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Suomen suuri-ruhtinaskunta.
6844 (= 3285 Suomen) peninkuorman alaa; 1,688,705

asut., 24? penink. alalle.

Nimi, sia ja rajat. Suomenmaan ruotsa-
lainen nimi, Finlonb, ortoettoon olfuonso merfit-
se»vön sotnoo fun sen suomalainen nimikin, nimit-
täin suo-maata. Suomen tnonnermoo on 59"
48' jo. 70" 6' pohj. lotit. jo 38" 10' jo 50" 25'
longit. toäliSsä. Pohjoistminosto pääStä, josso Sfo-
rojofi jo Tenojoki tohi Tonojoki yhtymät toisiinsa,
4 peninkuormoo läämerestä, on eteläisimpään ne-
nään, Hankoniemeen (Hongöubb),
Suomen peninkuormoo. Pisin toäli länteen jo itään-
päin on noin 81 (— 57 Suomen) peninkuormoo.
Pohjainenrojo on Norjaa tvasten, pitkin Tenojofea jo
palasen Lapin tuntureja; lännessä on rajono Ruot-
sinmaa, pitkin Muonion jo Tornion jokio, Pohjan-
lahti ja Raumanmeri; länsi-etelässä Itämeri (Sof-
sanmeri); etelässä Suomenlahti ja ibässä Nenä-
jänmoo jo Norja. Nenäjän puolimmaisetta rajalla
otoat maakunnat: Inferinmaa, Auttufstnntoo ja Ar-
fangelinmaa.

Rajo Nenäjää »vasten fulfes pitfin Rajajofea,
suusta lähtien, ja sitten itäpohjaften Lootofon me-
ren yli Norisfitoeen Ninojoen suullo, josso Infe-
rinmoo, Aunufsenmoo jo Niipurin lääni fohtootoot
toisiansa. Tästä fulfee rojo pohjoisto fohben Kol-
mifontoon, jossa Niipurin jo Kuopion läänit tule-
toot yhteen, jo sitten lonsipohjoiSta fohben lonfe-
rinfitoeen, Pohjonmoon itä-eteläisimmäSjä nurfoSso,



4

josto rojo fulfee, otttSso pitkin Maanselkää jo sit*
ten pitkin kahta, lähellä Tolfunooitoea, siitä eroo-
tooo haaraa, toinen etelää toinen pohjaisia fohben,
Mutketoaaraan, pohsaispuolella Patsjoen alkua Ino-
rin järtveStä. — Mutketoaaron ja Skorajoen suun
»välillä on toaSta mainitun pohjaifen »vuorihaaran
pohjaisin ofo rojono Norjaa toasten.

Dfat tohi maakunnat. Nykyisen totoeutenfo
suhteen on Suomenmaassa 9 stnraalvaista maakun-
taa: Warsinais-Suomen ja Satakunnan hert-
tuafunnat; Ahmenanmaan, Uusmaan, Hameen
ja Saroon kreiivttunnat; Karjalan hertti!akuilta;
Pohjanmaan kreimifunta, Suomeen fuulutvan län-
tiSpuolisen osan fanssa ja Suomen Lappi. Toi-
sin tatuoin jaetaan Suomenmaa »vaan kahteenosaan:
manhu (muinon menäläis-) Suomi ja uusi Suo-
nti. Gbellimmäisellä nimellä ymmärretään sitä maa-
funtao, jofa on Kymenjoen itäpuolella jo Satoon-
linnan eteläpuolella, f. o. Niipurin lääni jo etelä
ofo Miffelin lääniä; jälfimmäistllä nimellä Suo-
menmaan koko tRSta ofoa.

Luonnollinen jako, rouoret ja roesitunnat.
Maanselkä, jofo yhbiStä Sfanbinatvian touoret
Guropan mannermaan »vuorihin, on Suomenmaassa
pää-touorenstlfä. Se lähtee Kasemaarasta (Nor-
jan selänteessä) itäänpäin, ensin pitfin Suomen ja
Norjan rajaa Pcldomaddoon jo fnlkee sitten, Suo-
jaselta nimisenä, Lopinmoon läpi, Talkunaoimeen,
jossa st tekee poltoen etelää kohben ja juoksee itäi-
stit Lapinmaan ja itapohjaifen Pohjanmaan läpi,
sitten enimmiten pitkin Menäjän rajaa, fääntyy toih-
boin Miinalan touorisfo itä-etelää kohben Venä-
jänmaahan, joSfo loppu Nolboiivuoreen. Paitsi
tätä kulkee kaksi sturootooo pää-jelännettä Suomen
läpi: 1) Suomenselkä lähtee MilnoloSso Moon-
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selästä ja kulkee lonkerinkimen kautto, Pohjanmäeni
itä-etelaistsfä nurkaSfa, länttä kohben Saaresmä'-
keen ja siitä länfi-eteläänpäin, jotensaffin matala-
no Sibebyyn niemenä, mereen; tämä selkää eroittoo
Pohjanmaan Karjalasta, SatooSta, Hämeestä jaSa*
takunnaSta. 2) Salpausfelänne lähtee Liekfa ni-
misestä, ulkona SuomeSto olemasta, Maanstlän totto-
renfotmuSto Karjalaan, joSfa st futfee etelää koh-
ben Tolmlljärmen kukkuloihin ja sitten länsipoh-
jaistenpäin lähelle Joensuuta, joSsa st taaS kääntyy
etelää fohben lähelle Laatofan länsipohjaiSto ran-
taa, josta st, fulfiisfanfa enimmiten länttä kohben,
muutamin paikoin katkea pohjaifeStapäin tutttetoain
»vetten tvoimaSta ja juoksee etelä Sotoott, Hämeen
jo Keskimmäisen Satakunnan läpitse, joSsa st, kor-
feanmoistna hietaharjuno, juofste pitkin Kokemäen-
joen eteläistä rantaa, Porin etelä puolella Rau-
manmereen. — Nämät kolme pää-touorijonoa otoat
Suomen ylä-maan rajoina; ja stn rajoina läntistä
rantamaata kohben on muutoin: 1) lonsipohjoifeSfo
Kainunselänne, joko Sarmitaipalcessu lähtee
Maanselästa lonft-etelää kohben, katkeaa Oulun*
joesfa ja yhtyy SareSmäesfä Suomenftlkään; ja 2)
länsi-etelossa Satakunnanfelänue, jokaKarroian
fittfuloillo eroupi Suomenselästä etelää fohben, le-
»venee folffoihin Pohjankankaaseen ja Hämeen--
kankaaseen ja menee Kofemäenjofem päin, joitta
eteläpuolella st juofste yyteen Salpausselänteen
Ronkiakangas nimisen osan fanssa.

MaanstläStä lähtetoä, Wuokki niininen, haa-
xa juofste pienemmän, Suomenselän pohjoispuolel-
la oletvon, ylomoon ofon läpi. TäStä hooroSto lähtee
länsipohjoifeen, Koinunfelannetto kohben, lumalis-
särtkä, jonfo pohjoiseStopäin juoksetoot toebet otoot
fotfoisneet, mutto Itse hoora fulfee länsi-etelää foh-
ben ja yhtyy Wuokatti nimisenä, ibästä juofst*
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»vien toetten »voimoSto kotkenneeno, Suomenselkään.
Tämä oso ylämooto, johonkuuluu itä-eteläinenpuoli
Suomenmooto tohi Kajaanin ylämaa, jakautuu näit-
ten touorihooroin toäliSsä kolmeen pää-olonkoon: Xi»
annon olonko pohjoisessa, Sotkamon olonko ibäSsä
jo Kajaanin olonko lännessä. —- Eteläisen tohi
Suomen ylämoon suuremman osan läpi juoksee,
pohjoiseSto etelää kohben, koksi seurootooo selännet-
tä: a) Hämeenselänne lähtee Soinin touorillo
Suomenselästä eteläänpäin, juoksee pitkin Sotatun*
non jo Hämeen rojoo jo sitten Hämeen läpi, pitkin
Päijänteen läntistä rontoo, jo yhtyy, Kärkölän
touorillo, SolpouSjelänteesten. — li) Samonselänne
eroupi, Mäkiöisten touorillo, Suomenselästä, kul-
kee läntisen Sotoon läpi jo yhtyy, länsipuolello
Loppeenrontoo, SolpouSselänteeseen. Tämä oso ylä-
mooto jokoutnu tällä toivoin kolmeen toesttuntoon.
Länsi-eteläiseen toesttuntoon, Satakunnonstlänteen
jo Hämeenselänteen toälittä, kuuluu itäinen Solo*

kunto jo läntinen Hämeenmoo, jo stn läpi kulkee
Satakunnonselänteestä lähtetvä, Hataraselänne ni-
minen, hooro, joko juoksee itä-etelää kohben itäpuo-
lisen Satakunnan läpi Hämeeseen, monin poltoin
fotfenneeno pohjoispuoletta oletooin toesien tootmos*
to. Keskimmäiseen toesifuntoon, Hämeenselänteen
jo Sotoonstlänteen toälissö, fuulun itäinen Hämeen-
maa jo läntinen Sotoo. Itäiseen toesifuntoon,
Sotoonstlänteen itäpuoletta, fuulun enin oso Sotooo
jo Karjalaa, ja sen läpi juofste Karjalanselänne,
jota lähtee Suomenselästä ja tullee etelää ja itä-
etelää fohben Sotoon itäpohjoisen puolen läpi fes-
kimmäiseen Korjoloon jo yhtyy, monin pottoin kot*
kenneeno itä- jo pohjois-puoletto oletooin toesien
tooimosto, SalpouSstlänteeseen läheltä Sellistä,
Joensuun itäpuolello.
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Tämän ylämoon selänteistä moinittofoon toie-
lä se, jofa, jomoo suuntoo fun SolpouSselänteen
itäinen oso, lähtee, sen pohjoiSpnoletto, Hämeense*
lanteesta, Päijänteen etelä-pääSjä, jo juofste Ha*
meen jo Satoon läpi SolpouSselänteeseen KorjoloSso
jo on ifääsfun pohjoisempi salppaselänne itäisen
Suomen suurten toesien ebeSsä, jotfo fuitenfin mo-
nin poifoin otoot sen fotfoiSneet.

Maanstlfä jafaa Suomenmaan fahteen luisu-
maahan: 1) Jäämereen ja Nienanmereen päin, 2)
Itämereen päin; mutta »viimefsi mainittu jafautuu
taaS fahben puolen Suomenstlfää fahteen luisu-
»naahan: v) Pohjanlahben pohjaiseen osaan jo d)
soman lahden eteläiseen osaan, Raumanmereen, Itä-
mereen, Suomenlahteen ja Lootofon jo Onegon
järtoiin päin. Monioot näiStä pää-selänteiStä juof-
setoot touorihoorot jofotoot nämät suuret luisu-moot,
itäpohjaisen, länsipohjaisen jo eteläisen lnisn-
moon, eri toesttuntiin.

1. Itäpohjoinen luisu-inoo, johon kuuluu Lo-
pinmoon osot pohjoiS- jo itä-puoletto Maonftlkää jo
Pohjonmoo, jokoutuu kohben puolen Lintuselännet-
tä, joko lähtee Roggimaarasta Maanselältä itääkoh-
ben Lopinmoon lupi Nenojänmoahan, a) Jäämeren
roesikuntaan jo >») Wienanmeren roesikuntaan.

2. Länsipohjoinen luisn-moo jakautuu kolmeen
osaan: a) Tornionjoen alanko, johonkuuluu »vähät*
nen ofo Lapinmaata ja Suomeen kuulutoa LäntiS-
ronnon ofo; stn itäisenä rojono on Dunasselänne,
jofo lähtee Soiroersroaarasta Maanselältä etelää
fohben jo yhtyy Pohjonlohben ronnollo Kattinkan-
kaaseen, b) Kemijoen alanko OunaSselonteen,
Maanstlän jaKimalonselänteen »välissä. Kitvolon-
felänne lähtee merta kohben Pohjanpäästä, joko on
Moonfelän sisimmäifeSfä mutkoSfo, kääntyessä länttä
kohben Snomenmoohon. Tähän olotttoonkuuluu enin
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ofo eteläistäLopinmooto jo läusipohjainen Pohjonmoo.
o) Pohjanmaan rantamaa on Kitoolonstlänteen,
Koinunfelänteen jo Suomenselän Pohjonlohben puo-
letto oletoo olonfomoa, jonfo läpi useampia moto-
lompio selänteitä juofste.

3. Eteläiseen Inisu-moohon fuuluu 4 olonfoo,
a) Länsieteläinen rantamaa, johonkuuluu Soto-
funnonselänteen länsipuoletto jo SolpouSstlänteen
länsi-eteläisellä puoletto oletoo oso Sotafuntaa, foto
NarsinaiS Suomi jo UuSmoan läntinen osa, rou-
bon riffoubeSto merfillisten Lohjanselänteeseen
oSti, jofo lähtee SolpousscläntccStä lähellä Hikiä-
tä eteläisessä HämeenmooSso, juofseeläusi-etelää foh-
ben läntisen Uusmoon läpi Tamminiemeen jo nou-
see toos Pohjan (pitäjän) lohben loiseliö puolen ja
menee Hanfoniemeen. 1») Eteläinen tahi Suomen-
lahden rantamaa, Salpausselänteen etelä puolella.
Siihen fuuluu enin oso Uusmaata jo länsi-eteläi-
nen Korjolo Lohjonselänteestä Ayräpäänseläntee-
feen osti, jofo Lappeenrannan itäpuolella lähtee
Solpousselänteestä itä-etelää fohben, juofsee pitfin
Nuofsen läntistä rontoo, f ääntyy Rojojoen lähbe-
paikoilla jo menee Inkerinmaahan, e) Laatokan,
mesikunta itä-eteläisessä Karjalassa, Äyräpäänst-
länteen, Salpausselänteen jo Annuksenselänteen
»välissä, jofo toiimmefsi mainittu lähtee Toltoojärtoen
touoristo itä-etelää fohben jo hojoupi hietamaihin
Nenäjänmaallo, Laatofan itäpuolella, l!) Dncgan
Mesikunta on Korjolon itäisin osa, itäpuolello Au*
nufsenselännettä, Moonselfään osti, utfopuotello Suo-
men rojoo.

Wesiä. Niitä on SuomeSjo poljo, jo ne jo-
koututoot ebellä mainittuihin 13:neen »vesttuntoon,
joista 4 on ylämoosso jo 9 oloittoossa. Ulämaan
toesikttnniSsa on st merkittätoää, että toebet, kukin
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suunnoltoan, yhtyivät yhteen aiuooon suureen toesi*
kuntaan, josta »vesi sittenpauhaten juoksee alastouoria
alamaahan. Alamaan toesiiunnat sen siaatt jalan*
tutoat useampiin, matalampain selännetten »välissä
oletoiin alankoihin, joisso joko suurempio, ylänioon
toettä juofsnttotoio, tohi pienempiä rantamaan jofio
juoksee. Niitten joficn niittoon, jotfo juofsuttotoot
toesiä ylämoon 4:Sto toesifunnoSto, pohjoiseSto, länsi-
eteläisistä, feSfimmäiseStä jo itäisestä, sopii niitä ni-
mittää Dulunjoen alangoksi, Kokemäenjoen
alangoksi, Kymenjoen alangoksi jo Nuoksen-
joen alangoksi.

1. Dulunjoen alanko. Sen toesttunnon sy*
bän on Dlllunjärroi, johon »vesiä tulee fohbeSto
pää-hooroSto. Pohjoinen tahi Kiannon haara tulee
Kiannon alangosta (580. ialfoo ylempänä meren-
pintaa) alaS Jalokoskea 'ja juofsee Hyrynjärroeu
ja Ristijärroen läpi Oulunjärtveen (390 jalfaa
ylempänä merenpintaa); itäinen tahi Sotkamon
haara tulee Sotfamon Alangosta (550 jalf. ylemp.
merenp.) Kärnälänkoskea Nuasjärmeen jo siitä
Ummänkoskea, lähellä Kajaanin fonpunfio, On-
lunjärtocen, joSto Vulunjoki lähtee jo fotfoisee Nis-
kakoskessa (105: n jalon forfuinen 8 toirSton mol*
talla) Kainunselänteen ja juofsee Pohjanmaan tasa-
maalle.

2. Kokemäenjoen alanko. Sen monet »ve-
bet sopii jataa toimeen pää-haaraan: läntisten, poh-
jaiseen ja itäiseen. Pää-toebct otoat Pohjaisella haa-
ralla jo lähtetvät Suomenselältä Limonlähteestä,
joSto juofsttoat etelää fohben ja., letoenetoät monifsi
snnremmifsi järtoifsi, niintuin Ulsärinsclkä (512
joit. ylemp. merenp.) jo Toimesi. Sootuonso li*
sätoesiä Pihlajaroeden jo Keurun toesistä loSfee
toesi Ruoroeteen jo siitä Muroleenkoskea Nä
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sijanneen 1^28,11 *j 314 jollaaylempänä merenpin-
too, jo siitä Tamperinkoskea (61 jalon forfninen
1 '/4 »virSton motfollo) .Pyhäjärmeen, PirffoloSso.
Tähän järtoeen tulee eteläStäpäin ebellä mainittu
itäinen hooro, joSsa on monta haaroo: a) Längel-
mä-haara, johon se suuri (277 jalf. ylemp. me*
renp. oleivo) Längelmämesi J35, 7) fuulun, jota
alusta on ollut yhbeSsa Pältäneenmeden J3B, 8)
konSso, mutto jolto nyt on suorempi juoksu Kai-
roannon konotvon kontto Roineeseen 533,5), joko
loSfee Mallasmeteen 532, 4), johon myoS Päl-
käneenmesi Kostionroirtaa juoksee, b) Hauhon-
haara aitoo PoboSjoesso, Hämeenselänteellä oletoos-
to (384 jolf. ylemp. merenp.) Lnmmeneen järtveS-
tä jo fulfee Wesijaon, Lammin jo Hauhon jär-
toien läpi ebellä moinittuun MallaStoeteen, jofo sit*
ten Walkiakoskea losfec Rautnnselkään. o) Wa-
najanhaara olfoo AsiffoloSso, letvenee Pääjärroeksi
Lammin pitäjässä ja, saatuansa lanaffalassa län*
nestäpäin lisä-toettä 347 jalf. ylemp. merenp. ole-
toosto Lopenjärroestä, fulfee länsipohjoisto fohben
Nonojon läpi, Hämeenlinnan siivu, Wanajaweteen
s3l, 3) jo siitä ebellä mainittuun Routunselfään.
Siitä juofste toesi Kuokkalankoskea, Lempälässä,
jo Nesilohben järtoien läpi Pyhäjärtoeen, eteläpuo-
lello Tomperetto. Pohjaisen jo itäisen haaroin täs-
sä yhtyneet »vebet loSfetoot Nokiaroirlaa Kuloroe-
teen, johon pohjoistötopäin läntinen haoro lohi Ky-
rön haara tulee, josso Kyrösjärroi (280 jalf.
ylemp. merenp.) laSfee »vetensä foineata 73: n jalan
tortuista Kyrönkoskea. KulotoebeStä juofste »vesi

* Kun numero, sulku-merkkein »välissä, tulee jonknn järwen mmm
perästä, merkitsee se että se järwi on merkitty samalla nume-
rolla Ekelundin ja Heikelin kartoilla. Kun numeroita on kaksi
(niinkuin tässä) osoittaa edellimmäinen mainittuihin karttoihin,
mutta jälkimmäinen »vuonna 1851 walmistettu»n Suomen kart-
taan, joka myös seuraa Stielerin koulu-farttaa.
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Rautaroeteeu (181 jalf. ylemp. merenp.) ja sitten
Wammaskoskca Liekoroeteeu Tyrivään pitäjässä,
joSta Kokemäenjoki saapi oltunsa. luoStnonso
foorenntuotoisena länsi-etelää jo länsi-pohjoiStofohben
fotfoisee tämä joki Kettarankoskessa Sotofunnan-
selänteen jo loSfeupi Sotofunnon olainaatte.

3. Kymenjoen alanko. Sen pää-haaran läh*
teet otoat Sitomenselälla ja juofsttuat pohjaisten Ha*
meenmoohon, joSsa haara, saatuansa »vähitellen lisä-
toesiä, letoenee muiffu-riffaafsi Keiteleeksi [2, 12)
NiitasaareSso (326 jalf. ylemp. merenp.). TäStä
etetääfohben Lauttaan pitäjään jnofsttoa toesi, jofa
Kuhnamossa lannestäpäiu saapi lisä-toettä Saa-
rijärmenhaarasta ja Sararoedessä ibästäpäin
Tarroalan koskea tuletvasta Rautalamminhaa
rasta, laSfee suurto Kuhankoskea Leppäroeteeu
fts) jo siitä Haapakoskea Päijänteeseen, jofo
on 12 peninf. pitfä, 3 letoeä jo 262 joit. ylemp.
merenp. — Päijänteeseen juoksee paljo toesiä: st
toäfetoä ja firfas-toesiuen Arrakoski, jofa tulee
ebellä mainitusta Hämeenselällä oleivaSto Mesija-
osta (350 jolf. ylemp. merenp.), joSto toesi sitS
jnofste fohtojolle; — eteläpuoleSto Weäksenjoki
Wesijärwestä 537, 9]; — itäpuoleSto Tainio-
roirta, joko juoksuttoo Sysmänhaaran toettä Kyy-
roedesta 543), Puolamedestä s42j jo lääsjär-
roestä 539). Sitten lähtee toesi Päijänteen itä-
eteläisestä puolesta Kalkkistenkoskea Rnotsalai-
senjärmeen [38], joSta Kymen joki alfaa, jota
juoSteSsansa itä-etelaä ja etelää kohben pauhaa 3y
rängönkoskena lähellä Heinolaa ja, sootuonso li-
sä-»vebeksi pohjoisestopäin Mäntyharjunhaaran,
Kelttistenkoskessa fatfaisee Salpausselänteen.

4. Wuoksenjoen alanko. Tämän toesifuu*
non sybän on se suuri Saima, jofo on monien,
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solmitto jo loskilla toisihinso yhtyneitten, jännien jo
toesien yhteinen nimi. Pää-hooron lohi Pielis'
haaran lähteet- otoot lähellä Miinoloo Menäjän*
maoSso, mutta se tulee, juoStuansit 12 peninfuor-
moo, Suomenmaahan itäpohjaisten Karjoloon, joSsa
se letoiääpi 88 toirSton pitmsefsi Pielisjärroeksi
(305 jalf. ylemp. merenp.), joSto Pielisjoki, täl-
laisittansa Karjalanstlänteen, juofste Pyhäselkään
[13], jota, yhbessä länneSsäpäin oletvan Drihme-
dcn [14] fanSsa, tutsutaan itäpohjaiseksi Saimafsi.
Läntinen tahi Kattalvedenhaara alfaa pohjaisissa
Satoossa, joSja useampia pienempiä toesiä fotoniini
Porometeen lisalmessa ja juofsttoat siitä etelää
fohbeu Dnkiroeteen [6, 16] ja siitä 275 jalf. ylemp.
merenp. oleivaon Kallametcen [10, 20]. Kollo-
toesi, sootuonsa itäpohjoiststapäin Nilsiänhaaran
lisä-toeben, jofa lännemirrassa fattaisee Karja*
lonstlänteen, juofste Puutossalmea Koirusroeteen
[23] jo siitä Konnuskoskea Unnukkarocteen [22,
29] jo »vihboin Warkaus-koskea Aimisroeteen
[21], joto yhbessä loutsenmedeu [19, 27], Hau-
kimcden [18, 26] jo monioin muitten järivien
fonSso futsutoon Gnonroedeksi tohi länsipohjai-
setsi Saimafsi. (Ebellä moinituSto OrihtoebeStä,
johon suuren Höytiäisen firfas »vesi pohjaistSta-
päin juofste, lähtee länttä fohben Driroirta, jofo
siiS yhbiStää Soiman itopohjoiset jo lönsipohjoistt
»vebet, jotfo sitten juofsttoatSotoonlinuan siivu Pth=
lajameteen [17, 25], joto yhbessä itätsemmän
Purumeden [16, 24] fonsso futsutoon keski Sai-
mafsi, josta Puumalan salmi fulfee saariseen etelä
Saimaan (256 jalk. ylemp. merenp.). Sen etelät-
simmäStä selästä, Laproedestä, lähtee Wuoksen-
joki itä-etelää fohben ja laSfee, fappaleen matfao
siitä, oloS SolpouSstlännettä Imatran foSfeno, jota
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on jaloin foSfi Suomessa (139 jalon letoyinen,
114 jalan fortuinen 6:ben toirStan matfatta).

5. Jäämeren mesikunta. PelbotvooboSto juof-
ste piltin Norjon rojoo Skekskemjoki, joto etein-
pänä kntsutooit Inarijoeksi jo »viimmein Teno-
joeksi, johon Utsjoki jo Pulma joki, Suomen
pohjoisimmasta Pulmajaur nimisistä järtoeStä,
juofsttoat, jo jofo mentyänsä Suomen rojon" yli
Norjaan laSfee Tana-lahteen. Suurin jartui on
Inarijärroi, johon Imalojoki PelbotvnomaSta
juofste ja jofa laSfee ulkona SuomeSta juofsttoaa
PatSjofea Narangersjorb nimisten lahteen.

6. Wienanmeren mesikunta. TäSsä on tooon
olfu-pnoti Kitkajokea joPistojokea, jotfo juot-
stivot Nenäjänmoohon.

7. Tornionjoen alanko. Koltajaurin jär*
iveStä, joSso Suomenmoo, Rnotsinmoa joNorjo toh-
tootoot toistonsa, juoksee Könkömän rajajoki, sittem-
min "kutsuttu Muonionjoeksi, joko yhtyy RuotsiSto
tulemaan Tornionjokeen, joko sitten 16 penin-
kuormoo juoksee Ruotsin jo Suomen rajana.

8. Kemijoen alanko. Kemijoki, Suomen
suurimpia jokio (40 penink. pitkä), lähtee Tolfuno*
oiiven juurelto länsi-etelää fohben jo, saatuansa Ojt-
tisenjoen liso-toeben, juofsee Kemijänven läpi jo
joopi sitten lisä-toettä Dunasjoesta.

9. Pohjanmaan rantamaa. Duluujoki,
fouppo-tienä ortooisin foifiSto Pohjanmaan jo'iSto,
on lähelle 10 peninf. pitfä, NiSfoSfoSfeSto suu-
hun, jo sillä motfallo on monta foSfeo, joiSto
Pyhäkoski MuhofseSso (197 jolfoo forfeo 15
toirStan motfollo) on suurin jo Määrällisin. Sii-
kajoki, tultoon oifono., hytoin »väfetoä. Pyhäjo-
ki, Pyhäjärmestä. Ähtäroäujoki, ebellä moini*
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tnSto Limonlähteestä, juoksee Alajärmen, Lap-
pajärmen jo Emijärmen läpi. Lapuanjoki, Kuor-
taneen järtoistä. Kyröjoki, suurin etelä Pohjon-
moatto, (30 petiitit.); futjutoon olfupuoleSso Kau-
hajoeksi jo sittemmin Ilmajoeksi.

10. Länsi-eteläinen rantamaa. Karroian-
joki Säkkijärmestä. Kokemäenjoki, rifoS lo-
hiSto jo siioista, fulfee olomoan läpi KettoroSto
5—6 peninf., jolloin siihen Loimaanjoki jnofsee,
jo laSfee »vetensä, Porin alapuoletta, tviibeStä suuS*
ta mereen. Eurajoki lähtee, puhtaan hieto-poh*
jonso suhteen merfittiseStä, Pyhäjärmestä [48]
Euron pitäjässä. Aurajoki, hiStoriollistSso fot*
sonnoSso Suomen mertillisin jofi, juofsee Turun
foupungin läpi.

11. Eteläinen rantamaa. Wantaanjoki;sen suu on lähellä Helsingin foupunfio. Kymen-
joki juofsee oloinaan läpi KeltiSten foSfeo 5 pe*
nintnormoa, jolla tnotfalto on Anjalankoski, jo
jofoutuu NebenjofomoSso fahteen hooroon, molem-
min puolin Pyhtään soorto jo loSfee toetenso toti-
beStä suusta, joistaitäisimmässä 25:n jalonforfuinen
Korkeakoski pouhoo. Rajajoki, toonha rojo We-
näjän jo Ruotsin »välillä (to. 1323—161.7), niin-
tuin nytfin Nenäjän jo Suonten »välillä.

12. Laatokan mesikunta. Wuoksenjoki,
tultuansa oloS Imatraa, juofsee, eteläänpäin selfä-
toän fooren muotoisena, 15 peninfuormoo oloinaan
läpi, jolloin se letoenee »nonifst selifsi, jo laSfee toe-
tensä fahbeSto suuSto lähellä Käfisolmeo. Jänis»
joki tohi Leskeläujoki juofsee läuisjärroen läpi.

13. Dnegan »esikunta. Sen Suomen fuu-
lutoosjo ososso on Megrijärroi, Suojärroi jo
monioito pienempiä toesiä, jotfo juofsiivot Nenäjätte.
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Sttomenmoon »vebet eitoät ole juuri sopitoio
»veneenfulutte, fun niissä on poljo foSfio jo toeben-
pntoufsio. Sentähben outin foSfein pertfoufsitto
jo fonotoillofin toettu poiStoo tätä tooStuSto jo
niinmuoboin outtoo' fulfuo moon sisemmissä osisso.
Monille järtoille on foitoettu sopitoompi suu, joten
toesi niissä on oiennut jo otooroito, tvebett toolloSsa
otteita, moito saatu toiljeltätoifsi. Merfittisimpiä
fonotvio otoot: Pohjonmoollo, Ämmän kanaroa,
jofo fulfee Ämmän putoufsen siivua Kojoonin joeS*
jo jo otooo niintotooin »veneille fulun Oulunjärtoen
jo ibäStäpäin siihen juofsttooin »vesien »välittä; So-
totunnoSso, Kaimanto, jofo fotfoisee Kongosolon
harjun jo yhbiStää Längelmätoeben jo Roineen;
Murolecn jo Kuokkalan fanaivot; Sotoosso, Kon°
nnksen jo Taipaleen fonotoo tohi Warkaukscn
sulku-kanaroa, jo fonotoo- jo sulfu-loitofset Kotto-
toeben pohjoiSpuoletto, fulun ebiStämisefsi maatun*
non eteläisten jo pohjoisten osoin toälittä. Etu-
nenään on fuitenfi Saiman-kanaroa pontotoo, jo*
to fulfee SotpouSselänteen (Soiman rontostlänteen)
poikki jo oufoisee (syyskuun 7:Stä päiiväStä to. 1856)
suorott fulun SoimoSto (Louritsolo, Loppeenronnon
itäpuolello) Niipurinlohteen. Ollaan myoS tuu-
maSso jo honffeiSso yhbiStämään fonotoillo Päijän*
teen toesifunto Soiman jo Kofemäenfi toesifnntiin.

Maan laatu. Sfonbinotoion ivuorimao muut-
tuu »vähitellen Suomenmaassa Nenäjän toso-moofst,
jo Snomenmoo on enimmiten epotosoiSto. Koitin
poltoin on yhä fuffuloito yhä olotiloja, jonfo täh-
ben topoo tooon monioito suurempio toso-moito.
Loojin tosomoo on Pohjontnoon rontomoo. Nuoria
on tosin poljo, mutto yleiseen ne otoot motoloito.
Korfeimmot fuftulot otoot LopintuntureiSsa, niinfuin
st yfsinäinen Peldoiroi, pohjoiseSso LopiSso, 2245
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jolfoo, Ounastunturi, 2124 joit., jo leristun-
turi, 2200 joit. ylemp. merenp., molemmot Ou-
naSsttänteessii. Korfeimmot fnffutot, paitsi Lapin
tuttuloilo, otoot Kuusamon jo Hyrynsalmen pitä*
jissä, josso tnonio 1100: njo päälle 1600:njo-
lon torfuisio. Ne touori-jonot, jotfo Suomen poh*
joistSjo jo itäpohjoiseSso osassa nousttoot 1000 jo*
lon jo enemmänfi forfuisifsi, inatolenetoot, tullesson*so etelammäfsi, 300:n400: n jalan forfuisifsi. Ne
oivat »välin taitaisin ja jyrtfiä, »välin loojojo hieta-
nummia jo fonfoito; toisinoon fostootoot ne mehtää,
toisinoon otoot täynnä järiuiä, »välistä fatfeotvot
fofononso jo muuttutoot perätysten juofsttoiin luk*
kuloihin. Stsempi ylämoo on korkeutensa suhteen,
merenpinnasta lukien, hytoin erilainen. Enontefi*
äisten tirffo esim. seisoo 1475 jalon forfeubello;
toiset poifot otoot sen sioon tooon 200 jalon tor-
fuisio. Moo motolenee »vähitellen läntiseen raitioon
päin, jofo on ylheiseen olhoislo jo ootooo, mutto las*
feupi jyrffänä mereen eteläisellä rannalla, jollapuo-
len outin paljo ntaahon tunfeutoio merenlohtio, me-
reen pistätoiä niemen-soifoleito jo touoren-neniö, jo
loojojo soaristoja. Paifoin läntiselläfin rannalla
on sooristojo, niinfuin Pohjonlohben soufimmosso
poifassa, (meren)Kurkussa. Pitfin foto rantoo
hatoaitaon alinomainen maatuminen, jofa tefee mo-
nenlaisia »vastufsia siellä otetoain faupunfein Hami-
noille. Tämä maan fohoontinen on etelä ososso
2 jolfoo 100:sso »vuobeSso, mutto nousee pitfin Poh-
jontnoon rontoo 4:jään jo s:teenfin jolfoon. Suo-
messa on poljo järtoiä, netoojo jo soito. Uleiseen
näyttää moo siltä fun olisi se muinoiS-ottoina ol-
lut meren pohjono, jonfo yli toesi on tultooillut jo
johon st on jättänyt liivejä jo mooto. Niin loo-
joSso mooSjo, fun SuomeSso, on fuitenfin ortooten
suuri eroituS moon loobuSso. Lopinmoo jopohjoisen
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Pohjonmoon sistmmät osot, josso toisinoan maan
järähyfsiä tuntuu, otoot toähäiStä ylä- jo tonori-
mooto, joSso »vuorotellen on »vuorio jo sorffiä,hie*
tofonfoito, soita, netoojo, forpio jo järtoiä. Eteläi-sen Pohjonmaon sisemmissä osissa on motolompio
touoria, mutto foto Pohjontnoon rontomaa on al-
hoista motola-fuffnlaiSta tasamaata, jonfa pohjainen
ojo on loihonloiSto hietamaata, mutto eteläinen toil-
jatoaa satoiperäiStä maata. Länsi-eteläinen osa (länsi-
Satafunta, NarsinoiS-Suomi, UuSntoo jo etelä
Häme) on fuffuloiSto, mutto fuffuloin toäliSsä on
autioita toiljotoio lotsojo. Itä-eteläiseSsä osoSso (ete*
laisessa KorjoloSso) otoot loksot ohtoammallo jo
moon lootu on paikoin liian hietoiSto jofitoiperäiS*
ta, poifoin lieju-sotoiSto. Suomen sisemmissä osiS*so (pohjainen Karjala, Satoonmaa, pohjainen Hä-
meenmaa ja itäpohjoinen Satofunto) on paljo suu-
rempio jo pienempiä järtoiä, soita jo forpio, toisin
poifoin tantatta, fitoiperäiStä mooto jo touoria;
mutto ei suinfoan toiljotooofoan mooto puutu. —
Koto Suomenmoon pinnoSto (76 milj. tynny-
rin oloa) on tooon 1 tniljoono tynnyrin alao pel-
tona jo 3 milj. nuttuna, milj. tynn. 0100 on
»vuorio jo tuntureito, milj. järtoiä, milj.
tynn. 0100 netooja jo soita, jo 32 milj. tynn. aloo
ylhäisiä mehtä- jo faSfi-maito. Ei siiS toiljelyS-

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

Oulun lään. 3,342,000
Naasan t. 221,000
lurun l, 122,000
Uusmaan I. 99,000
Mipurin l, 2,040,000
Kuopion l, 382,000
Mikkelin f. 804,000
tzämeen l. 244,000

Summa 7,227,000
Suom. Maan-tieto.

2,070,000
773,000
937,000
466,000
637,000
834,000
386,000
673,000

7,680,000

16,019,000 10,448,000 93,000 700,000
2,028,000 3,940,000 93,000 420,000

624,000 2,940 000 197,000 280,000
143,000 1,220,000 100,000 220,000

1,794,000 3,282,000 180,000 420,000
2,620,000 4,720,000 76,000 222,000

723,000 2,620,000 74,000 172,000
402,000 2,137,000 107,000 233,000

23,318,000 32,003,000 920,000 3,113,000
2
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ntaota pnutu, tooiffa »uoon toinen puoli olisi tel*
pootooto.

Ilman-ala, hedelmät ja elatuskeinot. So-
moteiifun mitissofin ntoon-notoon läheisissä moiSso
on SuomeSsofin toltvet pitfät jo toivot (toisinoon
—40"), fesät usein hytoin lämpimät (toisinoon
päälle -s- 30"). Soitten ojittomisello jo toiljo-moit*
teit loojentomisello on ilmon-010 tosin paljon lauh-
tunut; mutto pitfät, fylntot jo tuimat tetoäät, niin-
tuin ne totoolliseSti oivotfin, jo yo-hollot fesä-oifoi-
nofin pilootoot usein fyltoöt, toorsintin suo-moillo.
Moon suuren otooruuben touofsi on ortooten suuri
eroituS ilmon-oloSso eri poifoillo. Gtelä puolessa
on pisin päitvä jo pisin yö, fumpifin 18'/2 tiiman
pituinen, mutto Gnontefiäisissä 1:n futtfouben jo
Utsjoesso 2:n fuufouben pituinen. Etelä puolesso
luetoon toltoi festätoän 5—6 fuufoutto, mutto poh*
joistSso puoleSso B—9 fuufautta. Nuoben teSfi-
lämmin on etelä puolessa (TuruSso) poifoil-
lo, mutto pohjoiseSso (Gnontefiäisissä) — poi-
foillo. EroituS ilnton-oloSso on myöS suuri soman
lotitubln eri poifoillo, joS ne otoot rantamaito, jos-
so itse moo on olhoistmpoo jo enämmin toiljeltyä,
eliffä jos ne otoot ylhäistmpiä, järtoisiä jo soisio
sisämoito. Ilmo on yleisten puhbos jo raitis. Suu-
remmat yhteiset fulfutoubit otoot totoollisesti olleet
fototouotten jo siitä sturootoon sopiivon jo tertveel-
lisen ruon puutteen tooifuttomot.

Poo-elotusfeino ott moontoiljelys, joto toimi*
tetoon Pohjoiseenpäin Inorijärtoen etelä ronnolle
osti. Moontoiljelytstllä on fuitenfin monet esteet
jo toostufjet: moonlootu, fonsofunnolliset seifot, fott»
son fiinteä pysyminen »vanhoisso tatooissonso, ope-
tufsett jo rohon puute. Suomesso ei ole toielä fun
muutomio moontoiljelys-sturojo jo foulujo, mutto
niitten puute on jo ylehensä niin tuntutoo, että niitä
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tosioon pionfin pontonee toimeen. Sopimin moon-
toiljelyfjeen on fuitenfin länsi-eteläinen oso: Wot>
sinois-Suomi jo Uusmoo jo monet niitten ebustollo
oletoot saaret, Hämeenmoon etelä oso, Sotofunto jo
Pohjonmoo. Suomen pohjaiset jo itäiset osot otoot
täynnä soito jo netooja eli fitoiperäistä mooto jo
hietofanfoito, joissa tooott hortoosso foStooo mänty-
jä jo fonertoio. Suurio suo-moito on toiimmeisinä
oifoino fyböttämällä tehty toiljotoifsi pettoifst jo
niituifsi. Suo-toiljeleminen, joto erinomattainPoh-
jonmoallo on toimitettu, on ylehensä Suomessa ene-
nemään päin. Itäpuolisten ositin fitoiperäinen moo
tefee että Suomoloisten »vanhin tapa höystää moo-
to, nimittäin se mehtiä hätoittätoä jo mooto uutto-
too lohi loihbuttotoo foSfenpolttominen toieläfin on
totoottinen. Gnin fyltoetään ruista (rufiin-fyltoö
loppuu SobonfyläSso jo MuonionniSfoSso, 67" ylem-
pänä); pohjoiseSso osoSso fyltoetään enin ohroo, jo
poifoittoin ei muuto fun ohroo; etelä osoSso me-
nestyy nisu; fouroo jo tottorio toiljellään enin itä-
eteläisessä osoSso. Noiffo SuomenmooSso hortoosso
järjellisellä totoollo mooto »viljellään, on sen touo-
tinen jytoäntulo joltinenfi jo nousee noin 2 milj.
tynn. rufiito, 1 milj. t. ohria, 900,000 t. tourojo,
18,000 t. nisuo, 50,000 t. herneitä jo, ilman sitä,
stfo-toiljoo jo tollona. Jos tästä siemenjytoät,

*Tässä seuraa keski-lasku wuotten 1846—1855 jywäntulosta
kussakin läänissä:

Tynnyriä
rukiita.

Jutun Idän. 112,000
Lllllsan l. 375,000
kiilun I. 390,000
usmaa» l. 233,000
Biiputm l. 244,000
l\u»fien L 225,000
»tittelin l. 217,000
>ämeen l. 109,000

Ohria, .Kauroja. Nisu», Tattaria Hernei»
jaseka-miljaa, tä,

190,000 7,000
255,000 59,000
122,000 109,000 10,000 23,000
20,000 84,000 5,000 3,000 7,000
75,000 321,000 500 12,000

222,000 70,000 ?
71,000 127,000 ? 200
59,000 04,000 1,500 18,000

Summa 1,995,01 1,040,000
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noin 750,000 tynnyriä otetoon pois, jääpi noin
3,300,000 jälelle. Suomenmaan »väestön touoden-
tarpeen saattaa laskea, 4,500,000 tynnyrin paikoil-
le, paitsi mitä menee eläimille jo toäfetoäin jttoto-
toien »voimistamiseen. Tämän jytoänpuutteeu siaan
toiljellään muita ruofa-aineita. On setloisiafin paik-
fafuntia, jossa kansa ei syö selvää leipää, »vaikka
ei katovuosikaan ole, ivaan sekoittaa jauhoihin pe-
täjän fuorta, jauhettuja tahi surtoottuja olfia jo
muita aineita. Moo-perttnot otoat jytoänpuutteeu
suurin täyte. Niitä toiljellään ylehensä, enin länsi-
eteläisessä ososso. Niitten tulo on tietämätön, jo 3
tynnyriä moo-perunoita ortoellaan toostootoau 1 tynn.
jytoiä. Miljellään muitafin ruofo-fostoujo, niin-
fttin herneitä (muttei Oulun läänissä), papuja jo
nouriito (enin itäisessä osassa). Niituisto ollaan
huolimattomat jo jätetään ylehensä hoidotta; senpä
mukaan onkin heinäntuto. Wiimmeisinä touosiuo
otoat kuitenkin talonpojatkin, toarsinkin länsi-eteläi-
sessä osassa, toähin rutvenneet niittujo »viljelemään.
Peltatoa, parosto keski Hämeessä, tulee jo kesti Poh-
jaamnaallo karkeaa; hamppu fastoaa pohjaisempa-
nafin; humalaa fosvatetoan enin Uusmoollo; siellä-
täällä kasvattao talonpoikainen sääty tupokkio, ta-
vallisesti vaan omaksi torpeefsi. Ilman-ala tosin
on suurena vastufseuo yrttitarhaiu hoidossa; saat-
tais se fuitenfin olla paremmalla faunalla fun se
on; sillä tuskin muuto kosvotetoou kun kööffi-kas-
vuja, paitsi moniain Paikoin etelä osassa. Wiina-

Nämät tulot, mettattuina tuloihin 20 imietta tätä ennen, osoit-
tamat jywänt»lo,i lisäyneetsi kolmannen osan.

Notjanmaassa, jota paikkansa, awaruutensa ja «äestön paljouden
suhteen sopii »etcata Suomenmaahan, laskettiin (w. 1855) »vuotinen
jyiväutulo näin: 50,000 t, nisua, 179,000 t. rukiita, 918,000 t.
ohria, 530,000 t. seka-wiljaa, 2,100,000 t. kantoja, 60,000 t. her=
neitä, 4,315,000 t. maa-perunoita (tahi potaateja).
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ja fartoa-marjat fypsytoat Oulun laänissäfin; omen-
at ja firsifat elivät kypsy usein keski Pohjonmaot-
lofoon; friifunot, puuperunat jo luuinnt citoät juuri
menesty Uusmaata pohjaiscmpono. Hcdelmäpuit-
ten puutteen täyttämät monet marjanlaadut, enin
pohjoispuolessa, niinkuin munramat (lofat, hillut)
pohjoisimpana ja sitten järjestään fastoaa puotoja,
mustifoita, mesimarjoja (toatufoita), toaaramia, mon-
sifoita ja m. — Mehtät otoat suuresta artoosta.
Plankkutn ja lautain toalmistaminen on monin pai-
koin talonpoikain tärkeimpiä sitou-elatuskeinoja, ja
sahoja on paljo rofennettu. Vuonna 1850 oli
niitä 167, joisso oli noin 300 raamia ja joilla oli
tupo sohoto noin 500,000 hirttä. Suurimmat sa-
ho-loitofset otoat kolmessa itäisimmässä läänissä.
Moniain paikoin (sisemmässä Pohjanmaata) on ter-
toanpoltto pää-clatusfeino. Artooisimmat puu-taa-
dut otoat foitvu, kuusi ja Petäjä, joita fastoaa fofo
Suomessa. Samoten fastoaa myös fataja, leppä,
paju, haapa, tuomi, raita, pihlaja ja hatatoa; har»
toemmassa niinipuu, »vaahtera, jatatoa tahi fynnep-
pää (keski Pohjanmaallakin), pähkinäpuu, neulainen,
sara-puu, tammi (enin etelä rannalla), saksaufitusi
(itä-etetäisessä osassa). Oifeato mehtänhoitoa ei ote
toietä ollut Suomessa, mutta sen tarpeellisuus ru-
peaa yhä enemmän tuntumaan; sillä rantamailla on
jo mehtän puute, 10—20 peninfuorman tetoyisclta,
ja sisemmissä maan osissa hätoitetäan yhä taidotto*
masti mehtiä, jotfa otoat suuresta artoosta ci ivaan
hedelmäinsä touofsi, mutta myös sen touofsi että
snojetetoat maan joutumasta kastoamattomnfsi. Met-
sästänsä tooipi tosin talonpoifa toalmistaa faifentais-
ta kalua, jolla saapi hytoän rahantulon, mutto kun
maan sisemmistä osista motfot otoat pitkät ranta-
maon fouputtfeihin, hinta ei juurinouse päälle toeto-
palkan. Karjoo pidetään setä sen onnin että maan-
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hoidon tähden ja on sangen artooisa elatusfeino.
Noiffo forjoo yleiseen hoidetaan huolettomosti jo
hortoossit on paremman laatuisia eläimiä, on far-
jan-antia kuitenkin ei toaan tarpeeksi asti mntta pal-
jo koupoksikin. Artooisin on sortoikorjon hoito.
Hetooiset otvot pieniä, mutto festätoiä; porhoimmot
otoot itä-ososso, jossa niitä parhaiten hoidetaankin.
Lampoat otoat enimmiten toanhao huonoo lootuon-so jo korfeo-toillaista. Lisäksi mainittakoon touohia,
sikoja jo koiria. Lopiumaan artooisin eläin on poro,
joita myös on mehtissä omasso mallassansa, fesut-
tamattomino (peuroja). Sen erinomaisin rttofa on
peuranjäfäla, josta, samotenfun kangas jäkälästäkin,
on toiimme touostno rutoettu toolmistomaon tertoeet-
tistä fototouoden leipää. Atjo-lintujo on yleiseen:
fonojo, kyyhkyistä jo honhio. Mettiäshoito on tooon
tänsi-etetäisessä ososso totoollisto, jossa myös silffi-
äisiä (silkki-matoja) on saatu menestymään (ilman
silffi-puutta). — Kalastaminen on suuresta artoos-

Näistä laskuista, »vettattuina laskuihin 30 touotta tätä ennen,
haioaitsee hetooisten ja lehmäin enenneen 2/s «saa (67—68 Ptoc.),
mutta lammasten »vaan '/? °san (36 proc.). Vuetten 1850 ja 1855
»välillä hatvaitaan potoin luln »vähenneen 10,000. Voin-saalis leh-
mältä ei ole yhtä suuri kaikin paikoin. Pohjaisessa puolessa Suo-
mea on se noin 5 leiwislää, mutta lestilulvun jälkeen koko Suomes-
sa »twattauee fe »vaan 3:meen leiiviskään lehmältä.

Norjassa oli w, 1855 herooisia 154,000, lehmiä 950,000, lam-
paita 1,590,000, sikoja 113,000, »vuohia 357,000 ja poroja 117,000.

* (H5. 1855) Herooista. lehmiä. Lampaita, Sikoja, Wnohia, Poroja,
Oulun lään. 19,000 97,000 88,000 4,000 50 20,000
Waasan l. 53,000 176,000 190,000 28,000 2,000
Turun l. 39,000 157,000 180,000 26,000 6,000
Uusmaa» l. 24,000 81,000 74,000 20,000 1,600
Viipuri» l. 37,000 121,000 80,000 39,000 200
Kuopio» l. 37,000 119,000 61,000 33,000 1,000
Mikkelin l. 25,000 115,000 55,000 34,000 1,300
Hämeen I. 29,000 99,000 163,000 20,000 6,000

Summa 263,000 965,000 891,000 205,000 18,000 20,000
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ta meren, järtoien ja jofein rannoilta osutoille, jo
poifoin se on saaristolaisten oinoo etotuskeino. Me-
ritocsissä on sitahfan (hailin) ja pohjaisissa joissa
lohen pyyntö erinomaisin. Sisemmän maan sär-
missä on runsaasti muikkuja. Muita tatoallisia ka-
toja on ahtoen, saynäjä, hanki, kuha, madet, tiahti-
ainen, fouri, siifo, airofas (auferiainen) j. m. Kra-
pujo ei ote Pohjanmaan etcläisimpiä toesiä pohjoi-
sempana. Metsästäminen ei ole hyödytöntä maan
pohjaisisso jo sisemmissä osissa. Mehtän eläviä,
moniaat arivoisia nahkansa tähden, maiuittakoon
majatoa (harivassa), karhu, orotoo, hirtoi (yhä hor*
toemmassa), jänes, färppä, ahma, naali, ittoes, kettu
(repo; mustia on harivassa), susi. Nämä tefetoät
usein suuria »vahingoita karjalle. Kesuttomottomia
tintujo mainittakoon kotka, houkfo, furki, teeri, meh-
to, jouhten, hahko (pohjaisessa) j. m. toesi- jameh-
tälintuja. Saaristolaiset pyytämät hylkeitä, jokoon
toaitoaloisto ja toaarallista, mutta toisinaan hytoin
hyötyisää. — Wuorityöhön on toiimtue touosina ryh-
dytty suuremmalla toimello. Kitoifunto on ylei-
seen föyhää; enin löytyy routaa, joto soodaan sefä
touoren-kaitoannoista (joito on 25—30, useimmat
läntisessä Uusmoosso jo Narsinais-Sitomen itäises-
sä ososso) että jännistä jo soista (melkein yleiseen).
Muosittain tuodaan fuitenfin toietä paljo rauta-
malmia Ruotsista. Kuparia faitoetaan läntisessä
Uusmaassa jo Korjotossa. Runsaasti on sitä Pit-
färonnon seuduillo, Loatofan itäpohjaifella rannalla,
jossa myös löytyy tinao. Kalliito metalleja on myös
lamattu hiufott; mutta uiitä ei ole otettu toalmis-
toofsenso, fun se ei ole näyttänyt mofsatoon »vai-
toaansa. Kitoentaotujo on kraniiti niminen (harmaa

* Se antoi 10 »vuotta tätä ennen työtä 4000:lle hengelle, jotka
oliwat Vnoriherran käskyläisiä, ja sen liikkeelle panema rahasumma
laskettiin 800,000 hopioruplaan.
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fitoi) tatoallisinta (monenfartoaista). Marmoria, sa-
jansi-satoea ja fättspatia laivataan enimmiten itä-
eteläisessä Karjalassa; liusfa-, tahko- ja myllyn-
fitoiä, satoentoalajan satoea, punamultaa löytyy mo-
nin paikoin, samoten myös falffia (erinomattain
pitfin eteläisen rantamaan läntistä osaa).

Talonpojat eitoät ote monin paikoin joutiloi-
na koti-elätuässänsä. He tootmistotoot toootteito,
koifelloisio tolontorpeito, pelto-oseito j. n. e., ei
toaan omaksi tarpeekseen, mutta myös faupafsi, niin-
kuin kudottuja ja neulottujo kankaita, puu-ostioito
j. n. e. Turun ja Porin tienoilla kudotaan paljo
pumpuli-toaatetta. Käsi-atat otoat kuitenkin htto-
nontmanpuolista, ja siihen on suurena syynä se että
käydään fäsitt monettlaisiiu asfaroitsemistin. Suo-
malaiset, kun otoat yleiseen käsistään teketoää kansaa,
pystyisitvät kyllä sekä uusia käsitöitä toimittamaan,
joita siis pitäisi kansalle hanffia, että sietoemmästi
ja taidollisemmasti toctlmistamaan tatoallisia fäsi-
alojansa. Käsi-töitten paneminen paremmalle fan*
nalle on tuiki suuresta artoosta, fun Suomen ta*
lonpojat, taltoi-ajan 6:na-7:nä fttuknutena, eitoät
voi ryhtyä maantoiljelykseen. Käsi-ammatteja tosin
on monenlaisia, mutta niitten teokset faupungeissa-
kin otoat törfeänlaisia. * Suurempaa toapoutto elo-
tusfeinoisso jo liitteessä ommottifuntain ja muitten
somonloisten cstetten sioon olisi toimottotoo. Noprti-
fot otoat »vielä huonolla faunalla; sillä ei ole ol-

' Vuonna 1845 ett käsi-ammateissa työtä 2867:11ehengelle kait»
pungeissa ja 3380-lle maalla; yhtehensä 6247 hengelle. Mutta w.
1855 oli kaupungeissa 6631 mestaria, kisälliä ja oppipoikaa, ja maalla
12,508 mestaria ja oppipoikaa, tahi kaikkiaan 19,199 henkeä. Vii-
meisinä 50 »vuofiua ou täsi-llmmatttlllisten luku-määtä lisäyuyt enem-
män kun wäestön luku-määtä. Suomessa on kuitenki täsi-ammatti-
laisten luku-määtä »väestön luku-määrän suhteen (1 88:n»'uhtee»)
wähempi kuu Ruotsissa (1 7?:u suhteen) ja Norjassa (1 54:nfuh»
teen).
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tul halua suuriin hankkeisiin eikä suurin yhdysfuu.
uittain toimittamoon mitä vähillä rahoilla ei soo-
da toimitetuksi. Päälliseksi raaka-aineetfitt ovat ut-
komaolto tuotavat. Useimmat toapriikot otoat toä-
hä-suhtaisia jo teokset ulottumattomia tarpeisiin.
Suurin toopriikon toitos on pttmpulilongon toaprii-
fo Tompereello jo sitä lähin on moittittatoa 1 so-
keri- ', 2 toerfa- 2 tupaffi- 2 Paperi- 1
flosi- 1 soipno- jo fynttilä- jo 1 Fajansi-toap-
riifa joihin tulee 1 fruuti-toapriika ja metal-

* Wapriikanliikkeen olewan enenemässä hawahtee siitä että
Vuonna 1805 oli 53 wapr.

joista tässä mainittakoon

' Thölö, lähellä Helsinkiä. 2 Jokioisten, Hämeen läänissä, ja
Litteisten, lähellä Turkua. ' Vorgströmin, Helsingissä, ja Rettigin,
Tutussa, s Frenckellin, Tampereella, ja TerivakeSti, Hämeen läänissä.
° Nuettajärwi, Hämeen läänissä. ° Kirjota, lähellä Viipuria. 'Suot-
niemi, Viipurin läänissä. ° Ostermyyra, Vaasan läänissä.

1843 „ 90 „
1845 ,,103 „
1847 ,,118 „
1849 ,,128 „
1851 ,,148 „
1855,,171 „

niissä,ai 1,700

2,058
2,234
2,588
3,364
3,419

lyömiesttä; teosten arwo
551,852rupl. He»)
678,409 „ „
779,420 „ „
964,26? „ „

1,295,621 „ „
1,174,970 „ „

Pumpulilanka-wapriikeja
Nahan parkituS-wapriikeja
Fajansi-, kaakeli- ja m.
Klasi-toapr.
Werka-

3 l
10
15
10
7

kappall. 347,000 rup
40,000
17,000
70,000
90,000

Kortti-
Kynttilä-, saipua-, seepa-
Massiiua-pajastoja
Öljy-myllyjä
Paperi-ivapr,
Pnrje-ivaate-
Sokeri-
Tupakki-, nuusku-
Willa-waate-

3
4
6
7
9
3
1

23
1

11,000
78,000
40,000
16,000

112,000
16,000

110,000
197,000
15,000
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lein toalmisttts-laitokset. — Kauppa ja liike maan
sisemmissä osissa on »vähäinen, mutto tässä tooipi
toitooo suurta muutosto, kun monet tuli-loitootful-
fetoot pitkin foko Suomen routaa jo kun tuli-loi-
toan fulfu Saimankiit mesissä ja Päijänteessä on
päässyt oltuun. Paitsi sitä on routotieto rutoetttt
loittamaou. Suomen ensimmäinen rautatie tulee kul-
kemaan Helsingistä Hämeenlinnaan. Sopitoin lienee
laittaa rautatiet sillä taivalla, että ne fulfetoat sisem-
pien järtoien rannoilta merenrannoille. — Utfomaon
fouppa on melfoinen ja laaja. Grinomaisimmat vie-
mä-falut saadaan mehtistä, niinkuin plankfuja jo
loutojo (Poristo jo Viipurista), potaskaa, pifeä,
tervaa (Pohjanmaalta), puu-astioita (Uudesta- jo
Rauman foupungeisto) jo holfojo (tänsi-etetäisil-
tä rontomoilto); karjasta, niinkuin elävää forjoo,
voita, lihoa, vuotia ja talia; kalao, hylfeen ros-
toaa, turffi-nahfoja, petlotoon siemeniä jo fuminoi-
ko, jytoiä j. n. e. Ulkomootto luodon jytoiä, fryy-
nejo, suolojo, metallia jometolli-teofsio, f oloa, maufsia
jo hedelmiä, fohtoio, teetä, soferio, toiinejä, paineita,
opteefin-oineito, nohfoo, sitffi-, pumpuli- jo toillo-
toaatetta j. m. Kauppa-totoaran futettamisella (rah-
dilla) saadoon katts hytoät tooitot. Wiemä-kalun or-
too on toiimmeisinä touosino losfettu, osto-hinnan jäl-
keen, 2V2 miljoonaan rupi. jo tuomo-kolun ortoo,
myömä-hinnon jälkeen, 6 milj. rupi. Nuonno 1825
fulettiin nlfomoon fouppoo 250:nellä toitoollo, jotfo
yhteensä toetitoät 17,066 tästiä, mutto touonno 1853
507:llä toitoollo, jotfo toetitoät 54,400 lastia, ja
ilmatt sitä oli noin 960 maolaisten alusta liitteellä,
jotfo toetitoät 25,000 lastia, sefä oman maan ron-
to-toesillä että lyhemmillä utfomaan reisuilla. Höy-
ry-laitooja oli silloin 8. Soto-touosino 1854—1855
toäheni fouppo-laitoasto29lpurje-laivaan, jotfaveti-
toät 22,000 lastia jo 4 tuli-loitooon; mutto rotthon
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sootuo on ahkerasti tehty työtä laitoo-toortoeillo. Tuli-
laitoain tufu on myös Sähfö-lennätin
on laitettu pitkin Suomen eteläpuolta, ja toitootaanse soototoofsi pitfin länsi-rontomaatofin.

* Kaupanliike o» ollut »vuesitellen enenemässä. Vuonna 1846
latoi Suomen Haminoissa 229 ulkomaan ja 779 oman maan taitoaa
(76,000 lastia), mutta w, 1852 309 nitomaan ja 1136 oman maan
taiwaa (105,000 lastia). Viemä-kalun artoo oli w. 1841 2,464,000
rupl. ja tuoma-lalnn 4,491,000 rupl.; mutta w. 1852 »viemä-kalnn
arwo 2,536,000 rnpl. ja tuoma-lalun 6,705,000 nipl. Suurin ka-
lun-liike (päälle 500,000 rnpl. arw.) oli Turun, Helsingin, Viipu-
rin, Kristiinan, Onlnn ja Porin Haminoissa.

Ulkomailla myötyin ja estettuin kaluin lasku osoittaa millä kan-
nalla lunki maakunnan elatuskeiuot ja minkälaiset sen tarpeet oivat.
Viemä-kalun keskihinta iviimme »vnofiua ennen sotaa eli, ariviolta
laskettuna, seuraalva: Pnukaluu 1,500,000rupl., potaskan 20 tuhatta,
tertvau 400 t., pien 25 t., haitoin 50 t., eläinten 15 t. , liha» 25
t., »voi» 150 t., wuotain 10 t., talin 29 t., kalan 82 t., rantateos-
ten 205 t., truntin 30 t., tlasin'l2 t., kangasten 47 t., pellawan22
t., pellawan siemenein 14 t., tuminain 15 t., jywäiu 25 t. j. n. e.
Mitä erittäin mehtä-talnun teSkee, en sitä wiety ulkomaalle:

johon tulee Turun l:stä 25,000 pun-lapiota, 10,000 ruuhta, 7,000
ämpäriä ja pyttyä, 2,000 kauhaa, 2,000 kulhoa (watia) j. m. s. —
Tuoma-kaluin hinta oli: sokerin 600 tuhatta, kahiven 600 t., suo-
loin 420 t., »viinein 130 t., rommin ja muitten lväkeivaiu juomain
135 t., painetten 120 t., pumpulin ja pumpulilangan 400 t., tu-
pakin 170 t., lankain 050 t., katan 50 t>, metallin ja metalli-teosten
360 t., kynttiläin 48 t., köysien 77 t., apteekin ainetten 20 t., na-
han 34 t., hamppuin 24 t., saipnan 24 t., mansteu ja hedelmäin
100 t. ruplaa j. n. e.

Norjan kanppa-laimasto on 4,300 purje-alusta ja 26 tuli-lai
waa, jotka wetäwät 203,000 lastia.

PlanH. ja ter» parru» lehte» palkke» potai» piteä, halko»
laut,, roaa, ja, reitä, ja, ka, ja,
toittia. tynn. kappal. tolttia. kappat. leiroisk, tynn, syltää,

Dulun'l:8tä 14,000 67,000 400 — 3,300 9,000 4,700 200
Waasan I. 30,000 94,000 3,000 — 1,400 10,000 2,300 1,700
Turun l. 113,000 3,000 76,000 62,000 8,400 3,000 40 9,000
Uusmaan t. 40,000. 300 300 — 1,800 1,000 20 9,000
äBtipurin l. 93,000 200 1,300 — 300 200 200 600

Summa 200,000 164,200 83,000 62,000 17,400 23,200 7,260 20,800
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Asukkaat. Suurin osa osuffaita on Suo-
malaisia, jotfo jofaututoot fahteen eri pääsuku-
funtoon: Hämäläisiin jo Karjalaisiin. Hämä-
läiset osutoot tänsi-etetäisessa jo Korjolaiset itä-
pohjaisessa osassa, jo niitten rajan saattoa tosfeo
Uusmoon itä-eteläisestä nurfosto Noofon läänin
tänsipohjaiseen nurkkaan. Niitä Hämäläisiä, jotfa
asutoat tänsipohjaisella rantamaalla, futsuttiin mui-
nan Sumeiksi (seltoiä Suomalaisia) ja niitä Kor-
jotaisia, jotfo siirtyitoät pohjoiselle pohjonmoolle
Kainulaisiksi (Ktoener). Suomala isille lifi-sufuisio
ja ennen niitä Suomeen aseutuneita otoat Sappa-
laiset, jotfa sittemmin ahdistettiin pois maan poh-
jaisimpiin osiin. Oikeoita peri-juurisia Lappalaisia
on nyt enaän tuifi toähän. Nuotsalaisia asuu Ahtoe-
nanmaalla, Uusmaan jaetetatsen Pohjonmoon (Naa-
son läänin) rantamailla ja sen edustalla olemilla
saarillo jo paikoin muuollafin (125,000 henfeä).
Ruotsinkieltä puhuu moni Suomalaitteiifi ja se on
toietäfin maan mitallisena fielenä. Wenäläisiä
on enin Niipurin läänissä ja paifoin muuallakin,
enimmiten fauppamiehinä kaupuugeisso (7—8,000
henkeä). Mustalaiset kuljeskelemat enimmiten maon
sisemmissä osissa (kukaties 1000 henkeä). Muutoin
on Saksalaisiakin (enin Niipurin läänissä, kuka-
ties 400 henkeä), moniahta luudalainen, Franska»
lainen j. n. e. Nuonna 1855 oli toäfi-lufu,
paitsi maassa otetoao Menäjän sototoäfeä, 1,688,705
henfeä(Blß,B67 miehen- jo 869,838 moimon-puotto).
Suurin osa, toiffo 1,651,353 henfeä tunnusti etoon-
feliumi-lutheritaisto oppia, jofo onkin toolto-uskon-
oppi, jo muut taikka 37,352 henkeä, enin osa Nii-
putttt läänissä, Greekalais-kristittyä oppia. Paitsi
näitä oli toähä Kototikiloisio (enin Nupurissa, jossa
niillä on omo kirkkonsa) ja moniaita Reformerotui-
ta ja Itiudoloisia (siellätäällä). Mnstaloisio lienee
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useampi kastettu, toaiffa ne eitoät muutoin f unin
mihinkään usfon-oppiitt. Niimnte »vuosina on touo»
sittain 50—60,000 henfeä syntynyt ja 35—55,000
fuollttt, joten touotinen toäen-lisäys -on noussut
23,000 hengen paikkoihin, mutta on toskeunut
4,ooo:teenki henkeen. Nuotinen toäen-lisäyksen fes-
fi-määrä ott miimmeisinä 30 muosina ollut 13,000:n
hengen poifoillo. — Poitsi niitä oifeus-jo mopaus-
etuja, jotka omat tulemat yleiseen kullekfin Suomen
asukkaalle ja jotka kieltämä! ketään, laillisetta tut»
kinnotto jo tuomiotta, mahingoittamosta hengen, fun-
nion, ruumiin, tomoron jo omon mopoutenso suh*
teen, on myös muita erinäisiä etu-oikeufsia jo niit-
ten mufoon jofoututoot Suomen osuffoot 4:ään sää*
tyyn: aatelis-, pappis-, pormarin ja talonpojan
säätyyn. Niimmefsi mainittuun säätyyn kuulumat
kaikki kruunun- ja toerou-maitten omistajat. * Ku-
kin jääty saapi lähdettää asia-miehiä herrain-paitoille,
joita pidetään kun hallitsia tahtoo niihin ktttsuo.

* Maa on osittain kruunun, osittain länsilinkein, osittain yksi»
tyisten oma. Maat eroitetaan, etniusa ja welwollisuuksiensa suhteen,
kolmeen luokkaan: »verottomiin, kruunun- ja iveron-maihin. Verot-
tomat (aatelis-tartanot, raja- ja pyyti-maat, wapaa-maat) owat
»vapaat monista, maata yleiseen seuraamista rasitutsista ja ivetivolli-
suntsista. Krnununmaitten oikea omistaja on kruunu, maikka se on
antanut ne yksityisille hoidettaivitsi tahiVuokralle, määrätyiksi lvuosiksi,
tahi perintöoiteudella hoitajan perillisille, kun ivaan maa hoidetaan
ja määrätyt nierot maksetaan. Weronmaihin on omistajalla ja hänen
perillisillänsä täysi omisto-oiteus kun waa» setwitetaä» siitä matsetta-
wat werot. Erilaatuisia truunun- ja wapaa maita saapi ostaa pe-
rinnötsi, joten n« muuttuivat weronmaitsi. HLiimmeisinä IN wuosina
on noin COO maata «»osittain ostettu perinnöksi. Maitten suuruuden
ja armon, ja siitä senraalvain ivero-matsoin suhteen on niille mää-
rätty oma manttaalinsa. Paitsi tätä on Miipurin ja Kuopion
lääneissä omia mauttaali-uimitytsiä: ader(—l manttaali), siiuui
tahi ovatva[— '/, mantt ) ja arwio rupla (sitä ei käy tarkoin
määrääminen manttaalin suhteen).
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Hallitusmuoto jo hallitus. Suomenmoo
on eroittomotoin oso Nenäjänmooto, jonko Keisori
on Suomenmaan Suuriruhtinas. Muuten on Suo-
menmoolla omat lofinso jo Nenojon hollitufsesto
aimon erillään oletoo hallitus. Suomen perustus-
loit omat Ruotsin hallitusmuoto, säätty elok. 21
päiw. w. 1772, ja Sominto- jaWakuutuskirja.
säätty helmik. 21 p. ja toukok. 3 p. w. 1789,
jotfo molemmat säännöt Nenäjän Keisari on tooi-
ntollisefsi jo moifuttomifsi ottonut jo toohtoistonttt.
Ne myönnyttämät hollitsiolle ylimmän toimitus-
toollon jo hollitus-osiosso myös ylimmän loki-sään-
tö-toollon. Mutta semmoiset asiat, jotko koske-
mat perustus-tokien elikkä säätyin etu-oikeutten muut-
tomiseen, uuden lokikirjon säätämiseen, uutten meroin
määräämiseen jo sotamäen ottoon, koikki ne otoat
säätyin mietittätoät; jo säätyin päätöksettä, johon

Maita ja manttaaleja eri lääneissä oli w. 1850 seuraawalla ta-
walla :

Nuositellen rakennetaan Suomessa palje uudistaloja (nyypykejä),
jotta aitaa meittain muuttumat merenmaiksi.

Aatelistoon kuuluu noin 3,400 henkeä, pappissäätyyn 6,700, per-
marisäätyyn 17,600, talonpojan säätyyn 1,480,000; herras-mäteä on
14,800 ja muuta kansaa 166,200 henkeä.

Oulun l. 7,240 1,799
Naasan l. 5,912 2,622
Tutun l. 9,871 5,280
Uusmaani. 4,716 2,288
Viipurini. 7,440 1,559
Kuopion l. 6,718 724
Mikkelin t. 3,857 1,210
Hämeen l. 4,453 2,178

•

573
435
751
323
845
43?
584
518

1,224 2
2,180 7
3,892 637
1,532 433

63 651
281 6
610 16

1,458 202
S:a 50,207 17,660

johon lulee:
Wiipur. l. arivio.rupl. 2,172
Kuopion l. „ 2,466

4,466

1,565
1,818

11,240 1,954

26 581
516 132

@:a 4,638 3,383 542 713
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»vooditaan »vähintään 3:n (moniaisso osioisso 4:n)
säädyn snostnmus, on loin tooimo, kun hollitsiosen toohtoistoo. Selloiset osiot jo seikot, jotka otoot
hottitsion itsensä päätettätvät, toolmistelee Pietorin
kaupunkiin osetettu, 5 jäseninen, Suomen asiain
komitea, jo sieltä osumo Minister-malta-sihteeri
esittelee osiot Keisarille.

Hallituksen etunenässä Suomessa on Kenral-
Kumernoori, jonko Keisari määrää sioiseksenso.
Kun Kenrol-kutoernöörillä on ollut muitakin, ei
moott Suomen osioito, toimitettotoono, on hänelle
määrätty apulainen, jolto on ollut tootto osittain
toimittaa esimiehensä toirontoimituksio. Koikki ne
osiot, jotko tosin olisitoot hollitsion päätettätvät, mut-
to joita hän ei ote toootinut omaksi päättämiseksen-
sä, tutkitaan jo päätetään, hänen nimeensä, keisa-
rillisessa senaatissa. Se on jaettu kohteen, lus-
titian (Oikeuden) jo Ekonomian (Tolouden), osa-
kuntaan (departementiin), joisso kummossokin on
8 jäsentä, jotko Keisori joko kerron määrää 3:kst
»vuodeksi. Paitsi niitä osioita, jotfo päätetään yh-
teisesti motemmisso osofunnisso (m pleno), on lus-
tition osokunnollo oikeuden tooorinpitäminen erittäin
toettoollisuuteno, Gkonomion osokunnollo sen sioon
sisemmän hallinnon hoitaminen, joko sen tähden ja-
kautuu useampiin expedition nimisiin osiin, jotko
omat: Kansliiau-(yhteisen rouhon, järjestyksen jo
suojeluksen tähden), Finansin- (jolto on toottofun-
non omaisuuden, roho-osioin, foupon jokeinollisuu-
den hoito), Militian- (sototoäfeen fuulutooin osi*om tähden), Kammarin-jo Tilinteon-(joko kon*
too tooltokunnon soototoot jo tutkii tilinteot) jo
Gkklesiastikan-(seurokunnallinen) expeditioni (seu-
rakunnan jo olkeis-opetustoitosten tähden). Kusso-
kin näissä erpeditioneisso on erinäinen toaarinpito
jollakullo ekonomian osakunnan jäsenellä. Lähellä
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yhdistettynä senootiin on Prokuraatori, jokopitää
tooorio ettei tokejo rikoto eikä kenenkään oikeuksia
toahingoiteta. — Hallinnon erinäisten haaroin täh-
den on useompio pää-toirkoknntia, jotko foifki kuu-
lutoot senootin olle.

Ihteisen järjestyksen jo hallinnon toorti-
oifsi eri maakunnissa on futoernöörejä osetettu, jo
sen suhteen on maa joettu 8:oon lääniin: Dullin
jo Kajaanin, Waasan, Turun jo Porin, Uus-
maan, Wiipurin, Kuopion, Mikkelin jo §ä=
meen lääneihin. Kukin lääni on sitten jaettu kih-
lakuntiin, joisso kussakin on yksi kruununtoouti, jo
kihlakunnat nimismiehen-piirikuntiin, jotko usein
otoat somo kun pitäjät. Kaupungeissa on ensimäi-
settä järjestyksen pitäjänä Maistraati (Ruostuman
oikeus), jossa koupungin pormestari jo rootimiehet
omat jäseninä. Monioissa kaupungeissa* ei toielo
ote pormestaria eikä maistraotio, maan ainoastaan
järjestysmies (aNt-pormestori) jo järjestys-oikeus.
Sekä faupunfein että maapaiffoin omat hallitus-
neutoot otoat »vaon otouksi Kruunun pattoetioitte,
mutta sopimattomat herättämään ja »voimassa pitä-
mään jotain yhteys-miettä ja taitouttantaan kansaa
itse-hattitukseen. Kihtakuntio on nyt 48, nimismie*
hen-piirikuntia 241 jo koupunkeja 32. ** — Ou-
lun lääniin kuuluu pohjainen Pohjanmaa, jo La*
pm jo Läntisrannan suomalainen oso. Kaupunkeja:
Tornio, Oulu (Uleoborg), Pr ooh e (Vro-

* Sortamalassa, Iymäskylässä, Heinolassa, Mikkelissä ja Joen-
suussa.

** Kussakin kihlakunnassa on, keskilnivnn jälkeen, 33,000; mutta
tässä on niin suuri epätasaisuus, että mäti-rikkaimmassa kihlatun-
nassa (Korsholman eteläisessä, Waasan lääniä) en noin 80,000 hen»
keä, mutta mäestä köyhimmässä kihlakunnassa, paitsi Lapinmaata, on
maan noin 15,000 henkeä. Suuri eroitus on myös nimismiesten
Piirikunnissa, mäkilumun suhteen: 1,600 ja 13,000 hengen mälillä.
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hestod) Kojooni. Nooson lääniin kuuluu eteläi-
nen Pohjonmoo, itäpohjoinen nurkka Sotokuntoo
jo länsipohjoinen Hämeenmoo. Koup. Kokko lo
(Gamla-Korleby), P ietor f o ori (lokobstod),
Uusi Koorlebyy (Joensuun kaupunki),
Nooso, Koskinen (Kosto), Kr is ti in o
jo Iytoäskylä. Turun lääniin kuuluu Nar-
sinaissuomi, läntinen ja suurin osa Satakttntao,
toähäinen osa läntistä Uusmaata ja Ahtoenanmaa.
Koup. Pori (Björneborg), ott tn o, Tom-
pere (Tommerfors), Uusi foupunfi (Ny*
stad), 9i o o nto 1 i (Nodendol), Tnrfu (Abo);
Solon jo Ikälisien kottppapaikat (toähäiset kait*
pungit).* Uusmoon lääniin kuuluu läntinen jo suurinoso Uusmooto Kvmenjofeen osti, jo oso itäeteloistä
Hämeenmoata. Kaup. Ta m m iso ar (Ekenäs),
Hel smfi (Helsingfors), Porto o o (Borgo), Lo-
toiiso, Nioporin liuno (Stveoborg). Niipu-
rin lääniin (suurin oso Nonhoo Suomeo)' kuuluu
itäinen Uusmoo (Kymen joenitopuolello), eteläinen
Karjota, eteläisin Sotoo jo oso itä-etetäistä Homeett-
moato. Koup. H omin o (Fredrifshomn), N ii-
puri, Käkisolmi (Kerhotm), Sortotoo-
la , Loppee nro nt o (Nillmonstrond). Kuopion
lääniin kuuluu pohjainen Karjala, pohjainen So-
too jo itäpohjoinen Hämeenmoo. Koup. Kuopio
jo Joensuu. Mikkelin lääniin fnutun Hätneen-
mooto Päijänteen itäpuolinen oso jo keski Sotoon-
moo (Päijänteen jo Orihtoeden järtoein »välissä).
Koup. Hei n 010, Mikkeli jo oto o n liit-
ti o (Nyslott). Hämeen lääniin kuuluu länsi-eteläi-
nen oso Hämeenmoata jo itäinen Sotokunta (Näsi-
järtoen jo Päijänteen motissa) jo Patanen länsipoh-
jaista Uusmaata. Koupunki Hämeenlinna (Ta-

' Niillä ei ole täydet tanpuugin oikeudet, maan kuulumat setä
lain-käytötsen että hallituksen suhteen lähimmäisiin maaseurakuntiin.

Suom. Maan-tieto. 3
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toostehus). Näestö Suomen kolkissa koupungeisso yh*
teensä ei nouse poljo päälle 100,000 henkeä. Tämä mä-
häinen toäki-luku, toerrottuno »väki-lukuun Europon
eteläisessä jo läntisessä osissa, osoittoo kuinko toähä
elotuskeinot Suomen koupungeisso otoat edistyneet.

Lakia käyttämässä ja oikeutta hoitamassa
on Suomesso 3 Hotoi-oikeutto, Turussa, Noososso jo
Nupurissa. Turun hotoi-oikeuden lokikuntoon kuu-
luu Turun, Uusmaan jo Hämeen läänit; Nooson
hotoi-oik. lokikuntoon Nooson jo Oulun läänit, jo
Niipurin hotoi-oik. lokikuntoon Mikkelin, Kuopion
jo Niipurin läänit. Hotoi-oikeuden esimiestä kut-
suloon presidentifsi, jäseniähotoi-oikeuden neutooksiksi
ja asessoreiksi. Hotoi-oikeutten olle kuuluu loikki
alo-oifeudet sekä moollo että koupungeisso. Aio-
oikeuksia moollo otoat laakmannin jo kihlakunnan
oikeudet, joito lookmonni jo kihlakunnan tuomari
pitämät kumpikin 12:den loutomiehen kanssa, jotko
toalitoon kunkin lokikunnon talonpojista. Kaupun-
geissa toimittomot Raastaman oikeudet, pormes-
tari jo rooti-miehet jäseninä, lokia jo oikeutta. Ne
kaupungit, joisso ei ole pormestorio, kuulutoot fih-
lokunnon oikeuden olle. 9:ssä koupungisso ott myös
alempi oikeus, tohi Kämnärin oikeus, josso on
oma esimiehensä, jo 3:sso koupungisso Poliisika-
mari, Poliisimestori päämiehenä. Erinäisten osioin

Kullakin kihlakunnan tuomarilla en, teskilumun jälkeen, neljä ka»
rajakuntaa hoidettamana, jonta tähden käräjtä (paitsi mäti-käräjiä)
pidetään maan 2 kertaa mnedessa kussakin käräjäknunassa , maitta
niissä en, keskilumuu jälkeen, päälle 8,000 henkeä kussakin.

Helsingissä, Turussa ja Viipurissa en erittäin
den) ja erittäin poliisi-pormestari kussakin. Sameissa kaupungeissa

' laa!
4irun h«wi'0lkeuteen kuuluu
Baafan „ „
Liipunn „ „

fmannif
2
2
2

k, sKihlak,
19

11
19

Käräjät
81
49
68

l, JKoupunt
11
11
10

k, !Väkiluku,
008,871
450,308
C29,4G6

Summa 6 49 198 32 1,688,705
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tähden on Sotaoikeuksia jo Maanjaon oi-
keuksia.

Kirkollinen hallinto, uskonopin jo seura-
kunnon hoito, on Turun orkkipispon jo Portooon
jo Kuopion pispoin hollusso, kullokin Tuomio-ko-
pituti opuno. Sen mukoon jokontuu moo kolmeen
Hiippakuntaan. Turun orkki-hiippokuntoan kuu-
luu Turun lääni, Nooson lääni, paitsi Hämeen
ofoo, Hämeen läänin läntiset osot jo Uusmoon lää-
niä Hämeen selänteeseen jo lähelle Helsinkiä. Por-
moon hiippokuntoon kuuluu Niipurin jo Mikkelin
läänit, Nooson lääniin kuututoo Hämeenmoon oso
jo itäiset osot Hämeen jo Uusmoon läänejä. Kuo-
pion hiippokuntoon kuuluu Oulun jo Kuopion lää-
nit. Kukin hiippokunto on sitten joettu Promasti-
tahi Kontrahtikuntiin, joisso kussokin kotttrohti-
promosti on poomiehenä. Kuhunkin kontrohtikun-
toon kuuluu enempi tohi mähempi pitäjiä kirkfo-
herroinenso, joisto jofu tootitaan fontrohti-protoos-
tifsi. Pitäjä on tohi woon yfsi seurofunto taikka
usiompio. Jos pitäjässä on useompio seurokuntio,
sanotaan yhtä emäkirkon seurakunnaksi jo toisio kop-
peli-seurakunniksi. — Greekon uskotoiset kuututoot
Metropotiton olle Pietorisso.
en myös poliisikamari. — Oulussa, Kokkolassa, Vaasassa, Perissä,
Turussa, Helsingissä, Lomiisassa, Haminassa ja Viipurissa o» Käm»
närin oikeus kussakin.

Ruotsissa on 1 pappi 975:nhengen ja Norjassa 2350:nhengen osalle.— Kun Suomessa on 1 pappi 1854:nhengen osalle, ei sopisi sen suhteenjuuri moittia kristillisyyden opetusta, jos ei tässä olisi, mäkilumun
suhteen, niin suuri epätasaisuus ja jos ei papeilta menisi niin paljo
aitaa muihin toimitutsiiu, jotka oikeastaan eimät kuulu pappismirlaan
ja jos ei paljo pappeja olisi maan toistensa apulaisina.

'urun hiippa!
Sctwco» h.
luopion h.

[. Iö
13
8

106
73
39

6,378
8,203
9,652

258
125
97

2,621
4,791
3,881

676,104
598,825
376,424

1,409
2,444
2,267

Summa 39 218 7,566 480 ' 3,440 1,651,353 1,854
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Muut tooltokunnon laitokset jo niistä seuroo»
mot joot (esim. 50 mookunnon lääkärikuntaa, 2 tul-
liherrokuntoo jo n. e.) omat mähemmän ormoisio jo
jätetään tässä luettelemotto.

Opetuslaitoksia. Konson oppi, joko on ol-
lut poppein hoidettotvana, on enimmiten selloinen
että osotoon tukea kirjoo, jo sen melkein koikki osoo-
mat. Kansankoutnjo on paikoin, mutto konso kunasuu hojollonso on se suurena esteenä tässä, osios-so. Konsonkouluin hontfeisso on tosin oltu jo ol-
ioon, mutto Suomotoiset eitoät »vietä ymmärrä niit-
ten hyötyä; jo sentähden toitoo toielä pitfät ojat
futuo, ennenfun ne soodaan oifein toimeen, toorsin-
fin kun niitten asettaminen oikealle konnalle on tooi-
keo osio. Poremmollo konnollo on oppineitten si«
toistaminen. Sen edistämiseksi on Aleksanterin yli-
opisto Helsingissä, 6 gyinnosiumio (tukioto) jo 14
ylä-atfeisfouluo. Uti-opistollo on outo hollituk-senso, jonka korkeinta päämiestä kutsutoon Konstee-
riksi (jono Perintö-ruhtinos nyt on). Gymnosiu-
mit jo ylä-otfeiskoutut otoot pispoin jo tuomioka-
pitulein toctorinpidon 0110, somoten myös moon 32
010-otkeiskouluo, yhteisen kansallisen simistyksen täh-
den, jo 8 noiskotttuo. Samoten on yhteisen kan-
sallisen simistyksen tähden 26:sso kaupungissa sutt-
nuntaikontuja. Erinäistä ammotti-foutujo on: 3
natoigationi-(merifutfu-)foutua, joissa mereukutkuun
opetetoon, 3 touppakoulua, joissa kouppomiehiksi
opetetaan, 3 taidotlis'ammattikoulua (reati-toutua),
joissa opetetaan täydettisempiä tietoja käsi-ammat-
titaisifsi jo toopriifi-tuiehiksi oikotoille, 1 sota-
koulu, josso toitalviksi sota-päältiföiksi neutootaon,
1 maantojljetysfoulu, josso moantoitjetykseen jokun-
nolliseen karjan hoitoon neutootaon. Metsänhoidon
opetuslaitos on määrätty toimeen pantamoksi.! Teol-
lisia maoutoiljelyskoutujo on moon 2, mutto useampia
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ottoon toitoomosso." Mykille jo kuuroille on yksi-
näinen mies toimittanut opetusloitoksen. Tiedetten,
Suomen muinois-tietoin jo Suomen kirjottifuudeu,
somoten myös ihonne-toitoin edistämiseksi on seuroja
toimessa, joisto ihonne-toitoin seura pitää toimesso
koksi piirustusfouluo.

Sotawäki. Omon moon sototoäfeä on: 1)
Liimkaartin tarkka-ampuma pataljona, Gnsim»
mainen Suomalainen sota-meriwäki, motemmot
Helsingissä, Neumomisen tarkka-ampuma patal»
jona, Hämeenlinnossa, 9 Ruoti-sotamäen tark-
ka-ampuwaa pataljonaa (Turun, Nooson, Oulun,
Kuopion, Mikkelin, Hämeenlinnan, Porin, Uusmoon
jo Niipurin) jo sota-meriwäki Turun läänissä;
koikfioon noin 5,500 miestä.

' Gymnasiumeja en kahdenlaisia: yhteisen oppimisen ja kansakuu»
»altisten (civil-) mirkamiesten oppimisen tähden. Ensin mainittuja
on Turussa, Vaasassa (Pietarsaaressa), Permeossa ja Kuopiossa,
miimmeksi mainittuja Hämeenlinnassa ja Viipurissa. Mä-alkeisteu»
luja Turussa 2, Porissa, Vaasassa, Hämeenlinnassa, Oulussa, Kuo-
piossa, Sameuliunassa, Heinolassa, Viipurissa, Haminassa, Per-
meossa, Helsingissä ja Iymäslylässä, yksi kussakin. Ala-alleiskoulu-
ja joka kaupungissa ja 1 Ahmenanmaalla. Ili-opistoonkuuluu noin 600
oppilaista (studeutia), gymnasiumeissa on noin 350 oppilaista, ytär
alkeiskouluissa 1,200—1,300, ala-atteiskeuluissa päälle 1,200. Suu.
nuutaitouluissa käypi noin 2,000 oppilaista, joka ei ele puoletkaan
laupnukein kisälleistä ja oppipojista. Helsingin, Turun ja Vaasan
(Kristiinassa) uamigatieui-(merenkulkU')kouluissa en 250, ja Helsin-
gin, Turun ja Vaasan (Pietarsaaressa) taidollis-ammattitouluissa
100 oppilaista; kauppakouluissa, jotta myös omat Helsingissä, Tn-

russa ja Vaasassa (Pietarsaaressa), on maan maha oppilaista; sota»
kouluun Haminassa pääse 120 oppilaista ja Mustialan maanttilje-
lyskoulussa Hämeenmaassa on noin 50 oppilaista. Kansakouluin op-
pllaisten lukumäärä en tietämätön. Keke Suomen, 6:den ja 25:den
muoden malilla olemasta, mieheupuotisesta kansasta, joka en noin
300,000 henkeä, käypi, maan noin 12,000, se o. 4 sadasta, jossain
yhteisessä opistossa. Naisieuluissa Turussa, Helsingissä, Vaasassa,
Kuopiossa, Haminassa ja 2 Viipurissa on noin 350 oppilaista; Ou-
lun nlliskoulua ei ole mielä saatu toimeen. Mykkäin ja kuurein epe»
tuslaitetsessa Pormoessa on 13 oppilais-raukkaa.
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Raha-warat. Rohonlutoun perustuksena Suo-
messa on Nenäjärt hopioruplo. Nuotiset kruunun
tulot nousemat noin milj. rupl., jotko likimit-
ten riittätoät lorpeettisiin kruunun menoihin. Suo-
men pankin paperi-rohoo ott maosso liikkeellä noin
5 milj. ruploo. Noltokunnon toelka taitoa otto
noin 3 milj. ruplaa.

Suomen Suuriruhtinokunnon maakuna tohi kil-
pimerkki on punoifetto pohjotto pystössä-seisotoo jo-
lopeuro, solmu-ruusujo ympärillä; oikeosso etukäpä-
lässä on mickko, kärki ylöspäin, jo toosemmosso sa-
peli, jonka kärki on alaspäin jo jonko hontoro-
tahi tokopuolette se tokojoltooin nousee. Eri moo-
kunnitto, lääneittä, koupungeitto, kihlokunnitto j. n. e.
otoot omat mookunonso jo sinetti-merkkinsä.

Moon monista jokoutumisisto on joko läänei-
hin erinomaisin. Tässä seuraa kunkin

' Valtakunnan tulet ettat jaetut s:teeu seuraattaiseen pää-lnok»
kaan: 1) Maa-merot (noin 890,000 rupl.), 2) meret kaluin paran»
nuslaitotsista (ferädlingsmerk; 43,000rupl.), 3) henkiluku-merot (per-
senela; 300,000 rnpl.), 4) kehdattomat tahi matilliset (indiretta)
meret (1,285,000 rupl.), 5) sattumat (tillfalliga) tulet 87,000 rupl.)
— Menet omat jaetut 9:ään seuraattaiseen pää-luottaan: 1) Halli»
tuskunta (styrelsemerten; 188,000 rupl.), 2) oiteuskuuta (justitiesta-
ten; 88,000 rupl.), 3) sotomätitunta (militiestaten; 742,000 rupl),
4) kansakunnolliskunta (civilst. ; 500,000 rupl.), 5) epetuslunta (la»
rest.; 274,000 rnpl,), 6) armeliaisuus-ja termeys-laitoksel (185,000
rupl.), 7) maanmiljelys, kauppa ja elatusteinct(l4o,ooorupl,), 8)
yhteiset apu-marat ja lahjeitutset (192,000 rnpl.), 9) armaamatto-
mat menet (245,000 ruplaa).

Idani
)ulun
Bacifan
urun
luomaan
Liipunn
luopion
«iklelin
?ämeen

inIMko geogiof. peni
3,012

757
488
234
779
800
431
343

in!k. atla.

I

mHe«tö (ro. 1835)
171,522
278,846
298,273
154,913
263.348
212,331
153,78?
155,685

ja wiiti

«
I

rstön i
57

368
611
662
338
265
357
454

>cy«,

Summa 6,844 1,688,705 247
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1. Oulun ja Kajaanin lääni.
Lapinmaa on otooro (noin 1250 peninkuor-

mon oloa), mutta toähä-toäkinen (4—5 henkeä p.
ololle). Sen läpi juoksee poljo touoria jo maan-
selkiä, joitten toälissä on loksojo, konkoito, netooja
jo korkeoito soito. Ilmon-010 on kylmää; kuiten-
kin on lyhyen kesän aikana usein hytoinkin lämmin,
kun aurinko pitkiin aikoihin ei loskeu näkymättömiin.
Iymiä jo muita moon hedelmiä siellä ei käy toilje-
leminen, jo toilu ne usein panee. Potootejo jonau-
riita käypi kyltoäminen Utsjokeen osti. Ohraa kyl-
metään Itoolojoenkin suulla jo joutuutoähässä ojosso.
Rukiin toiljeleminen aikoo Sodankylässä joMuonio-
niskassa. Rukiin tulo ortootoon 500:teen jo ohran
3000:meen tynnyriin muosittain. Metsästämisellä,
kolostomisello jo korjonhoidollo honkkii konsa enim-
miten elotuksenso, jo poron-jäkälästä sootoot porot
ruokonso. Moinioito otoot Lapin lukemottomot sääs-
ket jo mäkärät, ihmisten jo karjan kiusaajat. Mor-
jojo kosivaa ololta. Noitooiskoitoujo jo kotojopen-
soito kostooo siellätäällä »vuorten päitoäpuolello; lal-
soisso topoo mäntyjä, leppiä, hoopoja jo tuomio,
merien jo jokien ronnoillo pajuja joetelämpänä kuu»
sio jopihlojio. loltisio mehtiä totootoon toielä 68
lotitudillo. Näitten erämoitten asukkaat otoot oikeos-
tonso lyhyttä lappalaiskansaa. Monin paikoin on
uudis-osukkoiksi oseutunut peltoa wiljelewia Suo-
malaisia. Lappalaisia on poikoin hämmentynyt
näitten joukkoon, joten otoot ryhtyneet ntoonmilje»
lykseen jo korjonhoitoon (enimmiten lampaita; joku
lehmäkin). Muut Loppoloiset jokoutumot kalasta»
wiin jo paimen- taikka tunturi-lappalaisiin. G-
dettimmäiset otoot oseutuneet koloisten järtoein jo jo-
kien rannoille. Kolo ott niitten marsinoinon ruo-
ko; ne toiljeletoät nouriito, mutto on niillä poroja-
kin. Ne osutoot pienissä siitoottomissa tutoisso jo
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otoot ikäänkuin paimentolaisten jo pettontoiljeliäin
toäli-portootto. Poimen-loppoloisitto ei ole mi-
tään muuto huoleno,kun porot. Totoottitten lop-
poloisperhe tonvitsee elotukseksenso noin 300 poroa;
monioitto perheittä on 6 jo 8-kin tuhotto poroo.
Ne elämät poroin moidotto, juustolla jo lihotto, pu<
keutumot poroin toljoihin (nohkoihm) j. n. e. jo pi-
tämät heitä myös kuorma- jo toeto-juhtino. Poi-
men-loppoloiset kuljeskeletoot toisesto Poikosta toi-seen jo muuttotoot kesäksi tuntureille, lämmintä po-
loon. Niittä ei ole huoneito muuto kun kodat,s. o. monioito seipäitä pistetään pystöön moohon
loikka lumeen nojottenso toisiaan toosien jo seiniksi
leivitetään niitten ympäri poron toljojo tohi sorkoo.
Monet hoitottiset osionhaorot näyttämät oikoo tooit-
toin peräti hätoittätoän seko poimenloppoloiset että
porot.

Nuorto: Monisto tähän kuuluman Maan-
selän, (Suolaselän), Lintuselänteen jo Du»
nassclänteen kukkuloisto mainittakoon tässä
Kasauiaara. Passcsmaara, Salmasmaddo
(1760 jolk.), Soimersmaara, Maderoimi,
Peldomaddo, Peldomuomatunturi, Som»
piotunturi, Rautatunturi, Talkunaoimi,
Rog.qimaara, Ounastunturi, leristunturi
jo paitsi näitä Mntkenmaara, josso Suomen-
maa, Nenäjonmoa jo Norjo kohtootvot toisiinsa,
Peldoimi, Luostatunturi, Sodankylän kirkon
eteläpuolella, Pyhätunturi, Pohjonmoon rojol-
lo. — Mesiä: Skekskemjoki, Inarijoki, jo
Tenojoki, johon Utsjoki jo Pulma joki juot-
semot; — Inarajarmi (45 p. o.), johon Iwa-
lojoki laskee jo johon Paddajarmi, saatuansa
Waskojoen liso-toeden länsi-etelästäpäin jo
Naamasjoen, Muddusjarmen läpi, pohjoi-
sestopäin, juoksuttaa toettänsä pitkin loenjokea.
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>— Medet Inorinlopin itäisessä ososso jo Kuo-
lojärtoenlopin, Moonselän pää-horjun itäpuoletta
oletoosso, ososso juotsetoot Nenäjätte Jäämereen
ja Kontolohteen Könkömä, joko yhdyttyänsä,
Gnontekiäisten kirkotta, Aettasenoon nimitetään
Muonioksi, johon lerisjärmi juoksee; yläpuoli
Kemijokea, johonKittisenjoki Luirojokcneeu
juoksee, jo yläpuoli Ounasjokea.
Lopinmoo jokoutuu 7:ään Loppiin: 1) etelä-

puoletta Lopintuntureito: Enontekiäisten tohi Tor»
nion, Muonionniskan, moletttmot Muonionjoen
ronnoitto, Kittilän, Ounosjoen ronnotto, Sodan-
kylän jo Kuolajärmen (idässä), 2) pohjoispuo-
letta Lopintuntureito Inarin jo Vtsjoen (Pohjoi-
simpana) Lapit. Utsjokeo, Inorio, Kittilää, So-
dankylää jo Kuolojärtoeä kutsutoon yhteisettä nimettä
Kemin-Lapiksi.

Pohjanmaa, johon kuuluu läntisronnonkin
pohjoinen oso (s. o. Tornionjoen, länteenpäin, jo
Ounosselänteen, Kallinkonkoan joKookomonjoen (las-
kee mereen Kemijoen länsipuolella) itäänpäin, malil-
la oletoo moo on Maanselästa Pohjonlohteo koh-
den olenetoo mookunto. Nuorio mainittakoon Aa»
wasaksa (747 jolk.), Tornionjoen ronnotto lähellä
nopo-yntpyräo (polcirkeln), josso, luhonuksen oiko-
no, käydään kohtomosso ourinkoo, kun se ei lasken
näkymättömiin. Sisemmissä osissa kulketoot Moon-
selän hoorot hietokongosten, louhikkoin jo niin mo-
nien järtoein jo suo-moitten toälissä, että koko moo-
kuntoo on merrottu laajaan suohon. Motoloo jo to-
soisto rontomoato kohden kulkee mottto selännettä,
pitkiä lokson-soikoleito malissa, joissa joet juoksemat,
pohjoisimmat etelään, keskimmäiset länteen jo eteläi-
sentmät länsipohjoiseenpäin. Moo on yleiseen loi-
hoo hieta- jo kongosmooto. S—lo5 —10 peninkuormon
lemyiseltä on rontomoo hytoästi toiljelty jo konsois-
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to, mutto mooempono »vähenee miljelemitten jo kon-sa hortoenee. Wilu ponee usein kyltoöt, eitoätkä
kototouodetkoon ole outojo. Niitut kostootoot toäfe-
toästi heinää, toorsinkin niittä poikoitto, joitten yli
tultootoesi kulkee. Sisemmissä osisso (Kajaanin lää-
nissä, Koinunntoosso) on mielä mohtoot mehtät;
siellä poltetoon koskeo (enin Hyrynsoltnesso jo Sot-
komosso) jo poljon termoo. Metsästäminen (toor-
sinkin linnustominen) on hyötyisää, jo metsästäjät
hihtätoät suksitto. lärtoet otoot koloisio; jo'isso, »var-
sinkin pohjoisissa, soodaan poljo lohia jo taimenia.
Helmi-sintpukoito topoo paikoin, mutto ne otoot toä-
hän ortooisio. Kulto-hietoo on löytty itäisimmis-
sä osisso jo lähellä Kemijoen suuto, mutto se ei
mokso puhdistus-moitooo. lutookoisenmoo Kolarissa
Uli-Tornion pitäjässä on kukoties Suomen suurin
rautomolmi-moa, mutto siitä ei ole sotoelios mol-
mistoo routoo, kun molmisso on liiaksi tulikitoeä.
lärtoi- jo mutomolmio on kyllin jo miitneifinä muo-
sina on rokennettu useompio routopruukejo. Uli-
jo Alo-Torniosso on laaja kolffi-ntoo. Suontoloi-
nen mäestö on Kainulaisia jo Karjalaisia, sit-
keää jo rohkeoo konsoo, jotko hätäilemällä losfetoot
olas tooorottisio koskio, kuljettoissonso pitkin jokia
sisömoon koluo rontomoon foupunfeihin.

Nuoria: Kuusomo on synkkää, tunturi-luon-
toisto mooto. Korkeimmot touorikukkulot siellä
otoot Nuorunen, 1640 jolk. jo Ukonmaara,
1486 jolk., molemmat lähellä Totoojortoeä, Ii»
maara, Kuusamojärtoen eteläpuoletto, 1430 jolk.
(Siellä on aurinko juhonnuksen oikono koko touo-
rokouden näfytoisso jo monioot toorjopoikat otoat
toisinaan koko kesän lumetto peitetyt). Hyryn-
salmessa on Teiriharju, 1095 jalf. korkeo jo
Sotkomosso Wuokatinpollo, Kärnälänfosfen
eteläpuoletto, 840 jalf. forfeo. Kimolonselän-
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teellä moinittofoon Kimalouohta, pohjoisessaososso lähellä Kemijofeo, jo Kimalonpenikat
tahi Simomuoret (531 jalf.), etelä osassa. —
Wesiä: Tornionjoki, johon Tengeliojoki, Aa-
toasafsan pohjaispuolello, juoksee; Tornionjoen
läntinen jo pienempi suu-haara, Närän, on
rojono Ruotsio mosten. Kaakamajoki. Kemi»
joki, tulee Sodonkylästä jo juoksee, länsi-ete-
läistä suuntoo, Kemijärtoen (Pitäjän jo järmen),
Rotooniemen (jonko kirkon toieressä Ounasjoki,
yhtyy Ketnijokeen) jo Kemin pitäjäin läpi. Si»
mojoki, Simojärmestä, Kemin pitäjän läpi.
lijoki, lijärmestä Kuusamossa, Pudosjärmen
jo lm pitäjäin läpi. Kionnon olongosso on
Kiantojärmi joWuokkijärwi; Sotfomon olon-
gosso Änettijärmi, Lentiira, Lentua, Dn-
tojärmi; Kojoonin olongosso Hyrynjärmi,
Nistijärmi jo Kiehimänjoki, pohjoisessa Nu»
asjärmi. Kajaaninjoki jo Ämmän-kanama,
idässä, jo Dulujärmi, jonfo Monomonsolo ja-
koa Arjänselkään, itäpuolello, jo Niska
kään, länsipohjoisello puolello. Dulunjoki,
Muhoksen jo Oulun pitäjäin läpi. Siikajo»
ki, Isolamujärmestä. Pyhäjoki. Kalajoki,
olfoo fohdesto, Isojoen pohjaisesta jo Wää»
räjoen etel., hoarosto. Kuusamon pitäjässä,
Moonselän itäpuolello, juoksuttamatKitkajoki jo
Paanajärmi pohjoisempoin jännien, Posion jo
Kitkajärmen, toesiä, mutto Pistojoki eteläisem-
Päin, Kuusamojärmen jo Muojärmen, toesiä.

Läntisronnon ososso:
'S.O-ttlio, Stoensorön soorello, lähellä Tornion-

joen suuta; toöhäinen kouppo, enimmiten lohilla jo
Lapin kouppokaluillo; poitto- jo säämiskä-toopriiko;
668 osut.

Kaupungin oikeudet annetut m. 1621.
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Pohjonmootto:
DnVu (Uleäborg), Kempelenlohben jo Oulun-

joen toälissä oletootto niemellä, jossoOulunjoki Me-
rikoskeo loskee Oulunlohteen; Suomen suurimpia
tauppa-koupunkejo. Kumernöörin 010-poikfo. Siinä
on ivoihetus-ponkki, ylä-olkeiskouln, noiskoulu, huo-neetthottitus-seuro, tupokfi-toopriifo; 6261 asuf.

Perustettu to. 1605.—Lähellä koupunkio, Lin-
nonsoorello, oli muinainen Oulunlinna, perus-
tettu 1570.— Luowetjoki, suurempi soho Ter-
toolosso, Kemin pitäjässä. — Hailuoto (Korlo)
joltinenkin saari meressä. — Hinvaskoski tohiTimonen, routopruuki Pubasjärmellä. Ny&y,
klasiprttuki lissä. Myttyranta, routopruuki
Muhoksetta. Siikajoki, Remolahti jo Pulk»
kila, pitkin Siikojokeo, moinioita 1808 muoben
sobasta. Mesikoski, rautapruuki Kärsämäessä.

Salosten pitäjässä, meren rannotto;
hytoä Hamina jo koupvo; »vähäinen tupokintooprti-
ko; 2429 osut.

Kreitoi P. Brohen perustama to. 1649. —Olkijoki, kylä Solosissa, moinittotoo sen sotoin*
non tähden, joko Marraskuun 19 p. lopetti
1808 touoden sodon.

Paltamon pitäjässä, Kajaoninjoen
(Koiivukosfen) etelä ronnotto; mähäinen liike;
562 osut.

Kreitoi Broohen perustomo to. 1650. — Ka»
jaanin linna, sooretto koskessa, perustettu w.
1607, hätoitetty 1717. — Ämmä, suurempia
sahoja, lähellä Kajaanin kaupunkia.,, Säres-
mäki jo Kimes, Poltomosso. — Ämmä tohi
Kianto, Hyrynsolntesso, Petäjäkoski, Sotka-
mossa, rotttoprttukejo.
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2. Waasan lääni.
Pohjanmaa on olonkomooto, Suomen aivo*

rtn tosomoo, josso toaan on moniaita mataloita mä-
kimaita jo joku yksinäinen tottori. lokio on poljo
jo niitten juoksun pää-suunto on länsipohjoisto koh-
den. Ronto-toedet otoot mataloita, jossa on atoara
sooristo, jonko seuduitto soodaan runsoosti silohio jo
hylkeitä. Eteläinen oso on sotoiperäistä, toiljatoao
jo hytoästi toiljeltyä, tiheä-kansaista maata, toarstn-
kin rantamoot Nooson eteläpuoletta jo Kyröjoen
ronnoitto. Niillä seuduin kostooo Nooson moiniot,
suuri-jytoäiset siemen-rukiit. Sononloskussakin mai-
nitaan Kyrön otooroito tooinioito, soinotcn kun Li-
mingan niittua, Oulun eteläpuolella. Pohjaisen osott
hietoperäinen moo on tosin toähemmän toiljatoao,
mutto soodaan sielläkin jytoiä torpeeksenso, toisi*
noon paalienkin. Suo-toiljelykset, joita suuretto in-
notto on toimitettu jo toimitetoon, tekemät otoorois*
to suo-moisto »viljoivio peltojo jo niittujo. Muu-
tomin paikoin tolotipojot otoot rutoenneet älyämään
porempoin moontoiljelys-osetten hyödyn jo loittele-
tnoon kylivö-niittujo. Monin paikoin ottoon kuiten*
ki toielä mehtä-työn puuhassa (tertoaa, horstio ja
tärpättiä toolmistoisso) enemmän kun mehtät, huo-nosso tilossoon, sietäisitvätkään. Monissa paikoin
malmistetaan solpctteriä. Routaa murretaan Isos-
sakyrössä (Nitingissa), kolkkia Lappajärmessä (Span-
karikankaasta) ja Kurikan kappelissa, Ilmajoen pi-
täjässä. Rantomoon asukkaat otoat ruohtalaisto su-
kuperää. Suomalaiset asukkaat otoat Hämäläisiä,
jotko kuitenkin, tultuonso yksiin ruohtoloisten kans-so, otoot muuttaneet esi-isainsä luonnon; ne otoot
rohkeoito, äkkinäisiä jo hillitsemättömiä. Asukkoot,
toorsinkin pohjoisemmissa pitäjissä (Pietorsooren jo
Kruunubyyn) omat moon porolta kirtoesmiehtä ja
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laitoan rakentajia, joiksi heitä mieluisesi! otetaon.
Pohjanmaan asukkaat otoot yleiseen, edes muito, kä-
sistään tekemää (puu- jo moski-kolujo, juuri-tookfojo
j. m., mottojo jo mnito fonfoito) ja älyätoää fonsoo.

Nuorio: Simsiö, (750 jalf.)Lopuotto. Ka»
rijoen (Vötom) muori, Loptoärtin pitäjässä.
Santamuori, Ilmojoesso, tuttu Nuijo-sodosto.— Nesiä: Naumajoki, Lesti järmestä, juof-
sie Lohtojon läpi. Wetelinjoki, Perhosto,
Koffolon pitäjän läpi. Ätsämänjoki, LiwON
lähteestä, Loppojärmen pitäjän, (Alajärmen,
Lappajärmen, Emijärmen) jo Pietorsooren
pitäjän läpi. Lapuanjoki, Kuortaneen, La-
puan jo Undenforlebyyn läpi. Kyrön joki,
Ilmajoen (Kauha Ilmajoki jo Seinä»
joki jo lalasjärmen hooro), Isonfyrön, Wä-
hänfyrön, Mustasaaren jo Koimulohden läpi.
Laihian, Maalahben, Närpiön, Tiukan tohi
Teuman jo Lapmärtin toähäiset joet.

Nooson lääniin fuulutooiset Satakunnan jo
Hämeen osot, jotfo Suomenselkä eroittoo Poh-
janmaasta jo Hämeenselänteen pohjoinen oso toisis-
tansa, omat epätosoisto, milunorkoo jo moan-miljelyk-
seen sopimotonto tnooto, kun siinä on poljo seläntei*
ta, konkoito, jänniä jo netooja. Paikoin on suotoil-
jelystä. lärtoissä jo soissa on rauta-nialmia. Sen
otvoroisso mehtissä osusfelee forhujo jo hirtviä. Näis-
tä faufaisista mehtistä saatoot rantamaan faupun-
git laitva-puunsa.

Nuorista mainittakoon Ronninmäki (787
jalk.) jo Laajamuori (760 jalf.) molemmat lä-
hellä Iytoäsfylää, forfeimmot tässä läänissä. —
Nesiä: Sotokunnon oson läpi juoksee Kofe-
mäen olongon pää-hooro Limonlähteestä ete-
läänpäin Ätsärinselän jo Toimeden (Nirtoon
kirkotto) läpi jo sitten itäänpäin Wisuweden
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(Turun läänin rajalla) ja Tarjanteen läpi,
johon Pihlajamesi juoksee. Sitte kääntyy wesi
etelää kohden. (Stemmana itää kohden onKeu-
runselkä [27], josta wesi juoksee Mäntän,
21 jalkaa korkeaa, koskea kuoreveteen Hämeen
lääniin. — Hämeen osassa juoksee Päijänteen
wesikunnan pää-haara, joka Pihtiputaalla lewiää
Kolimajärmeksi, saapi lisä-wettä Kiwijärwes>
ta ja Wuosjärwestä[I,ll], ja laajenee Wii«
tasaaressa Naasan läänin suurimmaksi järweksi,
6:den penink. pituiseksi Keiteleeksi [2]. Tästä
Kuhnamoon juoksemawesi saapi lisä-wesiä Naa»
rakosken kautta, joka juoksuttaa Saarijärwen
wesiä ja laskee Kuusankoskea Saraweteen, Lauk<
kaan kirkolla. Siihen tulee, Tarmalankoskea,
suuri lisä-wesi Kuopion läänistä ja sitten juok-
sewat yhtyneet wedet Kuhankosken, Leppäme»
fccn [25] ja Haapakosken kautta Päijäntee»
seen, jonka pohjaisin osa kuuluu tähän lääniin.

Pohjanmaalla:
&©its\fc (Gomlo-Korleby), merenlohben ron-

notto, melkoinen kouppo-kaupunki, tupokki-toopriiko;
2329 osut.

Perustettu to. 1610.— Korpisaari, Kruu-
nupyyssä, to. 1631 rakennettu, mutto nythätoi-
tetty mielipuolten hospitooli tohi soiros-huone.

(lokobstob), lähellä merta, Pie-
torsooren pitäjässä, melkoinen kouppo, tupokfi-toap»
riifo; 1820 osuf.

Kreimin leski Ebbo be la Garbie, omaa su-
kua Brahe, perusti tämän koupungin m. 1653,
entisen, Pinnonäs nimisen, kuninkoonkortonon
tiluksille. Haaga, poperipruuki Loppojärtoessä.

(Nykorleby), Lapuanjoen suulla, mähäinen kauppa;
1217 osuk.
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Perustettu to. 1617. Oli toähemmän oikoo
(touobesto 1648) Pohjontnoon maaherran osttn-
topoikko. — Sandnäs, klostpruuki Uubenkoor*
lebyyn pitäjässä. — Kimo, routopruuki Nöy-
rin pitäjässä. Oramainen, kylä Nöyrin pi-
täjässä; tässä oli 1808 syyskuun 14:tenä p.
kotoa soto-toppelu. Moosuunin (roubon sula-
tus) laitos.

HKkksa., Mustasaaren pitäjässä, Palosen mat-
kaa merenlohbesto. Siinä on homi-oikeus jo ku-
»uernööri, tooihetus-ponkki, gymnosiumi, ylä-olkeis-
koulu, monto muuto koulua jo moniaita pienempiä
toopriifojo; melföinen fottppo; 3424 osuf.

Perustettu 1606. Poloi kokonaan elokuun
3 päito. 1852 jo on siirrettätoä Klemettisooren
»liemelle, 7 »virstoo entisestä Poikostaan jolähem-
mäksi Brändon loitoa-hominoo. — Korshol»
ma, koupungin »vieressä, entinen funinkoon kor-
jofortono linnatiensä, Pohjontnoon mooherron
asuntopaiffa (to. 1687—1773). Määrättiin to.
1845 maamiljelysopin laitokseksi. Kolkki, toä-
häinen toerko-toopriiko Nähässäfyrösjo. Grön»
mik, klosipruuki, Mustosaoresso. Berga, flo-
sipruuki Moalohdesso. Orisberg, routopruuki
Isossakyrössä. Napuenkylä, somossa pitäjässä,
sota-tappelu to. 1714. Östermyyra, Seinäjoen
rannalla Ilmajoella, fruuti- ja rautaprttufi.
Lapuan Isokylä (Lapualla), Ruonan silta,
Salmi, Alamo, (Kuortaneella) otoat mainioito
1808 touoben sobosto. — Alamossa on pos»
tikontuori.

R«Moö tohi meren
saarella, Närpiön pitäjässä; oitoallinen hamino, pa-
ras Pohjanmaalla; »vähäinen kauppa; silohonpyyntö
on pää-elotusfeino; 767 osuk.
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Perustettu to. 1785 jo oitootttt yhteiseksi me-
rihominoksi eteläiselle Pohjonmoolle. — Ben»
wik, lähellä koupttnkio, fojonsi-toopriiko, Gran»
fors, paperi- jo fojonsi-toopriiko, Strömbäck,
roubon »oolin-pojo, loikki Närpiön pitäjässä.

&v\%tunau f meren niemellä Lop-
toäärtin pitäjässä; sopitoo hornina, pumpulitoootteen
toopriiko; etetoimpiä kouppo-koupunkejo Suomesso;
2367 osuk.

Kreilvi Vrahen perustama ta. 1649. — Ma-
riefors, Suomen suurin nahka-wapriika Lap-
wäärtin pitäjässä.

Hämeessä:
Loukkoon pitäjässä Päijänteen poh-

jaisella ronnotto; 704 osuk.
Soi koupungin oikeubet to. 1837. — Xii»

minki, routopruuki Soorijärtvessä. Karstula
jo Lintulahti, Soorijänvettä, joisso kiitooita
soto-toppeluito pibettiin 1808 touoben sobosso. —Saauikoski, routopruuki, joKannonkoski, tä-
män läänin suurin soho, Niitasooresso. Kos»
kensaari jo Pengenkoski, routopruukejo, Kui-
toosmäetto.

Sotokunnosso: Inha, routopruuki Ruotoe-
den pitäjässä (Ätsärissä).

3. Turun ja Porin lääni
«lthwenanmaan maaherran läänin kanssa
- koskee Ilämereen ja Pohjanlahteen (Rauman mereen).

Marsinais-Suomi on Suontenmoon länsiete»lainen osa, josta Wärknäs niminen nenä pistää
lönsipohjaista kohden ulos mereen. Sen läpi kul-
kee monta, länsi-eteläänpäin loimenemao selännettä.
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Sisentmät osot otoat tasaisempia mi rantamaa, jo-
ko, sotnoten kun pohjoincnki oso, on muoristaHo
kottioiSto. Rontomoo jo sen kottio-peräinen sooris-
to omot Suomen toiljotoimpia, parahin toiljeltyjä
ja konsokkoimpio osio, tooikfo »viljelys-olot otoot pie-
niä jo moo enemmän fotoonlaatuista. Lempiä il-
mon-010 jouduttoo nisun jo kostoottao tammeja jo
muita, maassa hortoosso kastootoio, Puu-lajeja. Lä-
hella Turkua elätetään mettiäisiä taikko kimoloisio
jo silkfiäisten (silkki-matoin) hoito on myös rumen-
nut menestymään. Alvaron saariston ympäristöillä
otoat hytoät kalamebet., Turun senbuillo on hormoo
(kroniiti-)kitoi titoiää jo sooboon silittämällä' tohi
loohoomolla kauniisti kiiltämään. Pitkin eteläistä
rantaa, Turusta Uusmoohon päin, on poljo kalkki-
mooto; Paraisten (2llön saarella) jo Kemiön pi*
täjissä poltetaan poljo kolkkia. Routo-kitoeä löy-
tyy monin paikoin (esim. Gharlottebergissä,
Baggbölessa ja Wihiniemessä, Perniön pitä-
jässä, Attn-saarella Paraisten pitäjässä, Hmäs-
byyssä, Korpon pitäjässä, Hamnholmassa ja
Strömman rusthollin tiluksilla Kemiön saarella,
joko on suurin sooristoSso). Turun senbuillo on

käsityö hytoällä kannolla (liina- jo pttmpuli-tvoot-
teen kutominen). Näillä tienoin rupesi KriStin-
uSko jo sitoiStyS ensin juurtumoon Suomessa (to.
1157). Sen puoliset Suomalaiset, Suumit, omat,
oltuansa pitfät ojat Ruotsalaisten porissa, lvilppoom-
pi- jo toirkuntpi-luontoisio, toimellisempio jo kä-
tetoämpio kun ylimaan Hämäläiset.

Pohjaisen osan läpi, paikoin pitkin Satakun-
nan rajaa, kulkee palanen Salpausselännettä
ja siitä, Orihpään kirkon kohdalla, eriäroä haa-
ra, joka enimmiten on rapakimeä. — Wesiä:
Hinnerjoki. lludenkirkonjoki, laskee mereen
Uudenkaupungin pohjaispuolella. Mynämäen-
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joki tohi Alasjoki Mynämäen pitäjän läpi
Sooristen tohi Sooren lohteen. Aurajoki, O-
rihpään kappelista, Pöytyän, Liebon, Nummen
pitäjäin ja Turun kaupungin läpi mereen. Pai»
mionjoki, Someron pitäjästä Hämeessä, Mart*
tinan jo Paimion pitäjäin läpi Poimionlohteen.
Salostenjoki, Someron pitäjästä, Kiikalan jo
Uskelan läpi Halikon sytooän jo koitosten lah-
teen. Perniön joki, KiSfoSto, osittain rajana
UuSmaota toasten.
Satakunnan osa on enimmiten ootooa moo-

to. Läntisen osan läpi juoksee monta rantamaan
jokeo jo itäisessä osoSso (Sotofunnon selänteen itä-
puolello) letoenetoät Kokemäen toesikunnon läntiseenosaan kuulutoot toedet, kulkien luonnon ihonimpoin
scutuin läpi. Läntiset jo eteläiset osat otoat Wiljo*
tvantpio jo konsokkoampta kun pohjaiset, joisso on
poljo järtoiä, soita jo konkoito. Laidunmaat otoot
siellä hytoiä. Pttnkoloitunten juustot otoat kuului-
sat. Mehtä on »vielä kyllin, poitsi tosomoollo Ko-
kemäenjoen ympärillä. Säkylässä on runsooSti myl-
lynkitoi-touorto. Huittisten jo IkoliSten pitäjissä
on punomultoo; Räpsöössä (Kokemäenjoen suullo)
mustoo mormorio. Hamerissa, Hämeenkyrössä,
on uudestoon rutoettu routoo kiskomoon. Nuonno
1855 löyttiin loojo routo-jono (tohi suoni) Sundell-
mäessä Nompulosso (Huittisten pitäjässä). Porin
tienoilla kudotaan poljo putnpulitoaatetta. Rouman
seuduillo jo »vorsinoiS-Suomen pohjoisissa ososso
tehdään paljo puu-astioita.

Nuoria: Kokemäen pohjoispuolella oletoon ofon
läpi juoksee Satakuunanselänne, jonkapohjoi-
nen osa Kankaanpään ja Ikälisien pitäjissä letoe-
nee kuuluisaksi Pohjankankaaksi tahi Hämeen-tankaaksi. Siitä itäänpäin lähtetoä Hatara-selänne ylenee jo kapenee Hämeenkyrössä jo
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kulkee cri-uimiscnä (Watulanharju, jonkoKy-
rönkoSki kotkoisee, Harjunharju) Tomperetto
kohden. Kokemäen olongon eteläpuoletto juoksee
SolpouSselänteen läntinen oso. — Nesiä: Kar»
roianjoki, Säkkijärroestä Kouhotoon fappdiS*
to Nooson läänistä, Konkoonpään jo Merikor-
toion pitäjäin (jo Isojärroen) läpi. Normar»
kun-joki tohi Ahlais-joki, moinioSto kunin»
kaanlähteestä Sotokunnonselänteen toieressä ,
Mouhijärtoen jo Ultoilon pitäjäin läpi. Lam»
minjokl, joko on pohjoispuolinen haaro 2th*
loisjoesso, yhdistää sen Kortoionjokeen. Koke»
mäenjoki, laskee totisin suin mereen. Eura»
joki Pyhäjärmestä, Euron jo Eurajoen pitä-
jäin läpi; tähän juoksee pohjoispuolelto haaro
Köyliönjärroestä, Köyliön pitäjässä. — Itä-
pohjoinen jo itäinen rojo tooSten Nooson jo
Hämeen läänejä kulkee pitkin monia järtoiä, jol-
to on: Wisuroesi jo Tarjannes, Sotkansel»
ka, Rnoroesi, Muroleenkoski, Wankowesi.
Ruotoeden jo Messukylän »välittä, Tamperen»
koski, Pyhäjärroi, Sorroanselkä [30, 2] ja
muito Nesilohden järtoiä. Kaikkein näitten jär*
toein, PyhäjärtoeSsä yhtyneet, toedet juoksetoot No>
kianroirtaa tohi Emäkoskea, Pirkkolosso, Ku»
loroeteen, Korkun pitäjässä, joSto ne, sootuon»so, Siurukoskeu kontto, pohjoisio lisätoesiä Ky»
rön 9 peninkuormoo pitkästä, IkoliSten jo Ha*
meenkyron pitäjäin läpi juoksetooSto, toesi-jonoS-
to, juoksetoot Rautameteen, TyrtoiSten pitä-
jässä, jo siitä Wammaskoskea Liekoroeteen,
josta Kokemäenjoki soopi olkunso. luostessonso
koorenmoiseno Huittisten, Kokemäen jo Ulmilou
pitäjäin läpi soopi Kokemäenjoki eteläpuolelta
lisäksensä 12 penink. pitkän Loimaanjoen, jo-
ka tulee Pusulan koppelisto (UuSmoan läoniStä)
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Lopen ja Tammelan pitäjäin läpi (Hämeen lää-
nissä) ja sitten juoksee Loimaan ja Huittisten
pitäjäin läpi. Siihen yhtyy Punkalaitumen»
joki, lähellä Huittisten kirkkoa.
Ahroenanmaahan kuuluu yksi suuri soori, Ah»

roenanmaan mantere, jo poljo (noin 80) saarto
jo koreja. Sen eteläpuoletto on Itämeri, länsip.

(s:ben Suomen penink. lemyinen) Ahtoenonmeri,
pohjoiSP. Pohjanlahti (Raumanmeri) joitäp."Skif*
tet" niminen, 2:ben penink. letoyinen solmento-
poinen toeben-soikolet, joko eroittoo Ahtoenonmoon
sooriston (Brändön) Suomen sooriStoSto (Nort-
salaSta). Mao on epätasaista; kilven laotujo on
tummanpunoinen, isosyinen hartnao-kimi (kraniiti)
tatoattisin. Ilmat otoat lauhat; Ahtoenonmeri ei
jääby koikkino toimitta. Ainoostoon itäinen oso Ah*
menonmoan monnertnoato ott sotoi-mooto, muuten
on se ylehensä hieno-hietoiSto moonlootuo. Jytoiä
ei soobo torpeeksenso. Niitut otoot heittämiä, joAh-
toenonmoon (Föglön Pitäjän) juuStot otoot kuului-
sat. Kolkkio jo routomolmin suonia löytyy; ron-
don kiskominen Sodön sooretto, Föglösfä, on kui-
tenkin nyt loonut. Poroito elotuskeinojo on kalas-
taminen jo metsästäminen (toesilintuin jo hylkeitten
pyytäminen). Kauppa jo loitooin kulkeminen touok-
rotto on porohin rahantulo. Asuffoot, jotfo otoot
ruotsoloisto sukuo, otoot siistejä, ohkeroito ja roh-
kioito.

Moinittotoimmot ja letoeimmät salmet Ah-
toenonmoon sooristoSfo otoot: Lappmesi
penink.), Brändön jo Kumlingin toälittä, De-
let (2'/2 penink.), Kumlingin joNorgoton toä-
littä NordöoSsä, Bomarsuudin selkä (1 penink.),
Nordöön joAhtoenonmoon montereen toälittä, jo
Signilskärin silko (1% penink.), Ahtoenon-
moon montereen jo uloimpien, Signilstär ni-
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miSten korein »välillä, »väylällä Ruotsiin (Gris-
lehatnn). Ahtoenanmaan mantereen itäiselle ran-
nalle tunkeupi Lumparen niminen merenlahti.— Nuorio on Drdallsklint korkein jo muu-
ten ntoinittotoio otoot Kenberqet, Snnbin pi-
täjässä, Gethalierget, Finstromin jo Salt-
roifsöorg, Solttvikin pitäjässä. Snku-kumpuja
(ättehögar) on monin paikoin, suurimmat Gob-
iyySsä, FinStromin pitäjässä.

SotokttnnoSso:
tyvxi (Njörneborg), Kokemäenjoen eteläisellä ran-

nollo, 3 penink. sen suuSto, Ultoilon pitäjässä, Suo-
men suurimpio kauppotoupunkejo. Täällä on ylä-
alkeiskoulu; suurempi tulitikun toapriika; 6320 osuk.
Kaupungin homino on Räpsöössä.

Jo to. 1365 sai Ulmilankylä kaupungin oi-
keubet; koupunki muutettiin to. 1558 nykyiselle
pötkölleen, Björneborgin (BärneSten) kuninkaan
kartanon tiluksille. — Langfors, paperipruufi,
olopuolello Merifartoianjoen oltua IsojortoeStä.
Fredriksberg jo Normarkku routopruukejo,
Fredriksfors (Leineperi?), moosuuni, Wias-
roesi, korttotoopriiko, Thorsnäs, klosipruuki,
Ultoilon pitäjässä. Kokemäen pitäjässä, 4 pe-
nink. ylöspäin Porista, on toonho ulkohuone,
josso Kristinuskon ensimmäinen julistaja Suo-messa, pispo Henrik, sanotaan soornonneen. Sen
säilyttämiseksi hätoiämästä on sen ympärille ro-
kennettu limestä kehä.

alemma, toonho koupunki meren ronnollo; mel-
koinen kouppo, enimmiten lehtereittä jo puu-ostioil-
lo; kuuluiso pitsin neulomisestansa; 2472 osuk.

Soi koupungin oikeubet to. 1441 jo olkunso
siellä oletoosto luostoriSto. Kesfi-oikokouben lo-
pulla oli siellä moinio koulu (Collegium Rau-
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mon«e). — Kauttua, routopruuki, lähellä Eu-
rojoen olkuo Pyhäjärmestä, Panelia, kortto-
toopriiko, Eurosso. Lähellä oletoollo Köyliön-
järtoellä sonotoon Lollt niminen tolonpoiko mur-
hanneen ebellä mainitun Henrik nimisen pispon.

AmnyNt (Tammerfors), Messukylän pitäjäs-
sä, ihonollo poikotto, joSso Näsijärmi jo Pyhäjär-
toi yhtytoät toisiinsa; moon suurin toopriiko-koupun*
ki (pumpulilongon toopriiko, paperin toopriiko, na-
hon porkituS-loitoksio j. m.); puutorho Englonti-
loiSten lamoin; 3820 osuk.

Perustettu m. 1779; soi toopoo-koupungin
oikeubet 1821. — Erkkilä, routopruuki Mes-
sukylässä. Ikälisien kirkonkylään -on toähäi-
zten kouppo-poikfo määrätty osetettomoksi. Pol-
tinkoski, suurempi soho IkoliSten pitäjässä.
Kuru (Nygorb), routopruuki Kurun kappelissa
Ruomebellä.

NorsinoiS-suomeSso:
tfcttytttiti (Nysiob), meren ronnollo; hy*

mä homino, melkoinen kauppa lehtereillä ja puu-
astioilla; nohko-toopriiko; 2905 osuk.

Perustettu to. 1617. Rouhonteko to. 1721.
NkkntaN (Nabenbol), toonho, nykyjään mitä-

tön kaupunki meren ronnollo. Toällä kubotoon ja
neulotaan paljon pellomio , pumpulio jo toittojo, sa-
moten molmiStetoon kenkiä; toähäinen koupanliike;
616 osuk.

Täällä otteesta Brigittineri luostarista on
koupunki soonut olkunso, (kaupungin oikeubet
to. 1443).

(Äbo), Suomen toonhin jo merkillisin
koupunki, sen simistyksen emä, entinen pääkaupunki,
toieloktn koupponso ja keinottisuulenso suhteen suuri-
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artooisin. Täällä on Hotoi-oikeuS, Suomen orkki-
piSpott jo läänin ktttoernöörin asunto, tooihetus-
pankki, gyntnosiumi, monet koulut, pääpipliäseuro,
emonkeliumiseuro, huoneenhottitusseuro, 1 kimi-poi*
no, 2 ojennusloitosto, monet mopriikot (pumpulin
kehräysloitos, tupoklitoopriiko, mossiino-pojo, merko-
toopriiko, j. n. e.); 16,806 osuk. Kaupungin la*
pi juoksee Aurojofi, jonko suutto on Turun linna,
toonhin linna Suomesso.

Koupunkin alku luetoon toähää jälempää kun
Ruotsoloiset jo kristinusko oseututvot Suomeen
(m. 1157). Jälkeen suuren polon, joko jyySkuun
4:tenä jo s:tenä päim. m. 1827 hätoitti mel-
keen koko kaupungin, on se rokettu sopitvommotta
totootto. Rouhontcko to. 1743. — Kupittaalla,
lähellä koupunkio, on pyh. Henrikin jo ivonhaan
oikoon kuuluisa tertoeyben-lähbe, jonko toebellä
ensimmäisiä Suomen kristityttä sanotaan koSte*
tun. Nyt siinä on kylmän toeben lääke-loitos
jo entisen suomalaisen puutorhokostootttsseuron
puutarha. Ruissalo, ihono, tommio jo päh*
kinä-puito koStootoo soori, muinon kuninkoon
kortono, nyt kuultttoo kaupunkiin; ftettä on pol*
jo koupunkiloiSten hupo-osentojo jo puistojo. Le-
mun nenä, itä-etelässo Turusta, soto-toppelu
to. 1808. Litosten suuri roerkaroapriika, Lie-
don pitäjässä. Möloy, Poperipruuki, Hallis,
mooli- jo kliitu-mylly Nummen pitäjässä. Ny»
gard, rustholli Uläneen koppelisso Pöytyän pi*
täjässä, suurin, yfsityisen miehen, puutorholoitos
Suomessa. Tourula, klosiprtiuki Pöytyän pi-
täjässä. — Mathildedal joKuusto (Näsegärb),
routopruukejo, Tykö, moosunni, Koskis, moos-
utttti jo kuporin sulotus-pojo, Perniön pitäjäs*
sä. — Salosten mähäinen koupunki; Kirjak»
kala, routopruuki, luroankoski, poperipruuki,
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ja Inkeristen klosipruuki, Uskelosso. Björk»
boda jo Sannana, routopruukejo, Wcstan»
kärr, josso on nykyjään toimeen pantu moon*

toiljelyskonlu, Keittiön sooretto. Kuus'luodos'
fa, Piikkiön pitäjässä, on toielä jäännöksiä Suo-
men pootoiloisien pispoin linnasta, jonkoKuStouS
limainen hämitytti (to. 1528). Seili (Skjälö),
soori Natoon pitäjässä, heikkomielisten hoSpito-
-11 tohi poronnuSloitoS (asetettu m. 1619), joSso
tähän olkoon tooon porontumottomiksi hotootui*
ta heikkomielisiä holhotoon. Fortuna, toähäi*
nen fojonsi- jo fotvipiippu-toapriiko Keltingin
aoteliSmoon tiluksillo Natoon pitäjässä. — Ter»
tila, poperipruuki Somerosso. lohaunislund,
klosipruuki Kiikolosso.

Ahmenonmootto:
Skarpans, to. 1854 hätoitetty linno-rokennus
BomorsundiSso, Sundin pitäjässä; Kastelhol-
ma, kuninkoon kortono, jossa ennen on ollut
linna jo mieläfin on sen jäännöksiä, Sundin
pitäjässä. —" Degerby , Föglön pitäjässä, tulli-
kamari. — Ekferö, Hotnniorlondin pitäjässä,
tullikomori jo rojo-postitonttuori. — Godby,
Finströmin pitäjässä, lasaretti jo koululoitoksio.

4. Uusmaan lääni
on 25:den penink. pituinen jo 4—B penink. letoyi-
nen rontomoo, Solpousselänteen olopuolcllo, pitkin
Suomenlahden rontoo Kymenjokeen jo sen läntiseen
suu-haoroon osti, lähellä Ahtoettkoskeo. Tässä laa*
nissä on jotensofkin kukkuloita jo harjuja, joitten
toälissä on »vähäisempiä tosomoito. Nantomoasto
pistää mereen, lahtien mälisso, poljo niemiä jo »uuo-
renneniä (Hankoniemi, Porkkala) jo sen edus-
totta on korejo jo kouniito soorio. Noifka länsi*
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puolessa on moniaita hietokonkaito jo itäpnolesso
poljo suuria irtonaisia titoi-ntöhkäleitä, on moon-
loottt eniminiten toiljatoao satoiinaato. Mooto toil-
jellään toibollisemmosti kuin nseitninisso muissa Suo*
nten »noofunniSso, johon sen mookunnon monet jnn*
remmat herroS-kortonot otoat olleet esimerkkinä. Il*
tnan-ala on lauhaa; nisu meneStyy, mutta sitä mil*
jelläan »oähart. Tammia tapao paikoin, mutta ne
näyttämät ylehensä SuomeSso oletoon hätoiämään
päin. Nahteroita, niini-, sora- jo muito porent*
mon lootuisto puito kostooo itsestänsä tnehtiSsä. He*
delmäpuut, joito koStootetoon ylehensä, meneStytoät
hytoäSti kostiosso meri-ilmaSsa. Ingon pitäjä on
kuuluisa humalan miljelemisestänsä. Kolostominen
on hyötyisoä; Tommisooren filo-hailit (tooSpuukit)
otoot kuuluisio. Kymenjoesto soodaan lohio. Kalkki-
mooto kulkee pitkin rontomoato NorsinoiS-suomesto
mclkcen Helsinkiin osti. Karjan pitäjässä poltetaan
paljon falffio. Länsipuolesso on runsaasti routofi*
tocä (malmio); hytoin routainen rontokitoen-suoni
kulkee Perniöstä, Turun Muissa, Tenholan läpi
Pohjan pitäjään päin. Rondon kiskomiseSto erin-
omoisetnpio poitkojo moinittokoon: Djamo, Lohjon
pitäjässä, Suomen ivanhin molmi-koimonto, jonko
oikononso »nohtotoo, kuuluiso talonpoikain kiusoojo,
Erik Fleming, poni m. 1542 toimeen; Nautniemi,
samoten Lohjan pitäjässä; lussarö (saari) Poh-
jon pitäjässä (runsas roudan saalis); Tuorila ta-
hi Kuolousuomäki, Nihdin pitäjässä; Mankans,
Vsposso; Sillböle, Tamastby, Munksnäs jo
Stanslvik Helsingin pitäjässä. Kuporio totootoan
jo oletoon paristo poikoSto, Drijärroestä KiSkoSso
jo Paaroolasta Lohjollo. Ingon pitäjässä on
löytty meren-kultoo (bernsten). Täällä jo Norsi-
nois-suomesso on enin pruukinlaitoksio. Asukkoot,
Ruotsolaisia jo Hämäläisiä, otoat kunnollisia moon*
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toiljeliöitä ja merimiehiä, mutta typerä nloisia ka»
sistänsä.

Nuoria: Hämeestä tuleeLohjanfelänne,joS-
to pian (lähellä Hytoinkiä NurmijärmeSsä) haa-
ro lähtee eteläänpäin Tuusulon jo Helsingin pi-
pitäjien läpi, mutto joko itse kulkee Nihdin,
Lohjan, Karjan (Korjon kenttä) jo Pohjan pi*
täjien läpi, Tammisaaren sitou, Hankoniemeen.
Itäpohjoisen kulman (litin pitäjän) läpi kulkee
SolpouSselänteen osio jo sitt pohjoinen fontatt-
fuuntoinen felänne. Korkein kukfulo tässä lää-
nissä ott Ketunmäki (386 jolk.) itäpohjoseen
Elimäen kirkolta. — Nesiä: Karjanjoki, Nih-
din jo Lohjan järtoistä, juokseeKorjon jo Pohjan
pitäjäin läpi Pohjan (pitäjän) pitkään jo koi*
taseen lahteen. Siuntion joki, Pikkolon lah-
teen. Wantajoki, Lopen pitäjästä, Nurmijär-
toen jo Helsingin pitäjäin läpi, laskee puoli pe-
nink. Helsingin koupungisto Sörnäsin lahteen.
Siponjoki, Mäntsälän, Tuusulan jo Sipon pi*
täjien läpi. Mäntsälänjoki; sen suu on Por-
tooon pitäjässä. Pärniönjoki tahi Kosken»
kylänjoki (Forsby-a) Laptrestin jaPärniön pi*
täjäin läpi Pärniönlahteen. Kymenjoki tulee
Miffelin läänistä, fatfoiste pohjoisen solppose-
länteen jo juofsee, eteläänpäin selfätoän kaaren
muotoisena, litin pitäjän läpi, mutta saatuonso
lisä-toettä Wuohijärroestä, joko myös on kat-
kaissut pohjoisen selänteen, kääntyy st etelää koh-
den, olas Salpausselännettä, jo juoksee sitten
pitkin Niipurin läänin rojoo mereen (Kellinen,
Anjolo, AhtoenkoSki).

UuSmaollo :
(CkenäS), tootthempio foupunke-

ja, meren niemettä, Pohjon pitäjäsjä; kottppo mcl-
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loinen; Tammisooren nohko-sormikkoot omot kuu-
luisot; »villolongan kehruu-loitos jo pumpulin too-
nn-»vopriilo; 1323 osuk.

Moinitoon kaupunkina to. 1515. — Guftafs»
wärn, mähäinen linno Hankoniemettä Tenho-
lasso, perustelin m. 1789, hätoitetty m. 1854.
Merisototoppelu 1714. Skogby, Koskis jo
Trollshofda, mooSuunejo Tenholosso. Fistars,
Pohjan pitäjässä, kupari- jo routopruuki, mos-
siino-pojo jo pienempäin teräskoluin toopriiko.
Antskog, toosien huuhtoloitos, toerko- jo kori»
tuniti-toopriiko, Pinjasten (Bittnäs) routo-
pruuki, Korjonjoen ronnotta, Pohjon pitäjässä.
Kärkelä, kuparin sulotuspojo Korjolohjotto.
Mustio (Stooria), Korjonjoen ronnotto, Suo-
men »vanhin routopruuki, Korjon pitäjässä. Na»
sepori, Korjon pitäjässä, muinon kuulukoon kar-
tano, josso on linnott jäännöksiä, jonko st ntoi-
niott rikos Bo lonsson Grip sanokoon roken-
nuttoneen jm. 1372). Somosso pitäjässä on
myös postikonttuori. Maakeri (Fogermik), rou-
topruuki jo moosuuni Ingon pitäjässä. Djak»
kala, klosipruuki, jo Korkeakoski (Högfors),
maosunni jo massiina-paja Nihdin pitäjässä.

(Helsingfors), meren niemettä, Suo-
men pääkaupunki. Täällä on Kenrool-kumernööri,
Keisarillinen Senooti (tottodesto 1819) jo loikki Suo-
men hallituksen tähden osetetut pää-toirkokunnot,
Alefsonterin »Yliopisto (»vuodesto 1828) jokaikki siut
yhteyteen kiinlulvaiset loitofset, monioito seuroja tie-
töin jo taitoin edistämiseksi (tiede-, lääfäri-, Suo-
men kiljollisnuden-, suonioloisen eläin- jo kostott-
tieteen-sturo jo suomotoinen toide-yhteys) jo lääni*
hottitus, ylä-olfeisfoulu ja monta muuto foululoi*
toSto, 1 fitoi-poino, moniaito toopriikojo. Koupott-
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liike on, rohonliikfeen suhteen, suurin Suomessa
(päälle iy2 milj. rupl.; mutto tästä tulee »viemä-
totooron osolle tooon 150,000 rnpl.). 2 oitvolliS*
to hominoo; Suonten sotoloitooin olopoiffo. Ko*
meoito rofennufsio (Kcisorin fortono j. tn.), 18,551
osttf., johon tulee liitvfoortin seurofunto jo meri-
sotomäen seurofunto (Sfotuddillo).

Perustettu to. 1550 Nontojoen suulle (toonho
koupunki); siirretty tv. 1642 nykyiselle polkallensa
GStnäsin nenälle. Täällä (Kampilla) päätettiin
1741—1743 touotten sota. — Lappmiiki, Hell»
komielisten Poronnus-loitos, lähellä kaupunkia,
niinkuin Ulrikaspori, josso on yli-opiSton tähti-
torni, kuuluisit jo hytoäSti rakennettu tertoeyS*
toeden juontipoikko jo kylpyloitoS, jo monto ko-
meoo kaupunkilaisten hupo-kortonoo. Thölö.
sokeripruuki, Hagnäs, tnossiino-pojo, lähellä
Helsingin koupunkio. Wanta, mooSuitni Hel-
singin pitäjässä. Kellokoski (Moriefors), rou-
topruuki Tuusulon pitäjässä. Ahlberga, so-
toi-oStiain toopriiko, ESPott pitäjässä.

(Stoeoborg), Ittjo linna, puoli pettin-
kuormoo Helsingistä, rokennettu 7:lle soorelle (Norg-
siären s. 0. suden saaret), jotko otoot: Wargö, Pää*
linna, iso jo pikku itäinen Smarto, läntinen
Sroartö, Gnstafssroärd, Longörn jo Lömen.
Täällä oleskelee oso Nenäjän sotoloitoostoa. 1000
asuk. paitsi linnan sototoäkeä.

Tätä rutoettiin rokentomoon to. 1749, kreitoi
A. Ehrenstoärd neutoojono, jonko haitto on
nonholtion tolon kortonollo, Norgösfä.

(Vorgä), toonho kaupunki, lähellä Por-
tooonjoen loskuo merenlahteen. PiSpon asunto, gym-
nosiumi, ylä-olkeiskoulu, mykkäin jokuuroin opetus-
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laitos (yksityisen miehen toimittama), moniaita toä-
hempiä toopriifojo; fouppo ntelfoinen; 2207 osnf.

Mainitaan foupitnfino jo m. 1424. Täällä
pidettiin Suonten säätyin fofons (herroin päi*
mat) m. 1809, jolloin Suomen nykyinen holli-
tus-muoto perustettiin. — Sellinge, klosipruuki,
Mäntsälässä.

merenlohden ronnollo; melkoinen fou-
ponliike; 2398 osuk.

Kaupunki perustettiin to. 1745 jo nimitettiin
Degerby; sai m. 1752 Lotoiison nimen senai-
kuisen knningattaren Lomiisa Ulrikan nimestä.
Oli jonkun aikao (to. 1743—1778) Kymen
läänin maaherran asuntona. Lähellä fottpun-
kio, meren puolella, on Smartholman hälven-
nyt linna. Thorsbyn kylässä, Pärniön pitä-
jässä syntyi (m. 1512?) kalastajan poika, sit-
temmin piSpa Mikael Agrikola. Lähellä
Koskenkylän (Forsby) pysähtynyttä routopruu-
kio Pärniön pitäjässä koitoettiin jonkun oikoo ho-
peoto 16:Sfakoitvos-kuoposso. Strömfors, rou*
topruuki Kymenjoen ronnollo. Werälä, kylä
Elimäellä, rauhanteko w. 1790. Anjala, fäte*
rikortono Elimäellä, kuningas Koorle IX:s loh*
joitti sen Lihiviläistlle Henrik Nredelle; nyt on
se ruhtinas Menschikotoin. Anjalan liitto to.
1788.- Ummeljoki, Anjolasso, suurimpio so*
hojo Suotnesso.

Hämeessä: Perheniemi, litin pitäjässä. Tääl-
lä oletooSto kollkitouoreSto sonotoan Birger Jarl
tuottoneen kolkkio rakennuttoiSsonso Hämeenlin-
non linnoo.

5. Wiipurin lääni.
Tähän lääniin kuuluu enin oso toonhoo Suo-

mea. Eteläpuoletta on Suomenlahti ja itä-etelä-
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puolella Laatokka. Moo on ylehensä epätasaista ja
tafamaito on horlvosfo jo ne otoot pieniä. LolsoiSfa,
joista toesi ei pääsi jnokfemoon poiS, on netooja jo
keltoottomio rohkofoito. Moonloatu Suomenlohde»!,
Lootokon jo Nuokfenjoen ronnoillo ei ole juuri huo-
noa satoimaota, mutta muuten on moo, mehtättö*
mäin touorten jo kitoiffoin toäliSfä, enimiten fonte*
roisto, joSto on tooifeo foodo toiljoo. Kun täällä
on poljo koskeo poltettu jakasket sitten otoot monet
tottodet paljaina, on maa monin paikoin synkän ja
kolkon näköistä. On kuitenkin paikoin ihaniakin
seutuja, niinkuin Laatokan rantamaa, joSto jyrkkiä
jo terätoiä touoren-neniä piStää uloS meteen. Maan*
»viljelys ja käsityöt otoat huonollo konnalla jo kun
osukkaot otoat hidaS-luontoisia ja teketoät olokuloi-
sino jo toostohokoisina päitoätöitänsä siellä oletvisso
monisso lohjottuS-kortanoisso, täytyy Nenäjältä
tuodo suuria »viljatoaroja ja kaikenlaisia kasi-aloja.
Tattorio toiljellään siellä enemmän kun muuallo
Suomessa, »vaan ei kuitenkaan erittäin paljon; jo
toaiffo sitä fyltoetään tuifi laihoon moohon, soodoon
siitä toisinaan 30:mas jytoä tuloo (f. o. 30 ferto
enemmän fun siemenet). Asukasten poros rohontttlo
on polkkokuormoin kuljettaminen, joito tvedättätvät
ympäri koko Suomea, tämä rahantulo on totimme
touosino »vähennyt, mutto mooniviljelys sen sioon
porannut. Tämän ntookunnon ollessa kouivon ra-
jamaana, oli siellä »vihollinen muinoiS-oikoino yhä
peljättätoänä, jo se lienee osofsi syynä että siellä
»vieläkin ylehensä eletään huomeneSto poljon huoli-
motto. Lohen saalis KymenjoeSso jo lohen jo siian
sooliS NuofsenjoeSso on runsas; Soima joLootoffa
otoot myös kolosta. Näissä mesissä on mustia hyl-
keitä. Itäisissä pitäjissä on suuri sahanllike. Kltoi-
kunto on runsos; jortoiStä jo soista soodaan Hol-maa; löytyy myös mormoria jokolkkia (monin pai-
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koin, erinoinottoin RuSkeolaSso, Lootofan pohjaispuo-
lella; sitltspatia (ImpilohdeSsa, josto touosittoin me*
dätetään poSliini-toopriifoon Pietorisso noin 200,000
leitoisfää), kuparia (runsaasti Pitkärannan kylässä
ImpilohdeSso Koirinojon »vorrello), tinoo, somoten
Pitkärannan kylässä, fajansi-satoea (Parikkalan pi-
täjässä), färpänfitoeä (blyertsiä) jo porfyrio (Suu-
risoorello). Suurin oso näitä kolujo »viedään Ne*
näjälle, johon myös mieluiseSti oStetoon fefä routo-
jo klosipruukein »volntiStomoo kolua että kroniiti-
»vnoriSto lohkaistuja kiiviä (joita erinomattain soo-
doon Pyterlohdesto Nirolohden pitäjässä, jostoPieto-
risso oletvo Alefjonterin, 98 jalon korkuinen jo22:den
jalon paksuinen muiStopatsoSkin on oletin). Moittit-
toivo on pojun kuorten myyminen Pietoriin (400,000
leitvisl. »uiiositellen). Maantiet otoot hymiä, kun siellä
on ololta ropokimeä, joko moon sisässä pysyy koossa
mutto ilmassa murenee someroksi. Enin konso on
Suomoloisio, KorjoloiSten sukua, mutto otoot, oltu-ansa kauivan Nenäläisten parissa, luonnoStuneet hei-
dän mukaansa. Enin oso tunnuStoo Lutherin oppia;
mutto Suojärtven, Salmin jo SuiStomon pitäjäläi*
set jo Kitelän foppelilaiset Impilohbesso omot grei*
fan usloloisio, joitoon siellätäällä ympäri koko lääniä
(28,700). Muotoon joKimennotoon pitäjiin on enin
Nenätäisiä ofeutunut.

Nuoria: Pää-selänne on Salpausselänne,
joka itäisessä Karjalassa tulee Kuopion läänistä
ja menee Suojärwen pitäjän läpi etelää kohden
Tollvajänven muorille, jossa se kääntyy län*
sipohjaiseen ja kappaleen matkan päästä, Korpi-
selän kappelin kirkolla, palaa takasin Kuopion
lääniin, josta se taas läunempää tulee eteläistä
suuntaa, Uukuniemet! pitäjän läpi Laatokan län«
sipohjaista rantaa kohti, josta se kulkee länsi-
eteläistä ja läntistä suuntaa Wuoksenjokeen (Ima«
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tra) päin ja Saiman eteläpuolta Kymea (Kelt-
tinen) kohden. Samaa suuntaa, kun se, juoksee,
Saiman eteläisen selän katkaisema salppaselänne
Uukuniemen pitäjästä Kymen pitäjään (Nuohi-
järwen lasku)/ Tähän kuulun »vielä: a) Au°
nuksenseläntcen pohjainen osa, b) enin osa
Äyräoaänselännettä, c) Salpausselänteen si-
wu-haara, etelää kohden, Uusinaan (Vehkalahti)
ja Karjalan (Virolahti) malissa, Suomenlah-

teen, jossa se loppuu Mäntylahden »vuoren-
solaan (mainio »vuotten 1741— sodasta), ja
d) Saiman länsipuolella, @a«)onfclttttfccn ete-
läisin osa, Mikkelin läänistä. — Mesiä: Ky°
menjoki »viisin [uineen: Ahmenkoski (Abbor-
fors), Pyttis, Anttila, Kymi ja Korkea-
koski (Högfors). Laksossa Salpausselänteen ja
sen samasuuntaisen selänteen wälissä juoksemat
Walkialan wedet Kymenjokeen. luustilanjo-
ti, Lap»veden pitäjästä, kolmin suin Suomenlve-
ben pohjaan (Viipurinlahden pohjaisin perä).
Rajajoki on rajana itä-etelaa kohden (Raudun
ja Kiwennawan pitäjät). Suwanto, järwi lä-
hellä Laatokkaa. Wuoksenjoki, Saimasta, juok-see Saiman rantaharjun läpi ImatranPutousta
Ruokolahden pitäjässä ja sitten kaarenmoisena,
leweten paikoin järwiksi, Jääsken, Antrein kir-
kon, kuolaan, Walkijärwen, Räisälän ja Käki-
salmen pitäjäin läpi. Kanatvan taimettuapoikki
Kinnniemen, 375 kyynärää leweän, kaulan,
Wuoksen ja Suwannon wälissä, joka lähellä
Taipaletta juoksee Laatokkaan, pääsee Wuoksen
West, lähtien syyskuun 17:stä paitv. 1857, suo-remuaa tietä Laatokkaan. Läskelänjoki tahilänisjoki juoksee länisjärwen läpi Laatok-
kaan. Tulemajoki, Loimalanjärlven läpi, Laa-
tokkaan. Wiinlljoki, Aunukstnmaan rajana,
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myöskin Laatokkaan, jonka lansipohjainen puoli
kuuluu Suomenmaahan. Tolroajärroi, itäpoh-
joistsfa ososso, juoksee pohjoista kohti Melasel-
laan, Kuopion läänissä. Itäisen osan toebet,
Suojärroi j. m., kuuluutoot Onegon toesikun-
toon. Tähän lääniin kuuluu myöS sen soorisen
Saiman eteläinen osa, joSto Saiman kana-
via, joko aikoo Louritsolosto, 6 Nenäjän tolrs-
too Itäpuoletta Lappeenrantaa, kulkee Soiman
rontohorjun, Nujomojärtoen, Soskuenjoen, luuS-
tilonjoen, luustilonjärtoen jo Lotoolosolmen
(28:sos jo toiimmeinen sulku) läpi jo loskee,
juostuansa 5 penink., Niipurinlohteen, kau-
pungin jo linnan toäliSsä.

Uusmaatta:
Ramitta (Frebrtkshomn) merenniemettä Nehko-

lohben pitäjässä, linnoitettu; kobettikoulu, ylä-olkeis-
koulu jonois-koulu; melkoinen fouppo; 2229 osuk.,
paitsi kobettlkoulun seurofuntoo.

Moinitoon to. 1656 Nehfolohben nimisenä;
saanut nykyisen ruotsoloisen nimensä to. 1723
kuningas Frebrikistä, joko, touotta ennen, ru-
pesi sitä linnoittamoon. Rauhanteko to. 1809.
Siinä on kolme esikaupunkia: Wiipuritt esi»
kaup., Hietaniemi (Sonbby) jo Saroiniemi.— Strömfors, routopruuki Pyhtäällä. Ky=
mi, pikkuinen linna Kymenjoen itäisen hooron
suutto. Ruotsinsalmi (Stoensisunb), Kymen-
joen itäisettä suutto, oitoottu linnoitetuksi Hami-
naksi sotoloitooitte, jonka tähden lähellä oletoal-
le Kotkan soorette rokennettlln torpeettisio huo-
neita. Merisoto-tappelu to. 1789 jo 1790.
Korkea-tahi Suurisaari (Hoglond), Suomen-
lohbessa. (Siinä on Mätipäällys niminen,
433 jalk. korkea Kuoren kutkuta.) Merisota^
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tappelu 1788. On, niinkuin muutkin ulkosaa-
ret siellä, kallioinen, hietainen ja hedelmätön;
elatuskeinona on kalastaminen, hylkeen pyytä-
minen ja laiwain johdattaminen (luusaaminen).

Karjalassa:
$&vtyuiit\, toonho, hytoäSti linnoitettu, Niipu-

rinlohben ronnotto. Täällä on hotol-oikeuS jo lää-
nin kutoernööri, tooihetuSPonkki, (eivil-)gymnosiumi,
ylo-olkeiskoulu, 2 noiS-kouluo, suomoloistn kirjaili*
suuben seura, tolouS-sturo, ojennuS-loitos jo siihen
yhbistetty kurjotn lasten hoitoloitos (Nygorbin moollo
Niipurin pitäjässä), 6 kirkfoo, monioito toopriifojo.
Niipuristo toiebään enemmän fun mistään muusta
Suomen foupungisto ulfomootte fouponfoluo, jofo
on Kuopion läänin sohoisto tuotujo plonffujo jo
loutojo. Mutto kouponliike on enemmiten ollut
muukoloisten käsissä. Niipurin krinkilot otoot kuu-
luisat. 8578 osuf.

Nuonno 1293 perusti Torfel Knutson Wii-
purin linnan, koupunkio lähellä oletoolle soo-
relle. (Se soi kaupungin oikeubet to. 1403 ja
toorustettiin, (Erik Akselson Totiin toimella, muu-
reilla (1477 to. poikoillo). Niipurin pamah-
dus to. 1495 jo merisoto-toppelu (Niborgsko
gotloppet) to. 1790. Gsikoupunkein nimet otoot:
Pantsarlahti, Pietarin esikaup. ja Wiipu»
rin esikaup. (Neitsyniemi). Nonho Niipurt,
MonrepoS (joSso kaupungin artoelloon muinon
olleen), lähellä kaupunkia, komeo puutorho, jossa
on Näinämöisen toortolo-kutookin. -— Harjus,
nohko-toopriiko, Nlrolohbello. Maaskola,moon-
toiljelySopin-loitoS, Kinteri, öljymylly, Aks'
pää, nohko-toopriiko, Kirjota, suuri kynttilä-
ja salpuo-toapriiko, Terroajoki, kynttilä-ja siti-
pua-wapriika, Nokkala, peili-wapriika, Hert-
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tuala, köysi- ja sikuri-(cikorio)toopriiko; loikki
Niipurin pitäjässä. Peippola, routo-toopriiko,
Halila, sinikitoi-toopriiko, Talisalo, poperi-
pruuki jo Leistilä, klosipruuki, Uubettokirkotto.
Systerbäkki, Nenäjäu kitoääri-toopriiko jo sii-
hen kuulutoo Rairoolau moosuuni, Kitoenno-
toon pitäjässä. Sumpultt, moosuuni Raubun
pitäjässä.

KKNs<Hun, (Keksholm), Nuoksen suu-hooroin
toälissä oletootto sooretto; käypi Pietarissa kouppoa
Karjolon koluitto, jotko otoot enimmiten loutojo,
pojun kuorio, tooito, koloo, mehtän toiljoo jo turkki-
nohkojo. Tätä kouppoo kulketoot Nenäjän höyry*
laitootkin. 638 osuk.

Lähellä koupunkio oli toonhuubesto linno, jon-
ka Sigge Loke toohtoistl (to. 1295). Nuon-
na 1310 rokettiin linno uubeStoon nykyisel-
le paikalleen. Siinä lähellä oletoo foupttn-
ki soi kaupungin oikeubet to. 1617. Erinomai-
sin kaupunki entisessä Käkisalmen läänissä. Ko°
nonsaari (Konemits), soori Lootokosso, Pyhä*
järtoen pitäjässä; siinä on greikoloinen luoSto-
ri, perustettu to. 1393. Sloboden, toähäinen
kaupunki Lootokon ronnatto Kurkijoen pitäjässä,
Pietariin menetoäin kouppo-koluin (tooin) too-
roSto-poikka. Suotniemi, fajonsi-toopriito Räi*
sälässä.

Lootokon pohjoisetta rannatta; käy-
pi kouppoo Pietorisso; 577 asuk.

Koupunki on perustettu luultotoosti toohää
jälkeen to. 1617, ja soi koupungin oikeubet to.
1629. — Walamo, soori LaotoloSso, Sorto*

toolon pitäjässä; siinä on greikoloinen luostori
ensi luokasta, perustettu to. 992. Leskelä,
suuri sohololtos, Sortotoolosso. — Syskyä,
rautopruukij Hiroosenmäki jaKoirinoja, suu-
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Rio soholoitoksia; Alexandra, tooskipruuki, lä-
hellä Pitkärontoo; koikki ImpilohbeSso. Tule-
maoja jo Uksu, suurimpia sohojo Suomessa,
©olmin pitäjässä. — Suojärtvi (St. Anne),
routopruuki jo mooSuuni, ©uojärtoessä.

©otoosso:
(Nillmonstronb) Lopptoeben ete-

läisellä ronnollo, Lappeen pitäjässä; öljymylly; 908
osuk. Lähellä olemollo Soimon niemellä on enti-
nen linno, nykyjään kosormi jo moimonpuolien ojen-
nus-loitoS.

Moinitoon koupunkino to. 1656; soonut kou-
pungin oikeubet 1816. Kaupunki oli ennen lä-
hempänä linnaa. Sototoppelu to. 1741. —
Taaroetti (Dovibsstob) Luumäen pitäjässä, ai-
motta rojolinnoksi to. 1793, mutto jäänyt sil-
lensä. Kärnäkoski, touorensolo SatoitoipoleeS-
so; sototoppelu to. 1788. Lauritsala, loS-
touSpoikko Soimon konotoon pohjoistsso päässä.

Hämeessä: Walkiala, tuttu siitä kuumasta
sototoppelusto, joko huhtikuun 29 p. to. 1790
pibettiin lähellä emäkirkkoo.

6. Kuopion lääni.
Moo on ylehensä epätosolSto (koitoista loksoja

jyrkkäin, mehtättöntäin jo terätoä-knlmoiSten selätt-
netten maliSsa) jo pohjoispuolinen oso touorisempoo
kun eteläinen. Korjolon touoret otoot korkeampia,
mutta loitoempia, kun Sotoon, jo niissä on enempi
penkereitä. Monet niistä otoot ylehensä peitetyt mul-
lalla jo mehtäiset, niin että ne otoot sopitoio Wiljo*
maiksi jo osuntosioikst. Täällä on poljo jo suuriatoesiä, jotko kuulutoot osittoin ©aimon osittoin Päi-
jänteen toestkuntiin, somoten soita, korpia jo netooja,
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jolla moniaat otoot niin toetelöila, ettei niitä pitäst
lulkemoon, ei kesällä eikä toltoettokoon , muuten kun
suksitto elikkä portolta myöten. Maan luonto on
ylehensä kltoiStä, hietaiSlo jolieju-sotoiSto, joko toootii
poljon työtä. Paikoin on toiljotoompookin muSto-
multaista mooto, mutto sekin on usein luon tiivistä.
KoSkein jo soitten toiljelemisettä sooboon suurimmat
jytoä-toorot, jotko totoottisino touosino täyttätoät tar-
peen; mutto syöbän silloinkin poikoittoin surtoolei-
pää. Mooperunoito (potootejo) ei poljon toiljettä.
Korjonhoito on songen hyöbyttätoää jo täältä toie-
bään poljo tooita Niipurin lääniin jo Nenäjätte,
johon nyt on likempi jo sopitoompi itäisistä Suo*
meSto kuljettoa kaupankaluo, kun ennen oli länsi-
rannon kaupunkeihin. Hetooset hoibetaan hytoästi
jo otootkl hytoiä. Enin oso heiniä sooboon toiljel-
lyistä soisto jo soro-niituisto. Koskeno ottehitto
polo-moltto on lolbun oitoallinen; mutto niitä ei
käy niittäminen, kun otoot litoista. Metsäntoiljoo
on jotensokkin. Toivotaan joskus hirtoiäkin, toisinaan
eksyneitä peurojakin. Metsän-toiljoo jametsän-eläln-
ten nohkojo ulottuu koupoksi. ©uurimmosto or°
toosto nyky-oikoino otoot ijän-tkuiset metsät, joissa
sohot toolmlstotoof paljon plonkkujo jo loutojo, jolto,
kostein perkottuo jo sulku-loitosten rokennettuo, käypi
toesiä myöten kuljettoo Niipuriin. Kitoikunnon ai-
neisto (minerolier) löytyy kuporio Ilomontsisso
(Mäntyroaarassa ortoelloon löytytoän runsoosti)
joPielisjärtoessä, rautao (pitkässä Rakosenmäessä
Nilsiässä, järtoiSsä jo soiSso), kolkkio, touolu-kitoeä
(josto polojakin tehbään), lohko- jo mylly-kitoiä. Suo*
moloiset osukkoot otoot karjolois-sukukuntoo, joko,
toiputoompi kun Hämäläis-sukukunto toieroistin ta-
poihin on mukautunut itäisten noopurienso mukoon.
Uskonoppinso suhteen otoat enin oso Lutheriloisia;
greikon uskonopin tunnustajia (7,500) on enimmiten
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tähän kutulvassa ososso Suojärtoeo, Liperissä ja I-
lomontsisso.

Nuori-jonojo: 1) Oso Suomenselkää, pit-
kin Pohjonmoon ro joo; 2) Saroonselänteen
pohjainen oso, länsi ©otoon läpitse; 3) Karja»
lanselänteen pohjoinen oso, itäpohjäisen Sa-
toon jo keski Korjolon läpitse; 4) Oso Sal»
pausselännettä, joka juoksee Niipurin läänis*
ta (Korpiselän koppelisto) pohjoiSto jo läntiä
kohbett Ilomantsin läpi, jo yhbyttyänsä Korjo-
lonstlänteeseen SelkikstSsä etelää kohbenTohmo-
järtoen jo Kiteen läpi tokosin Niipurin lää-
niin; 5) Koli, (200: n jolon korkuinen) pitkin
PieliSjärtoen länsipohjoiSto rontoo. — Msinäistä
touorio moinittokoon: Pöllömäki, lisolmeSsa
(839 joi. kork.), Onkitoeben itäisettä ronnotto;
Kulroenmäki (765 j.k.) jo Sallifenmaki (749
j. k.) pohjoistSso osoSso; Wesamäki (725 j.k.)

Routolommillo, länsipuoletta Niinitoettä; Dhi"
mäki (713 j.k.), Kynsitoeben itäpuolello; Hon°
kamäki (797 j. k.) Kuopion pitäjässä jo Pu°
jomäki, lähellä Kuopion koupunkio; Nilsiässä,
Satoon jo Korjolon rajalla, Pisarouori (600
j. k.), joSso on mainio luolo jo tonori-kriStol-
lejo, muitton rajamerkki Nenäjän jo Ruotsin
»välillä; Liperissä Pyytiuroaara,'korkein niittä
tienoin Korjoloo, Martemaara jo Timoroaa»
ra, jotka näkyivät 2m 3:n peninkuormon pää-
hän; jo monta kukkulao pitkin PieliSjärtoen Poh-
joiSto jo läntistä rontoo. — Nesiä: a) Päi-
jänteen toesikuntoon kuuluivat, yksihin juoksetoot,
Pielaroesi, Nilakkaroesi ft, 15j lisroesi j4,
14j, Konneroesi s3, 13j Routalammin pitä-
jässä jo Kynsiroesi, joiSto toesi juoksee Nooson
läänin järtviin. — b) Soimon toesikunnon län-
tiset lisä-toebet olfotoot monista lähteistä juot-
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Setoista toesistä, jolla, pohjoisesta lisalmenkaut-
to, ibästä Paloisten kosken jo lännestä Kih»losalmen kautto, kolottivat Pororoeteen lisal-
men pitäjässä, joStotoesi Peltosalmen jo Nerk»
kofalmen koulia juoksee Dnkiroeteen j6, 16],
jo siitä Wiannonkoskea (sulku-loitos) Maa»
ninkaroeteen jo siitä Nuokonmirtaa (nykyjään
toolmistettuo konotooo) Kallameteen [10, 20).
Tämä suuri järtoi, jonko molemmat selät yhty*
mat toisiinso Kelloniemen jo Toitoolon malilla
olemosso solmesso, soopi länneroirran koulia
lisä-mettä Sotkamon rojollo olemista mesistä,
jotko stmat lisalmen jo Nilsiän läpitse ja
otoot: Syroäri [7, 17), Wuotjärwi jB, 18),
lukkaskoski, Muurueroesi jo luurusmest
[9, 19). Kollotoebestä juoksee toesi etelää koh-
den Leppätoirron pitäjään, Puutossalmen kont-
to Koirusroeteen jo siitä Konnuskoskea Nn»
nukkaroeteen [22,29] jo siitä Warkauksen kont-
to Äimisroeteen, Mikkelin läänissä. Kollotoeben
lisä-toesiä, poitsi toosia nimitettyjä, moinittokoon
Wehmassalmi Sumasroedestä jll, 21), josta
toesi juoksee itä-etelääkin kohben Kaaroiroeteen
jo luojärroeen [12, 22) jo siitä Palokin»
koskea, länsi-etelää kohben, Heinätoeteen Mik-
kelin läänissä. — c) Soimon toesikunnon pää-
hooro juoksee Nenäjänmoosto Nuunajärroeen,
siitä Pankajärroeen, johon lonkerinjärroi,
Korjolon itäpohjoiststa kulmoslo, loskee toeten-
fä, jo sitten Lieksanjokea suureen Pielisjär-
roeen. Siitä juoksee Pielisjoki, johon Koita»
joki loskee, sootuonso paljon lisä-toesiä Tolma»
järroestä, Niipurin läänissä, Melaselästä,
Nuorajärroestä, Koitereesta jo muisto Ilo-
montsin sybänmoon toesistä, jo sitten loskee Pie-
lisjoki Pyhäselkään [13] Liperissä, josta toesi
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Rääkkylänniemen ympäri juoksee Drihroeteen
[14], Mikkelin läänin rojollo. Komperonjoki
juokjuttao pohjoiststo Orihtoeteen suuren Höy»
tiaisen jo Wiinijärroen toesiä Liperistä, joPv»
hoistenkoski itä-eteläStäpäinPyhäjärroen [15,
23] toettä, Niipurin läänin rojollo, KesälohbeSso.— Mekrijärroi, läänin itäisimmissä nurkoSso,
kuuluu Onegon toesiin.

SotooSjo:
RnopXV, kauniilla poikollo, Kollotoeben molem-

pain selkäin toäliSsä oletootto niemettä, kutoernöörin
jo tuomiokapitulin olopoikko. Siinä on tooihetuS-
ponkki, gymnasium!, ylä-olfeiSfoulu, noiSkoulu, fynt-
tilä-toopriiko; 3486 osuk.

Perustettu to. 1776; sitonut meri-koupungin
oikeubet to. 1858. — Suorou jo Saroikoski,
suurempio sohojo, Kuopion pitäjässä. lukkasten
l. luman (Strömsdal) routopruuki, Nrima»
lahden, Suomenmoon toonhin routopruuki; Iv»
roankoski jo Atrakoski, suurempio sahoja, Nil-
siän pitäjässä. Wianto, toähälnen poperi-too-
priifo Mooningon koppelisso. Jyrkkäkoski,
routopruuki jo moosuuni, Salahmi jo Kaup»
pilankoski, routopruukejo, lisolmesso. War-
kaus, routopruuki jo toähälnen mossiino-pojosto,
Pakata, porkitus-loitos, Wehtaroa, soho Lep*
pälvirrosso, Korkeakoski jo Paasikoski, ron-
topruukejo, Pielotoebessä. Toiroola, Kuopion
kohbollo, jo Wirta-silta lisolmesso, moiniot
1808 touoben sobosto.

Korjolosso:
Hoensun, Suomen nuorin kaupunki, Pielisjoen

suutta, Liperin pitäjässä; 511 asuf.
Perustettu to. 1848. — Säyneisten (Gus-

tofsforS)routapruufi joKortteisten routapruufi,
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Koatoisso; Pankakoski ja Wiegi, rautapruu'
kejo, PteliSjärtoeSsä; Kuokastenkoski, suurempi
soho, Nurmeksessa; Herajoki, kuporipruuki I-
lomontsisso, PieliSjärtoen ronnotto; Käenkoski,
routopruuki, joMöhkö, mooSuuni, IlomontsiSso;
Wärtsilä, mooSuuni, luroankoski, soho, Iouh»
kola, moontoiljelyskoulu, TohmojärtoeSsä; Ant»
tola, toerkotooprilko, Siikakoski, soho, Liperissä;
Puhoisten soho, Kiteettä. — TohmojärtoeSsä
on poslifonttuorl.

7. Mikkelin lääni
on niin täynnä järtoiä, ettei selloista ole monta
poiffoo mooilmossa. Kun siinä yhä on, toinen toi-
senso toieressä, järtven selfiä, lohtio, solmia, niemiä,
soorio, fuffuloito jo mehtäsiä rontojo, on se moo-
futtto monin poikoln, niinkuin monet muutki sett-
but keski Suomessa, ihanimpia jo kouniimpio moon
päättä. lärtoien toälissä, jotko kuulutoot toiset Päi-
jänteen toiset Soimon toesifuntoon, on moo touo-
rottoin suoto, netooo jo kiivistä hieto-mooto, joko
monin paikoin ylenee etelää jo itä-etelää kohben
juoksemiksi horjuifsi. Loksot otoot täällä (olopuolim-
moisesso Sotoosso) letoeämmät jo otoonoisemmot kun
pohjoisessa Sotoosso. Kun moonlootu on loihoa
jo niittujo on »vähän, täytyy täälläkin suon jo kos-
ken toiljelemisellä honkkio eloa. Monioon touoben
toiljeltyä jätetään koski-tnoo (holmet) kaStoomoon
ruohoo, joko ensi touosino koStoookin hytoäSti jotoä-
ketoää, mutto väin toivoin loihtunut moo seisoo sitten
monet touobet poljoSno jo hyöbytönnä, ennenkun
se tooSkin rupeoo mehtää koStoontoan. Pohjois-,
itä-jokeski-osisso toiljellään poljo tottorio. Hamp-
puja toiljettän joksikin. Karjanhoito on suureSto
ortooSto. Korjolon, Satoon jo Hämeen hetooset
otoot mieluisia ei tooon omoSsa mooSso, mutta Ne*
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ttäjättäfin. Ne hoibetoon hytoin hytoäSli ja jäätoät
hortooin eloSto osottomifsi, tooiffo sitä toähäfln olisi.
lärtvet otoot folosio (enin sooboon muiffuja jo fu-
hio); SoimoSso osuSkelee lohiokin jo hylkeitä. So-
hot otoot suuresta ortooSto. Kitoikunto näyttää
oletoon köyhää. Routo-multoo jo kolkkia löytyy.
Niimme touotten koSken-perkkouksislo on ollut suuri
hyöty jo oikoo tooittoin on Soimon konotoa honffi-
too uusio feinojo toorottisuuteen itäiselle Suomen-
maalle, jonfa osuffoitto el ole ollut juuri suurta
fehoitusto loojentotnoan moontoiljelystänsä ja muuto
keinollisuuttonso, kun on täytynyt kulkeo pitkät ja
tooitooloiset matkat koluonso koupitettokstnso. So-
tooloiset otoot, niinkuin muutkin Suomalaiset, huo-
lettomio; mutto, kerron osioon tortutluo, otoot he
uutterot jo »väsymättömät.

Saroonfelänteen eteläinen oso on pää-touo-
renjono. Se tulee Kuopion läänistä jo juoksee
leskeä läänin (Pieksämäen, Mikkelin ja KriStiinon
pitäjäin) läpitse Niipurin lääniin. Poitsi tätä
ntoinittokoon: ») itä-eteläistSsä osoSso tuo kau-
nis Punkaharju, toähäistttä, jyrkkä-rontoisttta
sooretto, Pihlojotoeben [17, 25] jo Purutoeden
[16, 24] toälittä, jotko otoot Kerimäen pitäjäS*
sä; siitä on otooro jo erinomoisen kouttiS näkö-
olo; K) pohjoisen solpposelänteen osa länsi-ete-
lässä; o) yksinäisiä touorio, niinkuin Kempin»
mäki (807 j. k.) loutson koppelisso, Päijän-
teen rannatta, Waaterwuori, Pohjoistmpono
Korpilahden koppelisso (758 j. k.), RoySkin-
rouori, RontosolmeSsa, niin nimitetty moniaasto
rostoosto, jonko sonotoon siellä oleskelleen suu-ressa luolassa, Kirjakallio, järtoen ronnollo,
Kristiinon pitäjässä, johon meritse motfuStotooi-
set ennen ottoon totoolliststi hoffositoot nimensä,
tuo järtoen puolelta jyrkkä Linnarouori Sul-
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fotooSso, jonko tososelle lukkulolle sanotaan lin-
noo rutoetun rokentomoon, mutto touorettholtio
oli mnko yöllä toyöryttänyt oloS sinne päitoällä
kuljetetut kilvet. — Nesiä: 1) länsipuolella ©o-
toonselännettä, Päijänteen itäiset lijo-toedet, jot-
ko juoksetoot Pieksämäen, KongoSniemen, Mttfe*
lm, Hortolon (KuStouksen pitäjän) jo SySmän
pitäjäin läpi, jo joisso totootoon »Kyyroesi [43],
KyykoSki, Puolaroesi [42], Kalakoski,
Suontiejärroi [41], WihurinkoSki, lääS-
järroi [39], josto Koskipää jo Tainioroirta
lähtetoät jnoksemoon. Puolotoedestä juoksee myös
toesi, etelää kohden, KiSfankoSken konotoon kont-
to Mäntyhorjuun, joMäntyhorjusso laskee Juo»
laroesi WoikoSken kontto Nuohijärtoeen (Uus-
maan läänissä) jo Kymijokeen. — 2) Sotoon-
selänteen itäpuolella: Kuopion läänistä juoksee:
a) Kallotoeden toesi, länsipuoletta suurto Soisa-
lon soorto, Norkouksen kosken kontto Enon»
roetcen tohi länsipohjoisten Soitnoon, johon kuu-
luu ÄimiSmesi [21], loroiStenfelkä, loutfen»
roesi [19,27], Haaparoesi [20] Rontosolmesso
jo Haukiroesi [18, 26]; d)Kaaroin toesi, Soi-
solon itäpuolello, Heinäroeden jo KermakoS»
ken koutto loutstntoeteen; c) Driroirta, joko
juoksuttoo Soiman itäpohjoisio toesiä Korjolos-
to Enontoeteen, jonko eteläisestä osasto, tohi Hou-
kttvedestä, toesi loskee Haapasalmen foutto, So-
toonlinnon ohitse, Pihlajaroeteen [17,25], jo-
hon tnyöS Pururoeden [16, 24] kirkoS toesi,
Punfohorjun ohitse kulketoon Punkosolmen kont-
to juoksee, jo joko sitten Haaparoeden [45,30],
PuumoloSso, ja Puumalansalmeu kautta las-
kee eteläiseen Saimaan, joko monin soorineen
jo niemineen muodostuu moniin selkiin, niinkuin
Luonteriroesi [46,31] Pohjosta fohden, lumon
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pitäjässä. Raikuskoski yhbistää Purutoeben
jo Kuopion läänin rojollo oletoon Orihtoeben*
fin [14].

Nonhoon ottoon eroitettiin ©otoo Isoon- jo
Wähään-Sarooon. Nähään-Somoon futtlui.Sotoonmoon itäpohjoinen puoli tohi nyfyiset
lifolmen, Nilsiän, Kuopion, Pielotoeben, Leppä*
toirron, Joroisten, Rontosolmen, Kerimäen jo
Säämingin pitäjät. Jäännös fuului Isoon-
Sotooon, johon myöS Routolommin pitäjäfin
luettiin.

SotooSso:
Satt>ott\vtuuv (Nystott), Houfitoeben jo Pihlo-

jotoeben yhbistys-poifoitto oletootto sooretto, <Sää*
mingin pitäjässä jo toonhosso Suomessa; ylä-olfeis-
koulu; 935 osuk.

Lähellä kaupunkia, loiseliö saaretta Hoopasol-
messo, on linna, jonko Erik Aksttinpotto Toti
perusti to. 1475 jo nimitti Olofsborg (s. o.
Ottinlinno). — Koupunki soi kaupungin oikeu-
bet to. 1816. — Kuhakoski jo Lohikoski,
suurempia sohojo, Sulfotvosso. Haapaniemi,
Hoopotveben ronnotto RontosalmeSso; tänne pe*
rustettiin to. 1781 sotofoulu, jofo sitten "topo-
grofisi korpS" nimisinä oli toimeSfo touoteen
1818, jolloin tulipalo hätoitti huoneet, jo kou-
lu siirrettiin Homman kouputttiin. Parkuma-
ki, Rontofolmetto, sototoppelu to. 1789. ©ay»
netkoSki, soho, Heinätoebessä. — Punkahar-ju, kruunun puu-torho Kerimäessä. Puuma-
lan salmi, moltokutttoitt rojo muobeSto 1743
touoteen 1809;.meri.sototoppelu 1789. Wää°
räkoSki tohi Linna, suurempio sohojo, Jorois-
ten pitäjässä. — SomoSso pitäjässä on posti-
konttuori.
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gfttttU (St. Mttfet), Soiman länsipohjoisin
lahden ronnotto; Kutoernöörin olopoikko; 636 osuk.

Miffelin firfonfylä soi foupungin oifeudet to.
1838. Määrättiin to. 1843 futoernöörin olo-
poifofsi. — Porrassalmi, ohdoS touorensolo,
itä-eteläänpäin foupungtSto; sototoppelu to. 1789.
Brahelinna, KriStiinon pitäjässä, muinon fu-
nlnfoon fortono; täällä on toielä jäännöfsiä
kreitoi Vrohen (to. 1640) olkomoSto, »vaan kes-
keyneeStä linnonrokennukstSto. Soiman sotoloi-
tooSton toisttto osatta oli tässä lähellä 010-pott-
konso; tolsello tooS NorkoukseSso tohi Loitoon*
linnoSso Kuopion läänissä. TainakoSki jo Ter-
roarumpu, sohojo, MäntyhorjuSso. Nenäläiset
koitoottitoot 4 konotooo, Kuttoelentoipoleen, Käyh-
kään, Ktttontoipoleen jo Telotoipoleen, soottook-senso, toleroille toesille menemättä, kuljettaa Soi-
man sotoloitooStonso LoppeenronnoSto Sotoon-
linnoon; mutto ei niistä enään ole juurimitään
hyötyä. PorsaSkoSki, routopruuki, Haapa-
koski, routopruuki jomooSuuni; molemmat Piek-
sämäettä. AlaSjvki, routopruuki, Intoon pi-
täjässä.

Hämeessä:
koSken ronttatto; ylä-olkeiS-

koulu; 1006 osuk.
Koupunki on Tommolan rusthollin tiluksillo

ja soi kaupungin oikeudet to. 1839. Oli Ky*
men läänin mooherron olopottkono to. 1778—
1831, jo sitten (touoteen 1843) Mikkelin lää-
nin mooherron. — RutakoSki, KorpilohdeSso;
LäsäkoSki tahi KyykoSki, Kangasniemessä,
suurempia sahoja.
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8. Hämeen lääni.
Läntisittä rojollo on Näsijärtoi jo muito toesiä

jo itäisellä Päijänne, jonko itäpuolello on tooon »vä-
häinen oso lääniä. NesiStä ei ole puutetto, kun,
poltsi moinittujo rojotoesiä, länsi-eteläisen toesttun-
non itäinen päähooro jo sen lisä-toebet täällä letoiä-
toät, juosten ihonoin stutuin toäliSsä. Pohjainen
oso jo Päijänteen ronta otoot täynnä korkeoito jo
jyrkkiä follioito johietohorjujo, jotko juoksetoot poh-
joista jo etelää kohben jo joitten toäliSsä on hieta-
otttkojo jo toesiä. Eteläisissä ofoSso ei ole niin
suuria että niin poljo touorio, jo st ,ott muuten pa-
rahin toiljelty jo toäki-rikkohin oja lääniä, joSto
eloa totoolliseSti riittää koupoksikin. Pellotoon totl-
jelemiseen on moonlootu sopitooo. Längelmäki, O-

rihtoesi jo myöS Lommin Pitäjä otoat molnioimpio
pellotoomoito ©uomesso. Korjonhoito on suuresta
artoosta jo muutamin pottoitt oinoo rohonsooliin
lähbe. Loidunmoot- otoot hytoät, mutto toltvello pi*
betään korjo ylehensä huonossa hoiboSso. Läänin
eteläisessä osoSso koStooa mehtiSsä tooohtero-, sora-
jo pähkinä-puito. Mehtät otoot yleisien loojol, jo
sydänmoiSso asuskelee korhujo, susia jo muito meh-
tänelätoiä. Hirtoet yhä toähenetoät; jo tooikfo niitä
et ole lupo ompuo, toitoon niitä fuitenfin touositel-
len jofu toppoo. Kitoifunnon totooroito el ole pal-
jon hoettu; mutto fun Someron pitäjään rofenne-
tuSso flosipruufiSso tortoitoon ufonfitoeä, on sm la*
hi-tienoillo ryhdytty moon-foitoomisiin, jo Tomme-
lon pitäjä, toorsinfin Torron seudut, on hoivailtu
oletoon, fitottunnan suhteen, rikkoimpio Poiffoja Suo-messa. Muutomin poifoin Lopen pitäjän joPodos-
joen järtoissä jo netooiSso, on hytoin routaista höl*maa (routa-multoo), joSto totimme touosino on ru-
mettu routaa »valmistamaan; kolkkia (huonomman-
puolista) on paikoittain. Puhjaistsfa osassa saadaan
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lohlomotto tulen lestätoiä orino-litoiä uuneihin. Pöl-
löin toolmistetoon tohfojo; liuslo-litoen jono lulkee,
tullen Turun läänistä, tämän läänin länsipuolen
läpi. Pettotoon kehruu on Pälkäneen jo Soholoh-
den pitäjissä joltinenki. Suomoloijet osuffoot otoot
Hämäläisiä, jotko täällä enemmän kun muuollo o-
toot, mielenlootunso jo topoinso suhteen, pysyneet
entisettään, ivailko 600 touotto otoot otteet Ruotsin
toottan alla. Ne oivat hitaat ajatuksissaan, tutti
toipumottomot mietoisiin tapoihin, jonko tähven
otootkin tttoontoiljelyksessä ja käsitöissä jääneet jälkeen
konsoloisiStonso rontomoitto. Kejä-ottono, jolloin
touodentoorot otoat kokoiltatoat, otoat Suomalaiset
uutterot, niin että lepo-oifoo on tooon moniahto
tiimo touorofoudeSso, mutto taimet oleSfeletvot liion
jouten, toorsinfin huonemiehet tohi loiStoofi, jotfo
eitoät poljo huoli huomisesta jo joito toolitettotvosti
on liian poljo täSjäfin moofunnoSso. Pirtit oivat
sisemmissä osisso totoolliset ostinhuoneet, mutto joto
lähemmä sitoiStyneempiä seutuja tulee, sitä hortoem-
moSso on tälloisio sotou-huoneito, joiSto sotou menee
uloS lofeisen (räppänän) joseiniin hofottuin oufein-
ten foutto, jo niitten sioon topoo osunhuoneiSso to-
toottisio toffojo sotou-tornineen jo flosi-offunoito, jo
eläimet otoot omiSso huoneissansa, että sitmosso fun
ihmiset.

Nuoria: 1) Hämeenselänne tulee Nooson lää-
nistä jo fulfee pitfin Päijänteen läntistä ron-
too (Jämsä, Längelmäfi, Podosjofi jo Hollola)
jo yhtyy sitten Päijänteen lafsott länsi-eteläiseS-
sä nurfosso Solpousselänteesien (Kärkölän touo-
ret). 2) SalpauSselänne tulee itä-etelästä-
päiu Uusmoon läänistä jo juofste länttä foh-
Ben Hottolon, HouSjärtoen, Lopen, Tommelon
ja Someron pitäjäin läpi Turun lääniin. 3)
Siitä lähtee haara lansipohjoista kohden (Janat-
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folon, Nonojon jo Hattulan pitäjäin läpi) jo
menee Hämeenlinnon sitou, joitta eteläpuolella
sitä sanotaan Hattelmaan harjuksi. 4) Tu-
run läänistä (lähellä Tatnperetto) tulee Hata-
raselänne (Kangasalan harju), forfea jofoi*
tonen, jo menee KangoSolan ja Pälfäneen läpi
Hauhon pitäjään. 5) Länsipohjaisesso osassa
fulfee folkko hietaharju Orihtoeben jo Ruotoeben
läpi, kotkenneeno Ruotoeben jo Nisutoeden jär-
toittä, jo menee Nooson lääniin (Kanfaanpäo
Nirtootto). 6) Päijänteen eteläpuoletto juok*
sie, Asikkolon läpi, läntinen oso Solpousselän-
teen pohjolsesto somo-suuntoisesto hoorosto, joit-
ko Neäfsenjofi kotkoisee lähellä Anionpeltoo.
Päijänteen forfeoilto ronnoilto, Hottelmoon jo
Kongosolon horjuilto joWermaSwuorelta (Pori
peninfuormoo pohjoSpäin Hämeenlinnosto) on
erinomoisen kouniS katsella luonnon ihanuutta.
Korkeimmat tonoret tässä läänissä otoot Rappu
rouori (697 j. k.) Jämsässä, Kylmäkan.qaS
(670 j. k.) Podosjoesso, molemmot Päijänteen
ronnotto, Rasinmäki (621 j.k.) Nirmolon jaa*
retto Päijänteessä, jo TiiriSmaa (745 j. k.)
Hollolosso, eteläpuoletto Nesijärtoeä. — Nesiä:
a) Länsi-eteläinen toesttunto: 1) Kuohremesi
Längelmäeltä, johon Menttä Keurunselästä Noo-son läänistä laskee, juofste Melasen jo Vilp-
pulan fosfein foutto läntisiin rojatoesiin, jotfo
otoot: Sotkanselkä, Ruoroesi, Murole, Näsi
järroi, TampcrinkoSki jo Pyhäjärroi; 2)
Längelmäroesi [35, 7], Längelmäeltä Kongos-
oloon jo Soholohteen; sootuonso Wääksyä
myöten lisä-toettä WesijärweStä [34,6] Kon-
gosolossit juofste se foitoonnon foutto Roinee-seen [33, 5] jo sitten Painosalmen foutto
MallaSroeteen [32, 4], johon KoStiauroirta
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laSfee PälkäneenroedeStä [36,8], johonLän-
gelmämesi muinon juofsi nyt fuitoonneen Iha-
rinkosken foutto. 3) Lummeneen jo Wesijaon
»vedet PodoSjoetto juofsetoot länteenpäin Lammin
jo Hauhon pitäjäin läpi, joSto Ilmolanselkä,
KyllöukoSki t« Penttilänsalmi sitten juof-
suttotoot toeden MolloStoeteen, joSto toaS toesi
juofste Apiaf ja(9 jalfaoforfeoto) Mal-
lia koskea Rautnnselkään, Sääksmäen jo
Afaon pitäjäin toälillä. 4) PääjärroeStä, Lom-
min pitäjässä, jo Lopenjärmestä yhtyivät toe-
det lonokkolosso, josta ne juoksetoot Nonajan
läpi, Hämeenlinnan ohitse, Hattulaan, jossa ne
Mierolan jo LepaSten (Stjernsund) kontto
loSfetoot Wanajaroeteen [31, 3] tahi suureen
SääkSmäenjärroeen, jo sitten Routunstlkään.
Siitä juoksee toesi, sootuonso eteläStäpäin, Akoon
jo Urtialan pitäjistä, lisä-toesiä, Kuokkalan
(9 jolkao korkeata) koskea Lempälän jo Nesi-
lohden löpt (Sorroanselkä) Pyhäjärmeen. 5)
Lopen jo Tommelon pitäjäin läpi (Pyhäjärtoi)
juoksee Loimaanjoki Turun lääniin.—d) Päi*
jänteen lijä-toesiä on tässä läänissä: 1) läntiset
liso-toedet, lämsäjärroi, Lummene, Wesijoki,
josto ArrakoSki lähtee, jo 2) eteläiset, Wesi-
järroi [37, 9] Weäksenjokeneen. Päijänteen
itä-eteläisestä osasto juoksee Kalkkisten koSki
AsikfolaSto Ruotsalaiseen, Miffelin läänissä.

Hämeessä:
S>Ämtctt\im\Ä (TotoostehuS), oinoo foupunfi

tässä läänissä,, futoernöörin olopaiffo, founiitto poi-
follo, lähellä toettä, Hottelmoohorjun juuretto ole-
tooSso lofsoSso; (eivil-)gymnosiumi, ylä-olfeiSfoulu ;
2569 osuf. Lähellä foupunfio on muinon moinio
Hämeen linna (Kronoborg), ojennuSloitos miehen-
puolille.
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Linno, isältänsä »vonhimmoisto lähin Stto-
mesjo, on Birger Joriin perustomo (to. 1249).
Lähelle sitä perustettiin fouputtti (toonho kou-
punki) to. 1650 jo siirrettiin tv. 1778 nykyi-
selle pottollenso, Sooristen puustellin tiluksille;
Nuottajärmi, suurempi klosipruuki Urtiolosso;
Jokioisten aateliskartano, suurin toerko-toop-
ritto Suomessa, routopruuki jo toähälnen toop-
ritto-paja, Forssa, pumpulilongon toopriiko,
WikSberg, kutomo toopriiko, Mustiala, en-
tinen kuninkaankartano, nykyjältään mootoiljelys-
koulu, Tommelosso. Rautakoski, routopruuki
jo öljymylly, Lopen pitäjässä; TermakoSki, Po-
peripruuki, Ionokkolosso; Anianpelto, kylä jo
morkkinapottfo AsikkoloSso, Päijänteen jo Nesi-
järtoen »välissä oletoollo kotilolla, Päijänteen tu-
liloitooin Hamina; NyStelän jo Mäkelän ky*
lät, merkilliset nuijo-soboSto (to. 1597); Wie-
ru, routopruuki; Saksala, kehrukoulu; Mytty»
oja, öljymylly, PoboSjoetto; luttila, toähäi*
nen toerkotoopritto Hauhossa; GmoiSten kruu-
nun metsä, Lamput pitäjässä, määrätty metsän-
hoitokouluksi; Koskisten toerkotoopritto, Lam-
min pitäjässä; Mälkkilä, Pälkäneessä, sototop-
pelu to. 1713; MuurankoSki, suurempi soho;
KoSkensaari, routopruuki, Jämsässä.

Satakunnassa: Liuksiala, muinon kuninkoon-
kortono, Kongosoloso; oli jonkun ojon(touobeS-
to 1581) kuningas Erikin XlV:nen lesken Ko-
torino Maunuttoren, joko kuoli siinä to. 1612;
Hatanpää, Messukylässä, moosuuni jo oitoot-
tu pettotooliinon toopriiko.
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