«ohijärween (Uudenmaan
läänissä) ja Kymijokeen. — 2) Sawonselänteen itäpuoletta: Kuopion
läänistä juoksee: a)KllllawedM West, länsipuolellasuurta Soisalon saarta,
Markailksen kosken kautta (Suontveteeu eli luoteiseen Saimaan, johon
luuluu Äimismcsi, luroistenscllä, lontsenwesi, Haapawesi Ranta-
salmessa ja Hauliwcst; b) Kaaniin weft,Soisalon itäpuolella, Heinii-
wedcn (62) ja Kermaloslen kautta loutsenroeteen; c) Oliwirta, joka
juoksuttaa Saiman koillisia «esi» Enonweteen, jonka eteläisestä osasta,
eli Haukiwedestä,wesi laskee Haapasalmen ja Kyyröwirran kautta,
Sllwolinnan ohitse, Pihlllj»weteen, johon myös Puruweden kirkas
West, Punkaharjun ohitse kulkeman Punlasalmen kautta juoksee,ja jota
sitten Haapawedcn Puumalassa ja Puumalansalmeu kautta laskee ete-
läiseen Saimaan, jota monin saarineen ja niemineen muodostuu mo-
niin selkiin, niinkuin Luonteiiwesi pohjaista kohden, luman pitäjässä.
Kuopion läänin rajalla olevaa Oriwesi on Railusloslm kautta etelän
ftuoleltaki yhteydessä Pururoeden eli kesti Saiman kanssa.

Wanhaan aikaan erotettiin Sawo Isoon- ja 2öiil)äo'n-®att)omu
Wähään-Sawoon kuului Sawonmaankoillinen puoli eli nykyiset li-
salmen, Nilsiän, Kuopion, Pielaweden, Seppärairran, Joroisten, Ran-
tasalmen, Kerimäen ja Säämingin pitäjät. Loppu kuului Isoon Sa-
w«on, johon myös Rautalammin pitäjät! luettiin.

Sawo3sa:
Sawonlinna, Haukimeden ja Pihlajameden yhdistys-pai-

koilla olemalla saarella, Säämingin pitäjässä, ylä-alkeiskoulu:
1,000 asuk. ■

Lähellä kaupunki», toisella saarella Haapasalmessa, on linna, jonka
Erik Akselinpuika Tutt perusti to. 1475 ja nimitti Olofsbarg (s. o.
Ollinlinna). Kaupunki sai kaupungin oikeudet to. 1816. — Haapa-
niemi, Haapaveden rannalla Rantasalmella; tänne perustettiin w.
1781 sotakoulu, joka oli toimessa rouoteen 1818, jolloin tulipalo hä-
reitti huoneet, ja koulu siirettiin Haminan kaupunkiin. — Pailumall,
Rantasalmella, sutatappelu tt). 1789. — Punkaharju, kruunun puisto,
— Enonlosli, mesisaha, — KanLllssaari, potelitehdas, Kerimäellä.
— Puumalan salmi, »valtakuntain raja wuodesta 1743 wuoteen
1809; meri-fotatappelu 1789. — Huutlllosli, rautapruuti ja mas-
uuni, Joroisissa.

Mikkeli, Saiman luoteisen lahden rannalla! lääninhallitus
sen istuin: 900 asuk.

Mikkelin kirkonkylä sai kaupungin oikeudet h). 1838. Määrätliin



52

ra. 1843 lääninhallituksen istuimeksi. — Porrassalmi, ahdas ttraoren*
sola, kaakkoon päin kaupungista; satatappelu tr. 1789. — Otaum,
Mllllnwi!jelyskoulu, — Saksala, nahkatehdas, Mikkelin pitäjästä. —Braahenliima, Kristiinan pitäjässä, muinan kuninkaan kartano; täällä
on wielä jäännöksiä kreimi Braahen (to. 1640) alkamasta, waan kes-
ken jääneestä linnanralennuksesta. Tässä pitäjässä oli Saiman sota-
laimaston toisella osalla olu-paikkansa; toisella taas Valtauksessa tahi
Laiwanlinnassa Kuopion läänissä. — Venäläiset kaiwatti«at 4 kana»
maa, Kutwelent»ipaleen, Käyhlän, Kukontaipaleen ja Telataipaleen,
saattaaksensa wieraille kiesille menemättä,kuljettaa Saiman sotalailvas-
tonsa Lappeenrannasta Samonlinnaan; mutta ei niistä enää ole juuri
mitään hyötyä. — Pulsllslosli, rautapruuli, — HllllMlllsli,rauta»
pruuli ja masuuni Pieksämäellä.

Hämeessä:
Heinola, IyrängVn kosken rannalla; ylä-alkciskoulu;

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

keudet h). 1839. Oli Kymen läänin maaherran asunpaikkana to.
1778—1831, ja sitten (»vuoteen 1343) Mikkelin läänin maaherran.

8. Hämeen lääni.
Läntisellä rajalta on Näsijärtvi ja muita lvesiä ja itäisellä

Päijänne, jonla itäpuolella on maan »äkäinen osa lääniä. Wc«
sistä ei ole puutetta, kun, paitsi mainittuja rajawesiä, lounaisen
»esikunnan itäinen päähaara ja sen lisä-wedet täällä lewiäwät,
juosten ihanain seutuin »välissä. Pohjainen osa ja Päijänteen
ranta owat täynnä korkeita ja jyrkkiä muoria ja hietaharjuja,
jotka menemät pohjaisesta etelää kohden ja joiden »välissä on
hieta-aukkoja ja mesiä. Eteläisessä osassa ei ole niin suuna
eitä niin paljo »vuoria, ja se on muuten parahin »viljelty ja
tväki-nkkahin osa lääniä, josta eloa tatvallisesti liittää kaupak-
siki. Pellatvan »viljelemiseen on maanlaatu sopimaa. Längel-
mäki, Orihtvesi ja myös Lammin pitäjä otuat mainioimpia pel«
lawamaita Suomessa. Karjanhoito on suuresta alwosta ja
muutamin paikoin ainoa lahansaaliin lähde. Laidunmaat owat
hymät, mutta taimella pidetään karja ylehensä huonossa hoidossa.
Läänin eteläisessä osassa kaswaa metsissä tvahteia-, saarni- ja
pähkinä-puita. Metsät omat yleiseen laajat, ja sydänmaissa
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asuskelee karhuja, susia ja muita metsänelÄMiä. Hirwet yhä wä-
henemät; ja maikka niitä ei ole lupa ampua, laitaan niitä kui-
tenki muositellen joku tappaa. Kimikunnan tamaroita ei ole
paljon haettu; mutta kun Someron pitäjään rakennetussa lasi-
tehtaassa tarluitaan ukonkimeä, on sen lähi-ticnoilla ryhdytty
maan -faimamifiin, ja Tammelan pitäjä (marsinti Tonoil seudut)
on hawaittu oleman, kimikunnan suhteen, rikkaimpia paikkoja
Suomessa. Muutamin paikoin Lopen pitäjän ja Padasjoen
järmissä ja nemoissa, on hylvin rautaista hölmää (rauta-mul>
taa), josta »viime wuosina on rumettu rautaa malmistamaan;
kalkkia (huonommanpuolista) on paikottain. Pohjaisessa osassa
saadaan lohkomalla tulen kestämiä arina-limiä uuneihin. Pai-
koin malmistetaan tahkoja; liuskakimen suoni kulkee, tullen Tu-
lun läänistä, tämän läänin länsipuolen läpi. Pellawan kehruu
on Pettäneen ja Sahalahden pitäjissä joltinenki. Suomalaiset
asukkaat omat Hämäläisiä, jotka täällä enemmän kun muualla
omat, mielenlaatunsa ja tapainsa suhteen, pysyneet entisellään,
tvaikka 600 tvuotta omat olleet Ruotsin Mallan alla. He omat
hitaat ajatuksissaan, tuiki taipumattomat »vieraisiin tapoihin,
jonka tähden olvatki maantviljelyksessä ja käsitöissä jääneet jäl-
keen kansalaisistansa rantamailla. Kesä-aikana, jolloin Muoden-
marat omat kokoiltawat, omat Suomalaiset uutterat, niin että
lepo-aifaa on maan muutama hetki lvuorokaudessa, mutta tal-
wet oleskelemat liian jouten, Marsinki itselliset eli loismäki, jotka
eimät paljo huoli huomisesta ja joita malitettatvasti on paljo
tässäli maakunnassa. Pirtit omat sisä-maassa tamalliset asun-
huoneet, mutta jota lähemmä simistyneempiä seutuja tulee, sitä
haimemmassll on tällaisia samuhuoneita, joista sawu menee ulos
lakeisen (räppänän) ja seiniin hakattuin aukeinten kautta, ja
niiden siaan tapaa asunhuoneissa tamallisia takkoja sawu-torwi-
neen ja lasi-akkunoita, ja eläimet omat omissa huoneissansa, eikä
samassa kun ihmiset.

Nuoria: 1) Hämeenseliinne tulee Vaasan läänistä ja kulkee
pitkin Päijänteen läntistä rantaa (Jämsän, Längelmäen, Padasjoen
ja Hollolan pitäjäin läpi) ja yhtyy sitten Päijänteen laakson lounais
loukossa Salpausselänteesen. — 2) Salpausselän»? tulee taatostapäin
Uudenmaan läänistä ja juoksee länttä kohden Hollolan, Hausjärmen,
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Lopen, Tammelan ja (Someron pitäjäin läpi Turun lääniin.. —3)
Siitä lähtee haara luodetta kohden (Janakkalan, Vanajan ja Hattu»
lan pitäjäin läpi) ja menee Hämeenlinnan siwu, jonka eteläpuolella
sitä [anotaan Hattelmaan hlllinlfi. — 4) Turun läänistä (läheellä
Tamperetta) tulee Hataiaselänne eli Kangasalan harju, korkea jakal-
tainen, ja menee Kangaöcklan ja «pettäneen läpi Hauhon pitäjään. —5) Luoteisessa osassa kulkee kolkko hietaharju Driljroebeit ja RuoMeden
läpi, katkenneena Ruoweden ja Visumeden järmillä, ja menee Vaasan
lääniin (Kankaanpää Virtaalla). — 6) Päijänteen eteläpuolella juot»
see, Asikkalan läpi, läntinen osa Salpausselänteen pohjaisesta saman-
suuntaisesta haarasta, jonka Wääksenjoki katkaisee lähellä Anianpeltoa.
Korkeimmat kukkulat tässä läänissä uwat Rllpputuuori (697 j. k.)
Jämsässä, KylmällliMs (670 j. f.) Padasjoella, molemmat Päijän-
teen rannalla; Rasinmäli (621 j. k.) Wirmalan saarella Päijänteessä,
ja Tiirismaa (745 j. k.) Hollolassa. Päijänteen karkeilta rannoilta,
Hattelmaan ja Kangasalan harjuilta sekä WlllMllswuorelta (pari
penikulmaa pohjaan päin Hämeenlinnasta) ja monilta muilta paikoilta
on kaunis katsella luonnon ihanuutta. — Wesiä: a) Lounainen Mesi-
tunta: 1) Kuorehwesi (106) Längelmäeltä, johon Mänttä Keurunse-
lästä Vaasan läänistä laskee, juoksee Melasen ja Mlppulan loslein
kautta läntisiin raj»wesiin, jotka otoat: Sotlansellä,Ruuwesi,Murole,
NäsijälMi (314 jalkaakorkealla), Tampereenlusli (61 jalk.) jaPyhä-
jllltui; 2) LängelMätvesl (107), 277 jalkaa korkealla, Längelmäeltä

Kangasalle ja Sahalahdelle; saatuansa Wllälsyll myöten lisätuetta
WeMiwestii (108) Kangasalla, juoksee st Kaitvlltinun kautta Roi-
neesen j» sitten Painosalmcn lautta Mallasweteen, johon Kostion-
wiita laskee Pelläneenwedestä,johon Längclmätoesi muinan juoksi
nyt tuimanneen Ihannloslen lautta. 3) Lummene (48), 384 jalk.,
ja Wtstjalo (117), 350 jalk., Padasjoella laskemat «etensä länteen»
päin Lammin ja Hauhon pitäjäin läpi, josta Ilmolansellä,Kyllinkosli
ja Penttilällsalmi sitten juoksuttamat weden Mallasmeteen, josta taas
mesi juoksee Apianloslea ja (9 jalkaa korkeata) Wallialoslea Rau-
tiinfellään, Sääksmäen ja Akaan pitäjäin Välillä. 4) Pääjlllwcstä,
Lammin pitäjässä, ja 34? jalkaa korkeasta LuPeNMwcstll yhtymät
Medet Janakkalassa, josta ne juoksemat Wanajan läpi, Hämeenlinnan
ohitse, Hattulaan, jossa ne Meiolan ja Leftaan (Stjernsund) salmien
lautta laskemat Wanlljllweteen (113) eli suureen Säälsmäenjllltoeen,
ja sitten Rautunselkään. Siitä juoksee West, saatuansa etelästäpäin,
Akaan ja Urjalan pitäjistä, lisämesiä, Kullltlllan (9 jalkaa korkeata)
loskea Lempäälän ja Vesilahden läpi (Soiwansellä) PyhäjärMeen
Pirkkalan pitäjässä. 5) Lohjan pitäjästä Uudenmaan läänistä Tam-
melan (PyhäjHiwen) läpi juoksee Soittttiolt Turun lääniin. —
b) Päijänteen lisämesiä on tässä läänissä: 1) läntiset lisämedet läm-
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janjlllUii, Lummene, Westialo> josta Alialosli lähtee, ja 2) etetätfet,
WcMiwi aßniitfettjofcnccn. Päijänteen laakkois osasta juoksee Kllll-
liscn lllsli Asikkalassa Ruotsalaiseen, Mikkelin läänissä.

Hämeessä :
Hameenlinna, lääninhallituksen istuin, kauniilla paikalla,

lähellä »että, Hattelmaaharjun juurella olemassa laaksossa; gym-
naasi, ylä-alkeiskoulu; 3,100 asuk. Lähellä kaupunkia on mui«
nan mainio Hämeen linna (Kiuununlinna), nykyään oijennuß-
laitos miehenpuolille.

Linna, ijältänsä tvanhimmasta lähin Suamess»,on Birger Jaar-
lin perustama (to. 1249). Lähelle sitä perustettiin kaupunki (roanhll
kaupunki) h). 1650 ja sinettiin h). 1778 nykyiselle paikallensa, Saaren
puustellin tiluksille. — 9JimtaiärtDt , suuri lasitehdas Urjalassa. —Jokioisten aateliskartano, »verkatehdas, rautapruuki ja »vähäinen
fone-paja, — Forssa, pumpulilankatehdas, — Wilsl>crg <Killtlll),
kutoustehdas, — Mustiala, entinen kuninkaankartano, nylyjältään
maanmiljelysopisto, Tammelassa. — Rautlllllsli, rautapruuki ja öljy-
mylly. Lopen pitäjässä. — Terwlllosli, paperitehdas, Janakkalassa.—Anianpelto, kylä ja markkinapaikka Asikkalassa, Päijänteen ja Mesijär-
wen wälissä olemalla kannaksella, Päijänteen höyrylaiwain satama. —
NystelllN ja «Mieliin kylät, merkilliset nuija-sudasta (tn. 1597), —
SBieru,rautapruuki, — ja Myllyoja, öljymylly, Padasjoella. — lut-
tila, wähäinen roerkatehdas Hauholla. — Ewo, metsäopisto. — Kos-
len »verkatehdas, Lammin pitäjässä. — Mälllil», Pettäneellä, fotatap»
peto to. 1713. — Kuslensaari, rautapruuki, Jämsässä.

Satakunnassa :
Tampere, Messukylän pitäjässä ihanalla paikalla, jossa M-

sijänvi ja Pyhäjärwi yhtymät toisiinsa; maan suurin tehdas-kau-
punki (pumpuli- ja paperitehdas, larittau§tel)taita, werka- ja lii-
natehdas, konepaja, masuuni y. m.), ylä-alkeiskoulu, puutarha
Englantilaisten tarvoin; 5,300 asuk.

Perustettu to. 1779; sai »vafta-kaupunam oikeudet 1821.
Liuksiala, nminan kuninkaankartano,Kangasalla; oli jonkun ajan

(tuuodesta 1581) kuningas Eerikin XlV:nen lesken Katarina Maunut-
taren, joka ku°li siinä »u. 1612. — Hlltanpllä, Messukylässä, tfontai»
nen kartano, soweliac,lla paikkaa, wastnpäätä Tamperetta. Sen maalla
on useat Tampereen tehtaat rakennetut. — Erkkilä, rautapruuli Mes-
sukylässä. — Laukko, Kurki'suwun peiintökartano. —Kulu (Nygärd),
rautapruuki Kurun kappelissa Ruo«edellä.







Hinta: 60 penniä.
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