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Första afdelningen.
Jernvägsbyggnad och undersökning.

1. Savolakska jernvägskyggnadens fortsättning.
Pä sätt Öfverstyrelsens underdäniga berättelse för 1886 derom närmar.e 

innehäller, har denna banbyggnad, jemlikt Jordbruksexpeditionens i Eders Kejr 
serliga Majestäts Senat för Finland särskilda skrifvelser af den 6 Februari och 
26 Mars näranda är, päbörjats ä särskilda ställen emellan S:t Michel och Kuopio 
städer, för beredande af arbetsförtjenst ät den obesuttna befolkningen. Pä de! af
.. 'i
Ofverstyrelsen uti skrifvelse af den 14 Januari 1887 framstälda skäl har Kejser- 
liga Senaten uti skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af den 20 i samma mänad 
funnit godt tilliltä att de arbeten för Savolaks jernvägsbyggnad, hvilka Öfversty- 
relsen derförinnan anmodats att för den nödstälda befolkningens i orten undsät- 
tande vidtaga och utföra, derefter, dä arbetenas utförande i form af undsättning 
icke vidare vore af nöden, finge bedrifvas pä rationelt sätt samt utsträckas til! 
hela den af Senaten hos Eders Kejserliga Majestät förordade jernvägslinien, sä- 
lunda likväl, beträffande bandelen emellan Kouvola och piket N:o 566 i Mänty- 
harju söcken, att Öfverstyrelsens tillgöranden tills vidare skulle inskränkas tili 
virkesuppköp och sädana mindre arbeten, som kunde utföras oaktadt banliniens 
definitiva sträckning ännu vore beroende af Eders Kejserliga Majestäts nädiga för- 
ordnande samt att för sagda ändamäl nödiga ingeniörer, andra tjenstemän och 
betjente finge af Ofverstyrelsen tills vidare provisoriskt antagas pä enahanda grun- 
der och emot lika löneförmoner,. som vid Uleäborgs jernvägsbyggnad v.arit be- 
stämda. Slutligen har Eders Kejserliga Majestät, efter det Ständernas vid senaste 
landtdag fattade beslut om byggande af en jembana frän Riihimäki—S:t Peters
burg jernväg tili Kuopio stad i näder faststälts samt ekonomisk och teknisk un
dersökning for närmare bestämmande af liniens läge blifvit verkstäld, pä derom 
gjord underdänig framställning, medelst nädigt reskript för den 17 Mars 1887 för; 
ordnat, bland annat:

att Savolaks hanan skall ledas frän Kouvola Station tili S:t Michel och der- 
ifrän tili Suonenjoki, hvarunder banan skall ätfölja de vestligare af de i trakten
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af Haukivuori och Pieksämäki kyrkor samt Haapakoski bruk undersökta tvänne 
alternativa linierna, och vidare frän Suonenjoki direkte till Kuopio med bibanor 
tili Iisvesi sjö och Kuopio stads hamn, pä sätt närnnda sträckning af banlinien 
är â behörigen pâtecknad generalkarta, plan och profilritningar närmare upptagen, 
samt att banbyggnaden skall utföras i enlighet med det för den sälunda fast- 
stälda bansträckningen uppgjorda kostnadsförslag, med iakttagande af all den spar- 
samhet, som af Ständerna vid 1877 ârs landtdag framhâllits säsom oundgängligen 
nödvändig; upptagande förenämnda ritningar och kostnadsförslag hufvudbanans 
längd tili 273,272 kilometer och bibanans tili Iisvesi med 6,85 kilometer eller 
inalles tili 280,122  kilometer samt kostnaden för densammas byggande tili sexton 
miljoner sexhundra trettiotuseu sjuhundra âttatio mark;

att ledningen af byggnadsarbetet äfvensom förvaltningen af dertill anslagna 
medel samt afgörandet af de ekonomiska frägor, som af sagda arbete äro betin- 
ga.de, skall öfverlemnas ät denna Öfverstyrelse, som jemväl egde vidtaga sädana 
mindre förändringar och afvikelser ifrän den faststälda jernvägssträckningen, som 
vid arbetets utförande Annas vara af omständigheterna päkallade och icke föran- 
leda tili nägon ökad kostnad;

att erforderlig mark för ifrägavarande jernvägsbyggnad och de utvidgningar 
deraf, som efterhand, i den mon trafiken â banan ökas, kunna blifva nödiga, fär 
i laga ordning exproprieras;

att alla hus och byggnader vid den nya jernvägen böra i öfverensstäm- 
melse med det af Ständerna förordade sparsamhetssystem uppföras af trä, med 
undantag endast af lokomotivstallen och andra sädana byggnader, hvilkas uppfö- 
rande af sten mäste anses oundgängligen nödvändigt, samt

att bestämmandet af stationernas, erforderliga lokomotivstalls och depoters 
antal och placering äfvensom fästställandet af ritningar tili vigtigare och kost- 
sammare byggnader skall ankomma â Senaten.

Likaledes den 17 Mars har Eders Kejserliga Majestäts Senat utfärdat in- 
struktion att af Öfverstyrelsen tillämpas vid Savolaks jernvägsbyggnad, innehäl- 
lande denna, utom annat:

att sedan Senaten pä Öfverstyrelsens hvarje är skeende framställning be- 
stämt det penningeanslag, som för det nästföljande äret künde ställas tili Öfver
styrelsens förfogande för jernvägsbyggnaden, egde den ledamot i Öfverstyrelsen, 
som handhade den tekniska ledningen af sagda arbete, uppgöra och tili Öfver
styrelsen aflemna förslag tili de tekniska arbeten, som voro afsedda att under 
äret utföras, hvarefter Öfverstyrelsen, med ledning deraf och med beräkning af 
öfriga utgifter under samma tid, âlâge uppgöra förslag tili fullständig detaljerad 
ärsstat för jernvägsbyggnaden, upptagande jemväl alla vid byggnaden anstälde 
tjenstemän och den för en hvar af dem bestämda aflöning, hvilket förslag tili Se- 
natens pröfning och fastställelse öfverlemnas;
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a tt Öfverstyrelsen borde, efter att hafva meddelat sig med vederbörande 

Guvernörer, taga under öfvervägande de ätgärder, som kunde finnas lämpligast 
för handhafvande af ordning och skick bland arbetsmanskapet inom jernvägens 
omräde;

att Öfverstyrelsen likaledes borde i samräd med Generaldirektoren för Me- 
dicinalverket draga försorg derom att sjuke bland lägre befäl och arbetare vid 
jernvägen ätnjuta värd uti provisionella sjukbus, hvilka vid jeravägslinien inrättas 
och hvartill läkare pä Öfverstyrelsens begäran komme att i behörig ordning för- 
ordnas, samt

att, tili den inhemska näringsflitens uppmuntran, de för anläggningen af 
jernvägen och för trafiken derä erforderliga materialier, redskap och maskiner 
borde anskaffas inom landet, sävidt de här kunde förfärdigas füllt dugliga oCh 
tili lika eller obetydligt högre pris än om de frän orter utom landet anskaffades.

Pä sätt redan uti berättelsen om jernvägsbyggnadens päbörjande antydt 
blifvit, indelades hela jeravägslinien uti tre arbetsdistrikt, af hvilka det första 
med distriktskontor i Jokela by af Walkeala socken i närheten af Kouvola station 
omfaUar sträckan ifrän Kouvola tili piket N:o 343 ä 8L:a kilometern ä den upp- 
gängna banlinien och utgör i längd 80, i kilometer, det andra med kontor i S:t 
Michels stad frän första distriktets slutpunkt tili piket N:o 290 ä 202:a kilometern 
af 121,235 kilometers längd samt det tredje distriktet med kontor uti Kuopio stad 
frän nästnämnda piket till banans slut i Kuopio stad med bibana frän Suonen
joki station till Iisvesi sjö, om inalles 78,7 9 7 kilometers längd, förutom bispäret 
tili Kuopio hamn 0,9 3 8 kilometer längt. E tt hvart af dessa distrikt handhafves 
af en distriktsingeniör, som med biträde af en kassör, en förrädsförvaltare och 
nödigt antal biträdande ingeniörer och byggmästare, skall utöfva den närmaste 
tillsynen öfver och ledningen af arbetena derstädes.

Pä derom gjord begäran hafva Guvernörerne uti Wiborgs, S:t Michels och 
Kuopio Iän förordnat dels ordinarie dels extra länsmän till hvarje arbetsdistrikt 
för upprätthällande af god ordning bland arbetsmanskapet.

För ordnande af sjukvärden har Öfverstyrelsen i samräd med Medicinal- 
styrelsen uti Kouvola by af Walkeala socken, Mäntyharju, Pieksämäki och Suonen
joki kyrkobyar samt Kuopio stad lätit inrätta provisionella sjukstugor, tili hvilka 
extra läkare tillförordnats af Medicinalstyreisen, hvarutom länelaseretten uti S:t 
Michels och Kuopio städer betjenat arbetspersonalen med sjukvärd.

Efter det vederbörande jordegares begifvande utverkats dertill att jernvägs- 
omrädet, tili undvikande af uppehäll, finge redan innari den dertill erforderliga 
marken hunnit exproprieras med arbete beläggas, kunde de redan under är 1886 
ställvis päbörjade terrasseringsarbetena fortsättas utmed hela linien. Ehuru frän 
Öfverstyrelsens sida alla nödiga ätgärder vidtagits för markens behöriga expro- 
priering, hvilken ocksä 1886 päbörjades inom Kuopio stad och staden underly-
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dande omräde och sedan under ifrägavarande redovisningsär längs heia linien 
blifvit fortsatt, hade likväl under detta är ännu icke' nägot slutligt resultat hunnit 
erhällas.

För banbyggnadens förvaltning och arbetenas utförande har Öfverttyrelsen 
af Uleäborgs jernvägsbyggnads Komitd inköpt inventarier, materialier och redskap 
m. m. i den mon sagda byggnad kunnat undvara dem, för inalles 52,800 mark 
76 penhi. •

Sedan Öfverstyrelsen, jemlikt derom meddelad föreskrift, lemnat de kom
muner, genom hvilka den blifvande Savolaks jernvägen kommer att löpa, tillfälle 
ätt vid a f  Öfverstyrelsen i sädant afseende utlysta sammanträden yttra sig öfver 
de af Öfverstyrelsen i förslaget tili nämnda'jernväg projekterade mellanstationers
äntal, placering och benämning samt hemstält ärendet Kejserliga Senatens pröf- 
ning, har Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af den 7 
Oktober 1887 funnit godt fastställa stationernas, haltpunkternas och afstignings- 
platformernas vid Savolaks jernväg benämning och placering pä följande sätt, 
nemligen:

Harju haltpunkt . . . . . ............................. 9 kilometer frän Kouvola.
Selänpää „ . ............................................... 22ya
Woikoski „ . . ........................................  497a
Warpanen afstigningsplatform ' . . . . . 6372 „ „ „
Mäntyharju s t a t i o n ...............................  7072 » '  n »
Hietanen haltpunkt . .  .............................90 „ „ „
Otava „ ä Mannula hemmans mark 987 i „ ■ „ „
S:t Michels s t a t i o n ..............................................113 „ „ „
Hiirola haltpunkt . . . ...................................  1263/4 „ „ „
Kalvitsa „ .............................................. ■ . 13872
Haukivuori „     15272
Kantala B ................................................... 163
Pieksämäki s t a t i o n .............................................. 18372 „ „ „ .
Haapakoski h a ltp u n k t ........................................ 201 „ „ „
Suonenjoki s t a t i o n .................................. .....  . 22172 „ „ „
Iisvesi h a ltp u n k t.................................................... 2271/ i „ , . „ n
Salminen B ....................................................234
Karttula afstigningsplatform ............................. 24472 „ „ „
Kurkimäki haltpunkt..................................  252 „ „ „
Pitkälaks afstigningsplatform.............................2617-t „ „ „
Kuopio station . . ..............................................  273 „ „ „

Behällningen af anslaget för är 1886 utgjorde vid ärets utgäng 246,796 
mark 27 penni. Pä särskilda underdäniga framställningar af Öfverstyrelsen har 
Eders Kejserliga Majestät, medelst nädigt reskript den 20 Maj 1887 faststält jern-
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vägsbyggnadens utgiftsstat för âret till 6,800,000 mark, deri inbegripen en pârâk- 
nad behâllning frân 1886 af omkring 170,000 mark, samt den 13 päföljde September 
derutöfver beviljat ett tillskottsanslag af 1,500,000 mark. Dessutom har banbygg- 
naden blifvit med 70,061 mark 51 penni ersatt för âr 1886 verkstälda undersök- 
ningar för Savolaks banans ledande. Hela den för âr 1887 disponibla summan 
utgjorde säledes inalles 8,446,857 mark 78 penni. Häraf har i verkligheten un
der âret kömmit till användning 8,019,807 mark 84 penni, Behâllningen till âr 
1888, uppgâende till 427,049 mark 94 penni, berodde â inväntade utlândska fak- 
turor samt ersättningar för jordlösen vid expropriation.

Sâsom frân den bilagda detaljerade tablân öfver arbeten och kostnader vid 
Sàvolaks jernvâgsbyggnad frân och med dess början till utgângen af âr 1887, jem- 
förd med enahanda tablâ för âr 1886, nârmare framgâr, belöpte sig de största 
utgifter under âret, med undantag af kostnaden för den allmânna administrationen 
och arbetsledningen, uppgâende till 403,876 mark 57 penni samt för instrumental- 
och materialfôrrâdet 461,049 mark 15 penni, â följande arbeten:

Terrassering med . . 3,086,590 mark 24
Konstarbeten 77 . . 773,336 77 65
Ôfverbyggnad 77 . . 2,101,968 77 80
Husbyggnader 77 . . 596,376 77 74
Telegraf och telefon 77 . . 64,191 77 25
Rôrlig materiel 77 . . 342,503 77 18

Antalet arbetare bar i medeltal för hvarje dag och mânad i de skilda di- 
strikten, enligt följande tabell, utgjort:
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Efterföljande tablä utvisar huru medeldagspenningen för daglönare och be- 

tingsarbetare under ärets olika mänader utfallit inom de skilda arbetsdistrikten. 
I  tablän ingä afiöningar icke blott för simpla jordarbetare, utan äfven för upp- 
synings- och förmän, timmermän, murare, stenhuggare, smeder och andra yrkes- 
arbetare, hvarigenom medelpriset i betydlig män höjes.

Ä r 1 887. I:a distriktet. II:a distriktet. III:e distriktet!

Dagsverk. Beting. Dagsverk. Beting. Dagsverk. Beting.

Mänad.
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Januari . . . . 3mf 2 , 6 7 1 , 5 6 2 , 5 7 1 , 4 2 3 , o o 1 , 1 3 2 , 4 6 1,55
Februari . . . >> 3 , n ■ 1 , 9 7 3 , 5 7 ■ 1 , 4 3 2 , 8 1 1 , 6 7 2 , 6 7 1 , 5 5 2 , 4 0 1 , 1 6 3 , 0 3 1 , 9 2

Mars . . . . . »> 3 , 5 2 1 , 6 6 3 , 7  4 2 , 0 6 2 , 8 2 1 , 7 4 2 , 8 9 1 , 6 9 2 , 8 4 1 , 4 6 2 , 6 6 1 , 4 5

April.................... )) 4 , 3 4 1 , 7 4 4 , 9 7 2 , 1 5 3 , 0 5 1 , 7 5 3 , 3 9 1 , 7 7 3 , 1 2 1 , 6 1 3 , 1 4 1 , 7 7

M a j .................... 4 , 1 1 2 , 0 1 5 , 2 4 2 , 4 4 3 , 4 4 1 , 8 6 3 , 5 7 2 , 0 2 3 , 3 1 1 , 7 7 3 , 7 0 1 , 6 0

J u n i .................... >) 4 , 5 4 2 , 1 2 5 , 4 3 2 , 6 1 3 , 5 3 1 , 9 4 3 , 9 1 2 , 0 4 3 , 7 4 1 , 9 0 4 , 0 7 2 , 0 9

J u l i .................... 4 , 6 6 2 , 2 4 6 , 1 4 2 , 7 0 3 , 9 0 2 , 0 7 4 , 1 7 2 , 2 4 3 , 7 4 1 , 9 7 4 , 3 3 2 , 2 9

Augusti . . . . U 4 , 7 8 2 , 3 2 6 , 0 9 2 , 8 6 4 , 0 9 2 , 1 5 4 , 6 1 2 , 4 3 4 , 1 2 2 , 0 2 4 , 5 3 2 , 5 2

September. . . n 4 , 1 6 2 , 0 9 5 , 0 3 2 , 7 2 3 , 8 3 2 , 0 4 4 , 2 0 2 , 2 5 3 , 9 0 1 , 9 4 4 , 3 1 2 , 4 2

Oktober. . , . . » 3 , 3 8 1 , 8 9 4 , 0 9 2 , 5 0 3 , 3 1 1 , 9 1 3 , 9 9 2 , 1 4 3 , 4 2 1,8 i 3 , 6 5 2 , 1 7

November . . . jj 3 , 2 6 1 , 8 8 3 , 4 4 2 , 5 1 3 , 0 8 1 , 8 6 3 , 4 1 1 , 9 1 3 , 1 0 1 , 7 4 3 , 0 5 1 , 9 7

December . . . >> 2 , 7  4 1 , 8 4 3 , 2 9 2 , 1 7 3 , 0 2 1 , 8 2 3 , 0 0 1 , 7 1 3 , 6 7 1 , 6 7 2 , 6 8 1 , 7 0

Följande större beställningar hafvä under äret afslutats:
Den 15 April med Firman V. & W. Cambier i Morlanwelz i Belgien om 

leverans: -
af 166,000 kilogram skrufbult tili ett pris af 250 Francs per tusen kilogram; 
af 508,000 kilogram rälsspik tili ett pris af 228 Francs per tusen kilogram 

samt af 56,000 kilogram bottenplät för ett pris af 159 Francs per tusen kilogram.
Af öfvanstäende partier skulle 25 %  levereras före navigationens slut 1887 

och äterstoden senast före den 1 Juni 1888.
Den 20 April med Schweizerische Lokomotiv- & Maschinenfabrik i Winterthur 

om leverans af 14 lokomotiv med tendrar för ett pris af 47,000 Francs per stycke.
Af dessa skulle 4 stycken levereras senast inom Oktober 1887, 2 stycken 

före den 1 Juni 1888 och äterstodeh före seglationens slut sistnämnda är.
Den 25 Maj med Firman Thomas Turton & Sons i Sheffield om leverans 

af 620 stycken vagnsbärfjedrar för ett sammanlagdt pris af -674 Pund 2 Shilling 
4 Pence.
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Den 13 Juni med Firman Bochumer Verein i Westfalen om leverans af 

160 hjulställ ä 184 Tyska Reichsmark att effektueras före den 1 päföljde Oktober..
Den 13 Juni med Firman J. C. Harkort i Duisburg om leverans:
af 150 stycken jernunderreden med tillbeb ör för kombinerade gods- och 

plankvagnar tili ett sammanlagdt pris af 139,170 tyska Reichsmark;
af omkring 190 tons jerndelar tili 52 stycken broar för ett pris af 258 

tyska Reichsmark per ton;
af 58,540 tons jerndelar tili 5 stycken vändbord ä 300 tyska Reichsmark 

per ton;
' af 11,774 tons plät och vinkeljern tili 7 stycken vattencisterner ä 170 tyska 

•Reichsmark per ton samt
af ungefär 47,9 3 8 tons dubia T-jernsbjelkar äfvenledes ä 170 tyska Reichs

mark per ton. Af heia denna beställning skulle 80 stycken vagnsjernunderreden 
vara levererade senast den 20 Oktober, omkring 50 tons brodelar, 2 vändbord, 
alia bleck och vinkeljern samt dubia T-jernsbjelkarne tili den 20 November, hvar- 
emot äterstoden af leveransen finge anstä tili öppet vatten 1888.

Den 17 Juni med Osbergska verkstaden i Helsingfors om leverans af lager- 
b.oxar och korgar tili 80 stycken kombinerade plank- och öppna godsvagnar samt 
vagnarnas montering i Kuopio och S:t Michel för en sammanlagd kostnad af 
75,400 mark.

Den 27 Juni med Firman Worthington Pumping Engine Company i Lon
don om leverans af 3 stycken ängpumpar, kostande inalles 280 Pund 10 Shilling.

Den 10 November med Oravi Bruks Aktiebolag om leverans af samteliga för 
banhyggnaden erforderliga gjutna vattenledningsrör tili ett pris af 2 mark per L®.

Dessutom har med Jernvägsstyrelsen öfverenskommits om utförande ä dess 
mekaniska verkstad i Helsingfors mot tillverkningskostnader af:

1 st. salongvagn,
3 st. 2:a klassens personvagnar,
6 st. 3:e „ „ .
4 st. konduktörsvagnar,
5 st. kyl- & varmvagnar,
35 st. täckta godsvagnar,
2 st. fängvagnar,
1 st. krutvagn.
Beträffande hälsotillständet bland arbetsmanskapet utvisa ingängna rap- 

porter följande antal sjukdagar ä de inom arbetsdistrikten inrättade provisionella 
lasaretten, nemligen:

lnom l:sta distriktet:
uti Walkeala sjukstuga . . . .  855 sjukdagar.
„ Mäntyharju „ . . . .  1,341 „ 2,196.

Transport 2,196.
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Transport 2,196.

Inom 2:dra_ distriktet:
uti Pieksämäki sjukstuga..................................  . 911.

Inom 3:dje distriktet: 
uti Suonenjoki sjukstuga . . . . . .
„ tyfuslasarettet i Kuopio stad . . .

En lindrigare tyfusfeber har herrskat bland .arbetarene, isynnerhet.i Pieksä
mäki, Suonenjoki och Kuopio socknar, men dock skordat^icke sá. fá. offer.

Under äret hafva tre större olycksfall timat med arbetare, af hvilka ett 
med dödlig utgáng. . .

Slutligen bilägges här efterföljande detaljerade tablä öfver arbeten och kost- 
nader vid Savolaks jernvägsbyggnad frän och med dess början tili utgängen af 
är 1887.

594.

2>2p4. 2.858. 

Summa 5,965.

Qvantitet. 3m f yti. 9m f yti.

L it t .  A .

A llm an n a  k o s tn ad e r.

a) Administrationskostnader.

1 . Loner och arvoden vid Ofverstyrelsen . . . . — 29,765 65
2 . Loner och arvoden It  inspektorer for utlandska , -

bestllln in gar....................................... — 31,162 32 60,927

1

97

b) Arbetsledningskostnader.

1 . Loner och arvoden I t  distrikts- och bitradande’
ingeniorer........................................................... — 169,902 90

2 . Loner och arvoden It  distriktskontorens tjenste-
man ..................................................................... 2 2 ,2.10 50

3. Loner och arvoden It  byggmastare, ordnings-
och qvartersman, kontorskarlar, stlngforare,
nattvakter m. fl. betjente.................................. — ' 'l 151̂ 435 87 343Í549 '27

c) Kasernering.
c'-

1 . Hushyror for embetslokaler, kontor och maga-
siner ................................................. . . .  ̂ . . — 8,252 19:

2 . Eldning, belysning, renhlllning och remont m. m. 1 '
af tjenstelokaler....................................... — 6,053 90

3. Remont, afskrifning och forluster 1 mobler och
kontorsinventarier............................................ . — . 894 57 15,200 66

Transport — 419,677 90

2
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•
Transport -----  ' — — 419,677 90

d )  Expenser.

Kontorsbôcker, tabeller, tryckalster, rit- och skrif-
materialier samt tillbebôr for telegrafering â
linien......................... ....... — — — 14,907 89

e )  Diverse.

Resor ocb ' beskickningar, postfôring lângs linien,
telegrammer och brefporton, ôfversâttningar, 
tidningar och annonser, kostnader for lâsesalar
m. fl. bithôrande utgifter ' . . . . — — — 24,471 38

Lût. B.
E x p ro p ria tio n .

2 . Inlôsen och flyttning af hus:
inom I:a d istrik tet......................... 569,00.

„  II:a . „  . . . . . . 495,18.
U IIlô ' n . . . ■ • l,660,oo. — 2,724 18

3. Ersâttning till jordegare for olàgenheter och
skador:
inom II:a distriktet. ■ .................... 1,230,78.

„  III:e „  ............................... 2,124,16. — 3,354 94

4. Arvoden till fôrrâttningslandtmàtare, expropria-
tionsnâmnder, omrâdets afrôsning ni. fl. ar-
arbetskostnader:
inom Ira d istrik tet......................... ' 148,60.

d  II-3> n  ...................................... 437,55.
„  IH:e ............................................................ 511,33. — 1,097 48 7,176 60

Lût. C.
T e ra s s e r in g s a rb e te n .

o) Fôrberedande arbeten.

1 .' Stakning,, afvàgning, affattning, jordborrning
m. fl. geodetiska arbeten: 
inom Ira d istrik tet........................ 3,573,85.

, ,  Il.a , ,  ...................................... -  15,988,87.

„  Hire „  ....................................... . 5,382,64. — 24,945 36

2 . Skogsfallning och rôdjning:
inom Ira d istrik te t........................ 12,528,68.

, ,  II:a ........................ 16,976,83.
»  111*6 d  ...................................... 26,583,45. — 56,088 96 81,034 32

i

; Transport — — 547,268 9
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1.

2.

3.

4.

5.

1.

Transport

b) Jordschaktningsarbeten.

Vid â- och bäckkorrektioner, frân afloppsdiken 
m. fl. gräfningar för markens torrläggning 
har utschaktats:
inom T.a d istrik tet............................. kb.m.

„ Il.a ,, . ,,
„ -111:6 ,, ..........................  ,,

eller in summa 82,839,i kb.m. à 0,684 3m f 
Frân banans sidodiken har utschaktats:

inom I:a d istrik tet...................................kb.m.
,, II:a „ ........................  . ,,
» HI: e ......................................................

eller in summa 477,197,o kb.m. à 0,683 3fnf 
Frân banvallens skärningar har utschaktats och 

till bank upplagts:
inom I:a distriktet . . ' ...........................kb.m.

» Il.a ,, . . . . . . .  ,,
,, III:e „ ,,

eller in summa 1,015,598,7 kb.m. à l,o i7 Smf 
Frân banvallens skärningar har utschaktats och 

pä sida upplagts:
inom La d istrik tet...................................kb.m.

,, II:a ,,    ,,
n III:e ,,   ,)

eller in summa 54,769,9 kb.m. à 0,833 3m f 
Frân reservtägter i och för bristande bankfyll- 

ning har utschaktats:
inom La d istrik tet.................................. kb.m.

,, ll:a  ,,   „
il III:e ,,   ,,

eller in summa 1,245,625,0 kb.m. à 0,728 3mf.

c) Sprängningsarbeten.

Frân aflopps- och sidodiken har utsprängts: 
inom I:a distriktet . . . . . . .  kb.m.

,, II:a „ ■ ........................................
,1 • IH.e ,, .............................  ,,

eller in summa 2,611,5 kb.m. à 8,719 3mf 
Frân banvallens skärningar har utsprängts:

inom La distriktet . .............................. kb.m.
,, II:a „ ............................. ,,
,, 111:6' „ • ........................... ,, ■

eller in summa 55,567,4 kb.m. à 7,786 3m f 

: Transport

— — — 547,268 9

25,936,3 19,249 79
24,528,9 13,212 41
32,373,9 24,233 59 56,695 79

100,664,9 88,237' 31
258,407¡ l 155,343 72
118,125,0 82,419 —; . 326,000 3

200,751,4 290,118 28
337,294,2 287,706 15'
477,553,1 455,267 57 1,033,092

12,903,3 9,401 98
748,5 475 20

41,118,1 35,730 89 45,608 7

471,643,4 339,503
/
73

286,564,8 200,091 44
487,416,8 366,409 96 906,005 13

648,1 7,932 69
697,1 6,179 92

1,266,3 10,659 421 24,772 3

14,163,7 115,705 87
4,843,0 41,936 26

36,560,7 274,988 67 432,630 80

1 - — — 1 3,372,071 94
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• ¡Transport _ _ _ 3,372,071 94

3. Frân banans afloppsdiken ocb skarningar har
undanskaffats stôrre jordstenar:
inom I:a d istrik tet.................... . . kb.m. 16;990,o. 52,039 31

„ lira „ .................... 23,619,1 49,582 43-
n II?*,® n .................... 64,025,8 131,290 57: 232,912 31

eller in summa 104,634,9’kb.m. à 2,226 3m f ?

d) Markens ocb banvallena fôrstârkning. - ;
1 . Faschinbâddar hafva utfôrts: • >-

inom II:a distriktet.................... . . qv.m. 10,593,1 4,920 20 :
» III: 6 jj . .................... 3,000,o 813 10 : 5,733 30

2 . Stôdjemurar hafva utfôrts: f
inom I:a d istrik tet.................... . . kb:m. •276,6 •908. 43

n II:a „ .................... • .20,0 ; 74 ■ 10

» HI*® • » .................... 8,591,3 . 14,795. 63 15,778 16
3. Banvall och diken har reveterats medrsten: . . .

inom I:a d istrik tet.................... 1,124,8 3,475 37.
» H:a „ .................... 2 ,102,0 2,346 27

11,226,7 , • 11,710 79 ■17,532 43
4. Matjords-, torf- och grusbeklâdning af-banvalls-

och dikesdoseringar har utfôrts:
inom I:a d istrik tet.................... . . qv.m. 68,067,0 12,139 •89

» H: a „ .................... 195,579,8 27,958 52-
,, III: e jj .................... 220,026,6 41,295 10 , 81,393 51

5. Drânering af skarningar och stationsplaner:
inom I:a distriktèt . : . . . 6 13 —

„ II:a „ .................... 91. 243 55,
» III:e „ . . . . . . 414 974 75: 1,231 30

L i t t .  D . .

K o n s ta rb e te n .

a) Afioppstrummor.

1 . Grundgrâfning och konstgjord grund, spontning
m. m. :
inom I:a d istrik tet.................... — 51,549 14

„ II:a . , , j .................... — 61,254 78
,, 1 11 :6  ,j .................... — 86,407 89 199,211 81

2 . Kallmurar till tâckta trummor hafva utfôrts:
inom Là distriktet 53 st. ’ ’ . . . . .  kb.m. 5,532,6 ' 66,775 55

» ILa • „ 87 „ . ' .  . • • )> 5,564,3 59,926 65
• „ III:e ,, 75 „ . ■. * * » 9;459,1 107,348 31 234,050 51

eller in summa 20,556,o kb.m. i 11,386 Smf.

' »- . ¡Transport — — | 4,159,915 27
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Transport _ _ _ 4,159,915 27

3. Kallmurar till oppna trummor hafva utforts: - '

inom I:a d istriktet..................................■. . 14,948 98
„ II=a ................................................................... •6,994 78
u IHi6 „ ............................................. — 10,950 92 32,894 68

b) Brolandfasten och pelare.
1 & 2 . Grundgrafning och spontning saint konst-

gjord grund, sksom grusbaddar, betonering
m. m.:
inom I:a distriktet ............................................ — 92,793 24

— 40,293 64
»» like n ................................................... — 52,722 39 185,809 27

3. Kallmurar af kilad och tuktad sten hafva ut-
forts:
inom I:a distriktet . . ' . ............................. 26,091 37

„ 11-3» ,, ............................................ — .31J28 32
„ III:e ,, • .................................. — 66,008 45’ 123,828 14

4. Murar i cementbruk hafva utforts:
inom La distriktet............................................. _ 31,663 85 ‘

„ 1.1*8* ................................................... — 801 55
„ I'II:e „ ............................................ — 10 90 32,476 30

c) Brospann.

1 . Uppkopta brospann och brodelar af jern:
inom La d istrik tet.................................. tons 0,150 48- 60

j, II:a ,) ........................ : * n 26,981- 8,652 65
III:e „ ......................................... 25,012 8,057 48 16;758 73

2 &  3. Transport, uppstallning, hopnitning, traof-
verbyggnad m.-m. af brodelarne:
inom I:a d istriktet.................................. • . 208- 35

„ IL'a „ ............................................ — 710 26
,, III:e „ ............................................ — 646 5 1,564 66

i L it t .  E .

O fverbyggnaden.

a) Ballastering.

1 . Med skottkarra och hast har utslapats under-
ballast:
inom La d istrik tet............................. kb.m. 2,186,0 1,308 20

,, II.a ........................................... 16,027,8 .28,704. 8 8 ,
,, Ill.e ,, .............................  ,, . 18,858,3 17,363 66 ' 47,376 74

-Transport — — — 4,600,623 79



Transport — — _ 4,600,623 79

2 . Kostnader i och för framtida utsläpning af öf-
verballast med bantâg, sâsom uppköp af ved,
transport af lokomotiv etc.:
inom I:ar d istrik tet.................... — . 2,497 67

,, II:a .................... — 7,416 63
„ III:e „ .................... 10,129 38 20,043 68

b) Sleepers.

1 . Uppköp af sleepers:
inom I:a d istrik tet...................... 2,314 1,608 20

11 11̂ 3» M .................... 32,618 21,707 19
ts III:e ,t .................... 38,723 22,985 09 46,300 48

eller in summa 73,655 st. à 0,63 3m f
2 & 3. Justering och hakning samt transport af

sleepers:
inom I:a distriktet . . . . . — ■ 466 —

j» 11*3» j> .................... — 301 45
» XII-G » .................... — ' 2,325 98 3,093 43

c) Räler med tillbehör.

1 . Räler hafva uppköpts:
& hufvudkontoret.................... 3,628,300 406,460 79
för I:a distriktet................... .... 1,254,393 140,498 7
,j ILa 5j . . . . . . 5,118,931 574,049 88

„ H I : e ..................................... 3,869,541 429,156 27 1,550,165 1

2 . Bindningsskenor hafva uppköpts:
â hufvudkontoret.................... — ’ 1 72
för La distriktèt........................ 286,441 41,519 61
,, ILa !»'■;- ......................... . . .  j) 435,730 63,154 42
„ III:e „ ........................ 290,ooi 41,352 29 146,028 4

3. Bottenplätar hafva uppköpts:
för La distriktet........................ . . . tons 9,405 1,499 88
n II:a n ........................ 6,398 1,020 33
v IIL b ,, ......................... 9,991 1,594 29 4,114 50

4. Skrufbult har uppköpts:
för La distriktet........................ . . . tons 18,344 5,061 10

,, Ilta „ ......................... 32,581 8,169 68

„ III:e ..................................... 23,331 7,234 7 20,464 85
5 Skenspik har uppköpts:

för La distriktet........................ . 47,449 1 2 ,1 2 1 80

ti . ILa ,, ......................... 73,008 16,695 76
„ I I L e ..................................... 67,468 19,241 77 48,059 33

. Transport 1 - - — | 6,438,893 I n
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Transport _ _ _ 6,438,893 1 1

6 . Materialier for vexlingar har anskaffatsr
á hufvudkontoret .............................................. ' --- 19,727 90
inom I:a distriktet ............................................ — 389 97 •

„ lira .......................................................... — 389 96
,, Hire „ ........................ ; . . . — 389 97 20,897 80

7. Lossnings-, lastnings- och transport- m. fl. kost-.
nader hafva uppgátt:
for hufvudkontoret............................................ 4,047 88

„ Ira distriktet................................................. — 20,433 35
»i H:a ................................................. — 106,192 80
jí Hire j, ......................................................... — 62,980 59 193,654 62

d) Spárspikning och. stoppning.
1 . Spikning af hufvud- och sidosp&r:

inom Ira d istrik tet............................................ __ 7 90
„ lira j) ............................................ — 1,853 1

„ Hire „ ............................................ — — 75 1,861 66
2 . Spikning af bi- och provisionella spár:

■ inom Ira d istrik tet............................................ — 535 45
lira jj ............................................ ■ --- 566 —

?! III-e »j ............................................ — 440 40 1,541 85

L i t t .  F .  • . •

H ág n a d e r och vSg ar.

a) Hágnader.

1., A fri baña uppforda gárdesg&rdar r
inom Hire d is tr ik te t .............................str.m. 945 ---  . — 344 40

2 . Kring stationerna utf&rda plank och staketr
inom Ira d istrik tet .................................. str.m. — 36 75

v lira ,, .............................. ,, 1,047 903 65
,, Hire n ........................ .....  ,, 3,091 2,587 22 3,527 62

b) Vagófvergángar.
1. Flyttade och nybyggda vagar samt vagar t i l l .

stationerna hafva kostat:
inom Ira d istrik tet ................................................... 2,050 20

,, lira ,, ................................................... — 5,316 46
i> Hire ,, ............................................ — 5,771 63 13,138 29

2 . Vagófvergángar ofver banan i nivá, jemte hártill
horande trummor och grindar hafva utforts: 
inom Ira d istrik tet............................................ 3,119 86

Transport 3,119 86 6,673,859 35
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r t) Transport ___ , 3,119 86 6,673,859 35

inom II:a distriktet............................................ 8,585 95
l i XIIlGi t, ............................................. — 9,258 88 20,964 69

3. Vägöfverglngar öfver banan pl bro har kostat:
inom IILe d is t r ik te t .................................... ..... — 648 43

4. Planering och vägar inom stationerna har kostat: ]

inom I:a distriktet ............................................ — 428 85
, ,  II:a , ,  ............................................. — 3;518 20

»t 1 1 1 :6  f , ................................................. • • — 6,346 82 10,293 87

' L i t t .  G .

H u sb yg g iiad er.

o) Stationsbyggnader.

2— 9. Ä statiönshus, stenplätformer, depotkaserner,
dubbla '  vaktstugor samt diverse ekonomie-
och uthus nedlagda kostnader:
inom I:a d istrik tet .......................................................................... 56,163 58

!

—  ' 111,833 71
rt III-G jf .......................................................................... — 117,639 66 285,636 95

b) Godsmagasiner, lastningsplatformer ooh
bryggor.

1— 3. k  större och mindre godsmagasin samt.land-
ningsbryggor är nedlägdt:
inom I:a distriktet .......................................................................... _ 702 86

n II*ä n ........................................................................... — 1,124 77
, ,  HI:e „  .......................................................................... — 7,567 80 9,395 43

c) Lokomotivstall.

1 &  2. k  in summa 15 lokomotivspiltor och 3 större
vedlider tili desamma är nedlägdt: 
inom I:a d istrik tet .................................................. _ 6,301 26

v »  ........................................................................... — 36,896 9

„  IILe „  .......................................................................... — 36,294 87 79,492 2 2

d)  Verkstads- ooh förr&dsbyggnader.

1 — 4  <fc 6 . A mekanisk remontverkstad, smedja,
oljemagasin och förrädsmagasin för banans 
eget behof, alla i Kuopio, nedlagda kostnader- — — 1 13,473 67

e) Byggnader för vattentag.

1 — 3. A vattentorn med vedlider, ängpumphus jemte
bostad för maskinist ssmt brunnar, vattenba-

Transport - - — 7,093,764 61
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Transport — _ _ 7,093,764 61

siner, filtrar, rörledningar, ängpumpar m. 'rn. ! 
har användts:
inom I:a d istriktet............................................

'

; 9,115 91
, V - V :

11,126 89
11,343 82 ■ 31,586 62

f )  Vaktstugor & linien.
2—5. k  enkla vaktstugor vid fri bana jemte till-

hörande uthus och vaktkurar har nedlagts: 
inom I:a distriktet ............................................ _■ < 37,975 13

)> II-ft n ............................................................................................. —  ( .41,779 92
,, .IUce ), .................................. ....  . — 55,222, # 6, . 134,9,77 71

g)  Provisionella byggnader.

1—4. k  arbetarebostäder, förrädsmagasin, redskaps-
skjul, krut-’och dynamitkällare, smedjor och
kollider m.’ m. har utgifvits:
inom I:a d istrik tet............................................ 20,887 84

,, 1 1 : 3 .  „ ............................................ --_ 10,271 55
„ UI:e „ ........................................ — 27,887 48 59,036 87

Litt. H.
Telegraf och telefon.

Enkel trädledning jemte samteliga apparater har
kostat:

inom La d istrik tet............................................ _ 20,142 73
„ II:a i) ............................................ _ ' 24,987 75
„ III:e „ . . .................................. ‘ •19,091 97 64,222

f

45

Litt. 1.

Tillbehör till banan.

a)  Fasta tillbehör.

1. Lokomotiv vändbord med grund- och ringmurar:
inom La d istrik tet............................. .... _ 42 —

. .  ILa „ ............................................ 1 8,357 72
j )  Illce )) ............................................ 1 6,943 64 1 15,343 36

4. Fasta signaler, kilometer-, lutnings- och afvisar-
stolpar:

inom II:a distriktet............................................ .122 40
„  III:e „ ............................................ — 10 — 132 1 40

Transport | — 1 - | 7,399,064 1 2

8
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Transport — — — 7,399,064 2

b) Trafikstationernas utrustning.

Möbler och stationsinventarier samt brandredskap:
inom I:a d istrik te t ........................................................................................ — 45 —

J» H ’ i l  , ,  ......................................................................................... • — 445 —

in :e  „  ....................................... .... — 341 90 831 90

Litt. K.
RSrlig materiel.

■ a) LokomotiT.

'2. Ä 15 st. beställda lokomotiv har utgifvits . . — 189,810 32

c) Godsvagnar.

Ä 80 st. beställda öppna gods- och plankvagnar har
utbetalts.  ...................................................................................................................... — 152,692 86 342,503 18

Litt. L.
Sjukvärden.

Värden af sjuke arbetare har medtagit:
inom I:a d istrik tet ......................................................................................... 7,643 94

» H:a „  ........................................................................................ — 5,442 28
, ,  IIIlG , ,  ................................................. ......... — 10,579 34 23,665 56

Litt. M.
Förrädet.

För mätningsinstrumenter, hufvud- och distrikts-
kontorens möbler och inventarier, byggnads- 
instrumentalier och redskap, byggnadsmateria- 
lier, som ej direkt ä. annan littera afförts, samt 
lasarettsinventarier belastade byggnadsanslaget 
vid ärets utgäng:

för hufvudkontoret......................................................................................... — 2,313 10

„  I:a distriktet .  ,......................................................................................... — ' 172,869 17

„  II:a i i  • .........................* — . 132,222 74

„  ULe „  ..................................................................... .......... — 201,034 94 508,439 95

Summa 3m f — - - 8,274,504 61
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Sammandrag.

Sihjf. A*

Litt. A. Allmànna kostnader . . . ..................................................................... 459,057 . 17
„ B. Expropriation............................................................................................ 7,176 , 60,.
„ C. Terrassering................................................................................................. 3,260,419 18
„ . D. K onstarbeten ............................................................................................ 826,594 10

„ E. Ôfverbyggnaden....................................................................................... 2,103,606 99
„ F. Hâgnader och vâgar..................................................... ............................. 48,917 30
„ G. Husbyggnader........................ .... ............................................................... 613,599 47
„ H. Telegraf och telefon............................. ' -................................................. 64,222 45
„ I. Tillbehôr till banan................................................................................... 16,307 6 6 :
„ K. Rôrlig materiel............................................................................................ 342,503 18
„ L. Sjukvârden................................................................................................. 23,665 56
„ M. F ôrrâd et.......................... ........................................................................... 508,439 95

Summa 3m f 8,274,504 61

2. Undeisökning af de för Kaielska jernbanan ifrägasatta alternativa 
linierna frän Wiborg tili Joensuu stad.

Sedan landets ar. 1885 församlade Ständer uti underdänig petition anhällit, 
att teknisk och ekonomisk utredning mätte ävägabringas beträffande lämpligaste 
sträckningen af en stambana frän Wiborg öfver Jääskis direkte tili hamnplats vid 
Ladoga och derifrän tili Joensuu, äfvensom att proposition om byggande af sädan 
bana mätte föreläggas nästsammanträdande Ständer, samt Eders Kejserliga Maje
stät i Näder bemyndigat Senaten att läta verkställa de undersökningar, som för 
bedömandet af lämpligaste sträckningen af en dylik stambana och beräknandet af 
kostnaden for densamma ännu vore af nöden, sä och efter det Kejserliga Senaten 
den 17 Juli 1886 uppdragit ät en komité af särskilda personer att efter närmare 
undersökning af förhandenvarande ekonomiska omständigheter beträffande rikt- 
ningen af ifrägavarande stambana med utgängspunkter frän säväl Wiborgs stad, 
som nägon annan Station ä jernvägen emellan Wiborg och gränsen mot Kejsare- 
dömet, hos Kejserliga Senaten föreslä den af nämnda alternativa utgängspunkter 
och den vidare riktning för banan, som komitén med afseende ä orts- och trafik- 
förhällandena ansäge fördelaktigast, har Kejserliga Senaten, med bifogande af den 
bemälda komités betänkande ätföljda generalkarta, uti skrifvelse frän Jordbruks- 
Expeditionen för den 21 April Bästpäföljde är anbefalt Öfverstyreisen:

att läta under- ledning af Öfveringenior Th. Tallqvist verkställa teknisk un
dersökning af lämpligaste linie för ifrägavarande jernväg icke alienast i den äf
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komitön föreslagna och ä sagda karta uppdragna sträckning ifrän Wiborg tili 
trakten af Jääskis kyrka och derifrän förbi Umes kyrka tili Lahdenpohja vik af 
Ladöga samt vidare förbi Ruskeala ocb Pelgjärvi kyrkor, Wärtsilä bruk och Kih- 
telysvaara kyrka tili Joensuu, utan ock i den af nägra ledamöter i komitön för- 
ordade och ä kartan jemväl angifna sträckning frän Wiborg tili närheten af S:t 
Andrse kyrka och. vidare tili Lahdenpohja vik, efter beröring af Ladoga jemväl vid 
Kronoborg, samt slutligen i nordlig- och nordvestlig riktning tili Joensuu, efter be- 
röring af Pyhäjärvi s jö ;

att denna undersökning borde i sädana trakter och ä sädana ställen, der 
för en jernvägsbyggnad svärare eller ovanligare terrängförhällanden förekomma 
eller andra omständigheter päkalla större anläggningskostnader, verkställas nog- 
grannare, men ä öfriga ställen endast med sädan utförlighet, som erfordras för 
beräknandet af kostnaderna för omförmälda jernväg;

att, for utrönande af terrängförhällandena och ungefärliga kostnaden för 
änsagde jernvägs ledande frän Terijoki eller annan inom finska omrädet helägen 
Station ä södra stambanan öfver Kiviniemi näs tili Kexholm och Kronoborg, jem
väl läta anställa undersökning, sälunda att densamma i allmänhet skulle ske oku- 
lärt och att endast ä sädana ställen, hvarest svärare terrängförhällanden eller 
större anläggningskostnader förekommme, teknisk undersökning skulle utföras samt

att med vederbörande förrättningsingeniörers berättelser och betänkanden 
i anledning af de verkstälda undersökningarne, äfvensom kostnadsförslag, kartor, 
pian- och profilritningar för jernvägsanläggning i ofvänberörda tvänne alternativa 
sträckningar frän Wiborg tili Joensuu samt de vid undersökningarna i öfrigt till- 
komna kartor, ritningar och handlingar jemte Öfverstyrelsens eget underdäniga 
utlätande innan den 1 päföljde Oktober tili Kejserliga Senaten inkomma och tillika 
äterställa den tili komitöns betänkande hörande kartan.

Vidare har Jordbruks Expeditionen, säsom tillägg tili Expeditionens ofvau- 
äberopade skrifvelse rörande teknisk undersökning af lämpligaste sträckningen för 
Karelska stambanan, medelst skrifvelse af den 23 Maj 1887 anmodat Öfverstyrelsen 
att, i enlighet med de uti den tidigare skrifvelsen upptagna grunder, äfven läta under- 
söka de tvä bibanor, den ena tili Harakka lastageplats vid Saimen och den andra 
tili Ristlaks hamnplats vid Pyhäjärvi, hvilka af bemälde komitö likaledes före- 
slagits; samt att de kostnadsförslag, som för byggandet af berörda jernväg upp- 
gjordes, borde särskildt upptaga den beräknade kostnaden för hvardera bibanan.

Efter det Öfverstyrelsen uti skrifvelse för den 1 Oktober 1887 hos Jord
bruks Expeditionen anmält att Karelska jernvägsundersökningen, af särskilta or- 
saker, inom föreskrifven tid icke hunnit afslutas och resultaterna deraf tili Eders 
Kejserliga Majestät insändas, har Kejserliga .Senaten medelst skrifvelse frän Jord
bruks Expeditionen för den 7 i samma mänad, med tillkännagifvande att ordfö- 
randene i Jaakimvaara sockens kommunalnämnd och kommunalstämma Ernst Zinck
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och Mikael Helenius* uti en tili Jordbruks Expeditionen den 1 i samma mänad in- 
gifven skrift ankällit om undersökning af en pä sökandenes föranstaltande af Kom- 
missionslandtmätaren R. Natulin ä bilagd karta uppdragen alternativ sträckning af 
den utaf vederbörande ingeniörer tekniskt undersökta linie för den blifvande Ka- 
relska banan frän Parikkala sockens gräns tili trakten af Hiekkaharju moäs ätta 
verst frän Lahdenpohja, anbefalt Öfverstyrelsen att, vid skeende granskning af det 
under arbete varande projekt för en blifvande jernväg genom Karelen, jemväl taga
1 öfvervägande den af sökandene nu förordade linie samt uti det öfver nämnda 
banprojekt afgifvande utlätande äfven yttra sig rörande sagde linie, utan att tek- 
nisk undersökning af densamma eller uppskof med banprojektets insändande deraf 
likväl mätte föranledas; hvarjemte ofvanberörda skrift med dertill hörande bilagor 
tillsä.ndts Öfverstyrelsen. och horde vid banprojektets insändande tili Kejserliga Se
naten äterställas.

Sedan de i anledning häraf föranledda arbetena under päföljde sommar 
blifvit verkstälda, häfva följande förslag, kartor och ritningar uppgjorts, nemligen:

l:o Öfveringeniören Tallqvists tili Öfverstyrelsen afgifna utlätande af den
2 November 1887, rörande de undersökta alternativa linierna, jemte deri äbero- 
pade program och skrifvelser samt följande kartor, profiler och kostnadsförslag:

a) Karta och profil öfver Wiborg—Jääskis— Lahdenpohja alternativet med 
kostnadsförslag tili en jernväg frän Wiborgs stad till Lahdenpohja vik af Ladoga 
sjö genom Wiborg, Jääskis, limes, Parikkala, Kronoborg och Jaakimvaara kom
muner af 146,2 kilometers längd;

b) Karta och profil öfver Wiborg— S:t Andrae— Lahdenpohja alternativet 
med kostnadsförslag tili en jernväg frän Wiborgs stad genom Wiborg, S:t Andrae, 
Kirvus, Hiitola, Kronoborg och Jaakimvaara kommuner med beröring af Kröno- 
borgs köping af 143,o kilometers längd;

c) Profil till sammanbindningslinie „Kuoksjärvi— Elisenvaara“ emellan S:t 
Andrae och Jääskis linierna med kostnadsförslag tili en jernväg frän Wiborgs stad 
till Lahdenpohja vik af Ladoga sjö genom Wiborg, S:t And.iae, Kirvus, Hiitola, 
Kronoborg och Jaakimvaara kommuner med förbigäende af Kronoborgs köping, 
men i stället ledd genom Elisenvaara by, af 143,4 kilometers längd;

d) Karta med kostnadsförslag tili en jernväg frän Terijoki station ä södra 
stambanan tili Lahdenpohja vik af Ladoga sjö genom Kivinebb, Walkjärvi, Sak- 
kola och Pyhäjärvi kommuner, förbi Kexholm stad och vidare genom Kaukola, 
Hiitola, Kronoborg och Jaakimvara kommuner af 213,4 kilometers längd; .

e) Karta och profil öfver Joensuu— Kides—Lahdenpohja alternativet med 
kostnadsförslag tili en jernväg frän Joensuu stad tili Lahdenpohja vik af Ladoga 
sjö genom Kontiolaks, Kihtelysvaara, Kides, Uukuniemi och Jaakimvaara kom
muner af 130,6 kilometers längd, med bispär tili Pyhäjärvi sjö;
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/ ) Karta och profil öfver Joensuu— Sordavala—Lahdenpohja alternativet 

med kostnadsförslag tili en jernväg frän Joensuu stad tili Lahdenpohja vik af La
doga sjö genom Kontiolaks, Kihtelysvaara, Tohmajärvi, Pelgjärvi, Ruskeala, Sor
davala och Jaakimvaara kommuner af 177,5 kilometers längd, med hamnspär vid 
Sordavala stad;

g) Profil öfver Jääskis—Harakka bibana med kostnadsförslag tili en bibana 
frän Jääskis Station ä föreslagen Karelsk stambana tili Harakka vik af Saima sjö 
genom Jääskis och Ruokolaks kommuner af 21,9 kilometers längd;

h) Kostnadsförslag tili en bibana frän Paigjärvi haltpunkt ä hufvudbanan 
tili Petölaks vik af Pyhäjärvi sjö genom Jaakimvaara och Uukuniemi kommuner 
af 16,3 kilometers längd;

i) Kostnadsförslag tili en bibana frän Paigjärvi haltpunkt ä hufvudbanan 
tili Lahdenpohja vik af Ladoga sjö genom Jaakimvaara kommun, af 10,i kilo
meters längd; samt

k) Karta och kostnadsförslag tili en jernväg emellan Wiborg, Sordavala och 
Joensuu städer genom Wiborg, S:t Andrae, Kirvus, Hiitola, Kronoborg, Jaakim
vaara, Sordavala, Ruskeala, Pelgjärvi, Tohmajärvi, Kihtelysvaara och Kontiolaks 
kommuner med förbigäende af Kronoborgs köping och Lahdenpohja hamn i La
doga, men i stället dragen genom Elisenvaara och Paigjärvi byar i Kronoborgs 
och Jaakimvaara kommuner, ä in summa 313 kilometers längd, med hamnspär i 
Sordavala.

2:o En karta öfver den af Öfverstyrelsen uti dess underdäniga utlätande 
framstälda sträckning af Karelska stambanan.

Kostnaden för undersökuingen uppgick tili 47,242 mark 53 penni; och har 
Öfverstyrelsen jemte underdänigt utlätande af den 14 November 1887 tili Eders 
Kejserliga Majestät insändt säväl nämnda kartor, förslag och öfriga i ärendet till- 
komna handlingar, som ock infordradt underdänigt utlätande i ämnet.
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Andra afdelningen.
Kanaler, far- och flottleder samt tili dem hörande inrättningar.

i. Saima kanal eller faileden frän Wiborgska viken tili Saima sjö.
Kanälen, som inom Lappvesi socken utlöper frän Lauritsala vik af Saimen 

och genomgär Nuijamaajärvi, Lietjärvi, Rättijärvi, Särkijärvi, Parvilanjärvi och 
Juustilanjärvi sjöar samt Lavolansalmi sund och Suomenvedenpohja vik af salt- 
sjön tili Wiborgs stad, har en längd af 5572 verst, deraf 33,8 är ästadkommen 
genom skärning och fyllning samt resten genom sjöar. Vattenytans sänkning ut- 
med kanalleden uppgär tili 255,6 5 fot och öfvervinnes genom 28 uti densamma 
anlagda slussar, hvilka alla hafva en längd af 120 fot, en bredd af 25 fot och ett 
vattendjup af 9 fot tili tröskelbjelken samt äro uppförda af huggen sten. Pä fern 
olika Ställen äro 3 slussar sammankopplade och pä tre Ställen 2, hvaremot de öf- 
riga sju slussarna äro enkla. Räknadt frän Saimen hafva slussarna II  tili V III 
en sänkning af 9,3 fot, slussarna IX  och 'X  11,5 fot, slussen X I 5 fot, slussarna 
X II tili XX V II 10 fot och vid hvardera ändpunkterna belägna Lauritsala och La
vola slussar cirka 2 fot, beroende af vattenständen i Saimen och Suomenvedenpohja.

Kanalens normal tvärsektion har 40 fots bottenbredd och 9 fots vattendjup 
med sidodoseringar af 2 pä 1 och 5 fot breda skvalpbankar vid 7 fots höjd öfver 
bottnet äfvensom 10 fot bred dragväg pä ena stranden 1 7 2  fot ofvanom vatten- 
ytan. Doseringen emellan skvalpbanken och dragvägen är reveterad med sten. 
I Lauritsala äsen, der kanalen pä en sträcka af 6,750 fot är insprängd i berg, 
utgör bottenbredden .endast 25 fot, utom ett omfartsställe med 40 fots bredd. Om- 
kring berget vid Nuijakangas, der kanalen är lagd ä bank, har densamma 30 fots 
bottenbredd, likasä vid Pälli och Juustila, hvarest den är insprängd i berg, re
spektive 30 och 25 fot.

Förutom slussarna förekomma följande konstarbeten vid kanalen:
1 torrdocka vid Mustola, inrymmande 6 farkoster.
1 aqvmdukt vid Kansola med tvenne hvalf af tolf fots spann,
2 kulvertar,
13 bräddaflopp,
2 dambyggnader för regiering af vattenständen i Nuijamaajärvi och Rätti

järvi sjöar,
2 bräddinlopp,



3 bottenaflopp,
2 stämportar,
2 sättdammar,
12 rullbroar af jern, tolf fot breda och 
1 rullbro i Wiborg med dubbel bredd.
I  Nuijamaajärvi sjö samt utmed farleden emellan Juustila och Wiborg äro 

stenkummel och pollare uppförda och dessutom vanliga remmare utsatta.
Kanalbyggnaden pägick frän medlet af är 1845 tili 1857 och medtog en 

kostnad, inberäknadt komplett erin gsarbeten 1857 och 1858 af 3,096,600 rubel eller 

12,386,400 mark.

De remont- och öfriga arbeten, hvilka under loppet af 1887 blifvit verk- 
stälda vid kanalen, kunna för lättare öfversigt fördelas under följände rubriker : 
kanalen, slussar, broar och stämportar, dockan, kulvertar, botten- och breddaf- 
lopp,'segelled, telefonledning, plantskolan, byggnader, förrädet och diverse arbeten.

Kanalen.
Efter det nödig sten under vintern blifvit kilad och framsläpad tili arbets- 

stallena och gfuset längsmed dragvägarne, vidtogs med reveteringsarbetena om 
vären i god tid, dä emellan IV och V slussarne reveteringen omlades pä en sträcka 
af 100 famnar och emellan IX  slussen och Räihä omkring 700 famnar. Inom 
nedre distriktet blefvo reveteringarne delvis omlagda och reparerade emellan Nuija
maajärvi sjö och X IX  slussen pä en längd af närmare 2 verst.

Frän bergväggarne vid Lauritsala äsen undanskaffades flere stenblock, som 
genom vattnets och kälens inverkan skjutit fram, hvarjemte i sjelfva dosseringen 
söder om berget nedlades 315 fot dräneringsrör för vattnets afledande derifrän 
tili kanalen.

Frän berget vid Nuijakangas bugten undanskaffades ett 8 kubikfamnars sten
block af frätsten, hvilket glidit ett stycke nedät kanalen. Den ä reveteringsmuren 
bildade öfverhängande torfven borttogs pä en längd af 1,000 fot emellan IX  slussen 
och Suikki: Vid Parvila sjös utlopp uppmuddrades med handskopor frän kanalen 
45 kubikfamnar tillslammad sand, hvarjemte dagvattensdikena inom hvardera di- 
striktena rensades pä nödiga stallen och gruset utbreddes pä dragvägen. Vid V, 
IX  och X I slussarne samt Kansola brovaktstuga anlades nya planteringar, hvar- 
utom förut befintliga ansades.

Till alla dessa arbeten ätgingo 5,98674 dagsverken.
Arbetskostnaden utgjorde................................... 11,469 mark 20 penni.
Materialkostnaden  ....................... .....  433 „ 61 „

Summa kostnad 11,902 mark 81 penni.
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cetáckningen a' slussarne aftogs under Apnl manad, nvarefter remontarbe- 

MOnriiídlvtb-iof mío «.•[hínoT/jq-  ̂ i língnnq.inva'i o.liü.nmxvii .aimmjmguiv
tenä a 'desanima vidtogo. Och utgiordes 
1:1)) uJVrt ndibaquodj: 
tjarmng af portar
Job i .!»TJt}-y»í. tolo ....... ........................................... ...... ............................. ..
planerne, ly.ftnmg och justering af spelste'nar och pollare. af föliande: ä III slus- 
¡no imhiri nrro / ; i , .njrajqmroaiül ioitljw! • >)i)j.WoJ:iv;/i jyärbHatioirc j¡vn 
sens .ofre och nedre portar vid Mälkiä och Vll.slussens vid Mustola förstärktes 
pti;ir;>irj:yif .ahimbonji.Hloiiön-rJiv.-íiji nmnsi. ifobimiajv «ohijtfcorrav J/Iudícvixk juosuh/i 
tvarreglarne, som af rota angnpits, hv.arjemte plankbeklädnaden vid tvänne af först- 
-Htila \ 'A A  biv fííjvtjrijj'd toví.o uojíI ahny.llidniöl IliJ snJu;li>l uojaajinaoJovfn
namnde portar omlades tul halfva hojden och vid de sednare tili näst öfversta 

, T, . . .mnrggvihavii) uro?: -vihiin lili lirvrig fioi.Unnqa'i íjjJo.1 no /largralmn wv¿
regem. Vid X  slussen insattes tvänne nya dragstänger och vid XI en. Vid be- 

... , . , . . .iinjliavgpjjk ognintó limiill
stammande slussen uppmurades af sten 1 cementbruk en ny vandringsplatform för
1 .a-urnoq Of: ä.ifinr (m  . . . . . .  TTT . p in ottu ' iiyl),iuí,tgo>tKincl-rA
dragstangens handhafvande och 1 II  och III  slusskamrarne jCementerades Jogarne. 
Vid XX-slussen-repär-ei-ddes-älten-pä-en'läiigd af 2Ö fot, XXV slússeris öfre por
tar, h v i ík'á'J' ib es t ät!tf f ;ál 11 séÜ'an 'l's 'SÍif ombygdes och beklädnaden ä nedré portparet 
i denna likasom á XXV slussens reparerades. I  November öfvertäcktes slussarne 
áter och förmärktes dervid inga stöfrd^mbliningar á slussmurarne, á hvilka om 
v&fc och*ih0st,:lódhiingárií;och flhätningärrblifvibvverkstäldeifiiiiy ngrhön orshag 
f; noi) Tilhiófvarinamnde aiibetenganvähdesiil^O^i^iidagsverken. «'ibohj/t i jsm.nu.8 
.rghürfaArbetsktístnaden lútgjoiideiranfto o.7b.íd' nrt«T<2i48#í>ín'arlíí> lmpfennivf ¿JiM
-'revil .Mäterialkostnaäen)'!j;q:i r Jiairud. ahuuyiivmd dan lö532'/'Jii'„ei:ir'4;iiuXn I ./laida 

■mum 'iii«yfÍ8. ivUlfctoiJ inonnvto ilM gdiiii^ :)tflr9'-
-qqii rtnbjurggvil J»rv oh le n(riob<TJn,ta u.M uoJwfwl i irnirnod Jidlivif .'Middiita rfao 
uobaí'rjd i aobnléqui ivi¡'¡(.j .jí Î dyo ilüid rridlantéi .snb.fi'fíisdgrrcbmr .-jiríjiiq?. jihnriib

Broar och stämportar. '.onsivto im i *

Vid Lauritsala bro omladescstenläggnihgenofprigdppfaidernaiochlMustola bro 
uppkilades'.'tqKilaffeiiev.id JSVÍiborgs rullbro. ombygdesy.bchigvingmúráiinedvidd'Balli bro 
reparerades, hv.arjemte umindre. reparationer ä maskin del ar bverkstal des.1 i bi-'ol ocken 
tjäradeSji^jutgpdse^jäjpmjlel brpaihpmmälades fullständigt och á andra endast delvis. 

Härtill átgingo 3457* dagsverken.
Arbetskostnaden utgjorde . ¡naaotslsT • ■ 755 mark 45 .penni.

ílOO O f i l ^ ^ í t e ^ d g q d N  •(luiiliWJÜl 1fr ,o ,d - n . f rftv f & l  noind M  M

-anal rtao ,i-,ío1«ííI/. indlama itoiuiffmti;/! borug.^h?P1hSi(fuIs2|3f).,onark.>3%1penni;.ygfnrT(i‘.)i
Jjfai.iiv no, rnorrognoh 'tnif riao .P'iav Ot sjuujhiv ti; figuiil no ñq ¡w.mUfO'AvsHni^&'A idit
düfi'ri obfmAg.fiq ■toban íodlivrí .afiiutttorpfyffi  ̂imolitod inehiiiVii tmliouro oafabimhut
o'íÍHiim bam a»sb nabas usd nagninliaií. .jJwsJIkíííii' jav'iodad tu ü'ípv gis jnaiv níto 

Förutom. tjärning ,af ..pórtame och tillverkning., af 3 styeken större land-
.naiKt filen Tjidliiuivn» Jmiv t'i(in(n'io5a jigtimillij ,ui abii/UiS/io-ioi .JJo'hili;

gángar, förekommo inga arbeten qchátgiclí endast i  3 dagsverken... , ,
.najhavsgcl) ogmgJii nnixiJJjigifqu ananotoíaJ fiil 

Arbetskostnaden utgjorde inalles. . . . " .  . ,  24 mark ,60 .penni, 
minan «k Jimni ¡)Uo,b . airtocglu ■ratcif.qq.r, atina), najjisnt^o/ll.jaaiii'

.„a/iÄ---o ' '
Summa 46 mark.

Materialkostnaden . . . . . '. . . . . 21
ütí « 6c8 --------------------

.innaq cV >Í'i j im 012,8 xminiuS
4
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Kulvertar, botten- och breddaflopp.

Vid breddafloppet ä fabrikskanalen cementerades fogarne i skifbordet och 
vingmurarne, hvarjemte reveteringen i afloppsdiket reparerades och jordfyllningen 
ä ömse sidor planerades. Vid V slussen utgräfdes ett nytt afloppsdike frän det 
ofvanom befintliga breddafloppet, hvarigenom sjelfva afloppet blef kortare. I  det 
nya afloppsdiket reveterades säväl bottnet som doseringarne. Pä öfre sidan om 
Kansola aqvaedukt verkstäldes vintertiden isning för värflödets afledande, hvarjemte 
reveteringssten kilades tili förefallande behof. Bron öfver bigrafven vid X X I slus
sen undergick en total reparation säväl till under- som öfverbyggnad.

Härtill ätgingo 288l/4 dagsverken.
Arbetskostnaden utgjorde..................... .......  J  . 760 mark SO penni.
Materialkostnaden . . . . . .  . . : . 49 „ 64 „

Summa 809 mark 94 penni.

Segelleden.
Sedan nödiga sjömärken blifvit tillverkade och iordningstälde, utsattes de- 

samma i farleden emellan Juustila och Wiborg genast efter islossningen den 3 
Maj, hvarefter de under sommaren blefvo eftersedda och underhällna i behörigt 
skick. I Nuijamaajärvi sjö och förenämnde farled reparerades stenkumlen, hvar
jemte frän kanalbottnet nedanom Rättijärvi och ofvanom Lietjärvi slussar rötter 
och stubbar, hvilka kömmit i farleden frän stränderna af de vid byggnaden upp- 
dämda sjöarne, undanskaffädes. Emellan Pälli och Lietjärvi inpälades i farleden 
4 nya afvisare.

Tili dessa arbeten ätgingo 3033/4 dagsverken.
Arbetskostnaden utgjorde. . . . . . . . 681 mark 90 penni.
Materialkostnaden ..................................  . ■ ■ 150 „ 24

Summa 832 mark 14 penni.

Telefonen.
Efter det kälen om vären begynt försvinna, uppsattes telefonstolparne och 

ledningen i medlet af Maj mänad längsmed kanallinien emellan Mustola och Juus
tila kassörskontoren, pä en längd af vidpass 40 verst och har derigenom en direkt 
förbindelse emellan hvardera kontoren ästadkommits, hvilket under pägäende trafik 
ofta visat sig vara af behofvet päkalladt. Ledningen här sedän dess med mindre 
afbrott, förorsakade af tillfälliga störingar, värit användbar hela tiden.

Tili telefönens uppsättning ätgingo 373 dagsverken.
Arbetskostnaden jemte apparater utgjorde . 2,866 mark 25 penni.
Öfrig materiälkostnad . ! . 1 i . I ' 353 „  50 . „

Summa 3,219 mark 75 penni.
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, . . • Plantskolan.
Á Plantskolan vid Rättijärvi bereddes jorden för växterna, hvarjemte plan- 

torna utskolades och ansades samt nya växter anskaflades.
Härtill ätgingo 6621/* dagsverken.
Arbetskostnaden steg tili . . . . . . . 1,018 mark 68 penni.
Material och växtkostnaden utgjorde . . .  169 „ 50 n

Summa 1,188 mark 18 penni.

Byggnader.

Förutom ärligen förekommande mindre remontarbeten, säsom bestrykningar 
af asfalttak, reparation af eldstäder -m. m., verkstäldes följande större arbeten: 
Á signalistbostaden och grindvaktsstugan vid Lauritsala reparerades väggarne, grind- 
vaktsstugan brädfodrades och beströks med karbolineum och signaliststugan med 
oljefärg. Taken ä hvardera byggnaderna omlades med asfaltfilthvarjem te en ny 
eldstad hlef uppförd i grindvaktsstugan. Hästkörarestugan vid Mälkiä erhöll nytt 
tak af asfaltfilt och blef ett afträde derstädes uppfördt. Slussvaktshostäderna vid 
Mälkiä och Mustola undergingo en total reparation säliinda: att kalkrappningen 
frän de' forra borttogs, hvarefter Aere nya stockhvarf insattes i byggnaden vid 
Mustola, der trossbottnet och golfvet äfven omlades, öfverbygda förstugutrappor upp- 
fördes vid hvardera och täcktes byggnaderna med asfaltfilt. Mustola slussvaktsbo- 
stad brädfodrades och beströks med karbolineum, hvaremot bostaden ä Mälkiä 
befanns vara sä angripen af röta, att den mäste alldelés ombyggas. Tili uppfö- 
randet af nämnde byggnad användes det virke, som erhölls frän öfverflödiga ut- 
husbyggnader vid distriktchefsbostället. I  sjelfva distriktchefsbostaden omlades 
tvänne och i byggmästarebostaden vid Mustola ett golf. Utanför uppbördskontoret 
vid Mustola kassörsbostad anbragtes en täckt trappa och vid arbetarebostaden upp- 
fördes ett afträde. Pá uthusbyggnaderna vid Suikki brovaktsbostad lades nytt tak 
af asfalt, planket kring desamma reparerades och ett afträde uppfördes. Bräd- 
fodringen . ä byggmästarebostaden vid Räihä ommälades méd oljefärg och ä sluss- 
vaktsbostället ombygdes fähuset samt förseddes med filttak, hvarjemte planket kring 
uthusbyggnaderna omlades och afträdet ombygdes. Sedan förenämnda arbeten 
blifvit slutförda, finnas numera inom öfre distriktet icke nägra rappade byggnader 
och aro de fiesta under asfaltfilttak. . Inom nedra distriktet blef kanalchefens bo- 
stad täckt med asfaltfilt, ett golf omlagdt, en yttre trappa reparerad och försedd 
med vattentak likasom rian och badstuguförstugan, hvarjemte golfvet i vagnslidret 
omlades. Hästkörarestugan vid Nuijamaa sjö reparerades och vid Pälli lastage- 
plats uppfördes ett nytt skjul för materialier. Slussvaktsbostaden vid X IX  slussen 
erhöll nytt filttak och en täckt förstugutrappa, likasom Taipale brovaktsstuga, der 
brädfodringen äfven reparerades, och slussvaktsstugan vid X X I slussen, der taket
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omlades med filt. I  distriktchefsbo'staSen^^'juustila omlades golfven i fyra rum. 
Dfen(! gämlärirsmedjän'j7nediögs “ ofebkuppföfdes ’pâJJiétt^lkm'pligkre'ysYâÎÎe,^hvarjemte 
kring materialgârden uppskites^eit5 nytPplaiiik1 aif,l8räd($?8flfi '¿sb&loAviu fifl'ioJ 

Tili alla dessa arbeten âtgingo 1 J 7 "2^ 2J ääpverkenl^ °â fl'8iJi UiJiiH 
Ärbefsl«ikna'dren ^tiigjbrde .• .■ / .• .Jli}
MaterialllostnadeniLL___:
.iim oq 31 Jim in 88.1,1 liim iiuS

ab'iorgjjj uobBfiÿi^xiiv

Summa 10,812 mark 19 penni.

.V.bBimmiS
Forrädet.

ijj y n i i i>^ngp'aTin'an ,irâ ' l’mü'âcler vë'i'liét mp'pkÿftâdës,;loch<J4 m  
in-^-octP u t & i g F l i ^ r j ^ { ^
t t e  0bK‘̂ & d ^ " i i W  Ä » 1 fe â Ê ^ ik i^ fïâ A
Mükdlâô ll̂ '&în'é’djan1.00 Bié'ssutciiil uVirfâfâld̂ é,',;feâns^ft^fiilâ,àil̂ ’i^K^iÜi8̂ 'ff; 
Ms§p'ofiÈi¥ôiôëK, , iÂ^plbïokŸ,tiI Kvïlttèï10uppïâdês^H'ilcta!àré‘̂ J*rochr ifyftsidfef hvarjânke' 
nyä1 i!éMlcâp«%irÎiV̂ r̂ ÛaeéMB*dlîggâïïîïSr̂ #̂ kreiiàmS?iîfiÎiI*vJ,lli'IS i foifown ^  btiûte 
^  j;0ï ï l M l Î Â n d e ^ 7 2 ^ 0^ v ë rÔ ë n ? 'lüIj objhJ'k  Jîa ^  (iao' *  *s*
^a'ùuiMb'èMs^àdëÂ^aiâjôia^^H01. «a . « « ï b r m é i H f 1 pen’fe . m i m
hiy iioItJ^haïÎdiiiîgs^Ô'ch^niWt'M1̂  üb flM
-i[üjj 'iôifujjTjjjguis'iol jdj'uydiavïô-.aabisf ma wj'ita javuos (maJairwoae«iw3 ‘ion .jiloiauM #  °  ° -  ■ Summa °  4,138 mark 66 penni.
-odgjdi;vganla jdoJanM .llrljfj&tfj bout- xjmaimuagvd aabteül dao inub'umi biv aabrüi
üblUM £ nobnlaod Joiirû'iJiVfi .«mojiiiodiiid burn <olö'i-jod doo aubjnbo'ibind bnjg
-iilqqjj IliT .Ênggydino aulablli; a9tlX?isÇia?/'^ien!î iiüï ln usqi fgiLu la  jm v  gm'uslad
-lu jrgigijânyvSjiikkiq b.i;eddaâôpp5 bilbiiqvarngrinden ianlädessribbgärdebipälen llängd
albâQ.ÔofamnanâoiBrandriédëkâpenvi.ôrjdningstâldessodKan'al'ensjflândsvâgaandelàrtgrud
sadpsij9elibplQ^adésôMn.tèrtid,T%dstângeÆ.och brohiummoidreparbrades'/diviersettrans-i
P§rtjer1-m>-iMjduiiRcke;j^ na. aaJ-yjridnji bniaodaiôggjid ulobuM biv
ibij jjyTilljkessajiMbëten;\â,tgingb[i52i7?/ivdagsyierke>n.xda0dJu £T .aMUte •-lia gàïnôî
-bihâ ArbeMi^slmadenjjùtgjprd.éiio- gaiuram-qa:» jviin11jual»/60 Lriinârk<ö7f5iipenniiÆÎa£ I js

-gante Materidiekp^tnaden gabidniKino iidiü f  biv. n:.'bu3a448iuJg/img%6;d fi„ iiugni'ibo'i

yiihîf Jaibifilq yimo(;ix5vd .dnijlrt bain aobl)ag-Jâ'Sûnsaia1«3»,0^t) bStekdW  p'èniü?°d3ïJb^

uaclad9Till;JsamtligkiremôMârbeteriqyidIkanàlekiâ%ingb'<sàled'es1li2,1463/4bdâgsvé,rk:élnP
'iubji[igArbetskoÀtnadenyïutgjôrde9.J>li:ij8!b '/do word b29',680 m al#  t8bpémïil3 JMHtf
-od aixMatbiûalkbstna!déni>li‘.aôi.b isilm  .inqul’. .du}.iliiùiio]544iabiru «60^ '^b obi \dao

Lboaïui doo bu'iüüjqa'i ni|qnij ;j'ijiy, uu , dJcSuinina0340',224^4nkrk,;68a p,ennil/;'' bnls

l^ M ff^ ô rfirÊ ërÿ cfôrai#ÿbMiàgéK8ÿlàM^WiW{m^eîîiër,t'iïÎBiiiiàôïâÿiafblk,àÏÏli i lê & ^ ^
■38fi‘t3Jiieniskaper7 jéravagsïrakité'f1 för mMeTiälier^ ‘ânriÿi&'é^^bliHj^iMtet^irkiiP 
uagaijicmkim.bjv .uabBigü(JaJ>ljiŸaaij[3 /imlmaJJsm lö i lujîte '%,kl'd°märkö2Wpennid 

d’cli1 fô'r^âflôniïïgâid âtJJtjëhkë1ifiân^betjbnte'i mPJilP^ tào&r# uog t̂e^glBWIri ifâu Ilôdva 
jydm iob .noaanfe IZZ biv iinguläabluvaauig ilyo



nuIJorur) ; inoJLrij;yi| Jjq Joi 0 ¡vml vMJite oiHtiivi, £« hMobjöi ¡uLwajmiuyhkg 
rr , Sammanslas dessa kostnader med remontkostnaderna 40,224 mark 68 penni, 

ajoi (fflfloo bsit-iii atol .Ooh k ,  m  uoliuijat /.«ibIM , <xi‘.Jbframgar haraf att hela underhallskostnaden for aret stiger tul malles 104,883 
, . .;;lm d Jot ¡Jk dyo ßgniii Joi UC1 .nais In oh; mu>??.ui'd

mark 1 2 .penni.. , r , , ,
Ok tn Bdjiiqifö m  no laantal iho uolnnei! 'ryviö -lyhyl ini 1j; owfaaüvg n$I 

Inkomsterna under äret voro foljande: °
r Trafiken ä kanalen,r som blef isfri den 2 Maj, vidtog den 3 emellanaWiborg 

,0-fbin- fiimhlod mo;(oJaö nah .;iöt JolüiJe i ,  1781—71)81 im ji Johniin; iiMemä}! 
och Juustüa och den 6 pa oire delen af kanalen samt slutades den 13 November,

‘ .fi-ffioi 000.01 G in buiiJiOil ny toi
,oia igovan-jioil doo\iiiinfe nl7iviii[<[;)J imlkuim onje ,,\vwuv,\ ewi»«<iät ,

Under seglationstiden klarerades vid Mustola kassorskontor 1,438 farkoster,
for.,hvilka i kanalafgifter erlades 312,650 mark och vid Juustila 2,4ÖÖ farkoster, 
mMmrJOitnv ¿Joi 01  ; ; l  duo bbordimiJod3jot Ogbarir nn/;l Joi 006 /fJi tfotemir .  ■
for hvilka erlades 50,238, mark 66 permi. Dessutom transDorterades pa 26 far- 
, . , A1 r  . .byjiJ Joi 0- ijoo yuSi Joi (li k i/i iiaJa lu uy.^nig
koster ,o01,771. lispund, skenor for Savolaks lernvagsbyggnad, hvilka gingo afgifts- 
nimnlod Mu'iyJeo non yöt JyRiiie i 8081 iiri cOHI im pjygcbu; kiurJ sniiuoN . 
tritt. For varor ankomne frän utnkes ort eller S;t Petersburg, erlades vid veder- 
. . .  , . . . .  ,  ... . .„ „ .- i t a i j i  000,£7k .in jmuteujl no yöl .pyh lii
borande tullkamrar i kanalafgifter 52,365 mark 71 penni. Torrdockan vid Mus- 
-•«; ohiiniJöi uylfiri vgKr in laiMiu J  naima dyo, Ujiimhmi ¿cinoliuooi ...loT „ . 
tola begagnades. af 34 farkoster, for hvilka erlades 3,301 mark och for 486 far
koster, hvilka passerat Wiborgs rullbro 972 mark. Härtill kommet 6,221 mark 
.nyauilJij. rlyq iioiujJbodiiii.cin .̂ujinv^aqn h  ■lyiioijny.isyuy ik io v iJi  '.ilßumT biy ... 
66 penni mfiutne arrendeafgifter for kanalverkets hemman och jordlotter, hyra for 
-yvtmno iiaannaaoJKuii« k . umiiialkaimyp (;(> • ßdjr.ki« dao •tfi.upiijJ oiriAtmiii*-.«/« 
lastageplatser, upplatna ho.tagter och for forsalda kasserade effekter samt 166 mark 
hr/ .äogoJyioI uuJucIijiayanoiHihi. ¡nliurm ..iho. eabis-iiU ĴJi.jio-tHiiKnufiyiiRo-i ,?.oi);nsi
K  A  r »  rv *-\ m ,  i  ir v » \  n i i t v w n  K a  +  a «  a a U  I t /i  r l  a  A « r , r i 4 4 n m  a v a  m  1  a « i 'a* T c t a u T  m  a  a!  a  I a a u  a T a u > I m i m  a ia

penni. Afdrages härifrän summan af kanälens allatörenämnda utgffteT ined 104,883‘
mark ,12. „penni, äterstär en Dettobehallnmg af 321,032 mark 41 penni, Hvilken 
d'inui 408 in bnnJ>,oii no löi .iiyfi iyvayiiboifoi/I «v̂ .gS 9tunb;iphy.ikiiadiij fe82oC{.„ 
med 16,877 mark 41 penni understiger 1886 ärs, som ater lcke uppgick tili me- 

doo;i03i«plS Jöl, uiiiyu ok >li0cm im* HaJliilyd1.» .■nrgai.fbii.i.nhufn -'d l,, .iuuoiuoO 
delbeloppet for flere ioregäende ar. Denna miuskmng harror deraf, att den for- 

, ... . .innon Ok ihoni 6 f  y^iovih -löi ibq. iynatr,OÄ.,>tn;(ii c f  iioluni
namsta exportartikeln, plankor, battens & brader betydhgt nedgätt och att kanal- 
ajttlät wioy.,uifioii 67 ¡ten i 016,1 ii9)(iorHo:ir i.qi ubuutAa ■HvjomJu 'latliaiu ÄioiA^... „„ 
afgiften for transport af. dessa varor blifvit nedsatt fran f  mark 12 penni tili 85
penni per reducerad tolit, hvarjemte tulkomsten af Willmanstrandska jernvagen 
noo mnaq UU jl-isiu 6iK!,lH. H;] yin.uinT hr/ ^aisumi nyJitinJ 'in iiD.taiiio>uiI 
antagligen i nägon man minskat rorelsen pa kanalen.
88Codk 'lö n iij Jy 7h  j ö t .m g i i i i i l l i u i y d  u iih tivd  ; i/niyn 6 4 fiim iu O l k . l  iliJ  a jiu n o N  h iv  

Ar 1886 utgjorde inkomsten 449,971 mark 33 penni. '
1885. „ ■ , „ 461,778
18861111I9'J uififterna'1!1! 2,061 
1885 b -b U  „ Ü8o'Ö1L19;366

92
.iiiiioq 00 }I'i;;ni

rt, noJeniv ylnobíii 08 8 Í,' „
31 „ och vmsten 337,909: 82.
85 S „ %  öl2 ,4 1 2 :  7.

.nfil oiqouM m o n i, m ityjl ß h i v n q q 9 j  iß n oS sriü n  i n q b ß h sl biv n ß h ß l  (8

,3Í ’2:.J,r I'̂ illadenJafranKi§räim!ä:t
1 ¿Y u  . * A. * . « ;  / />.  ... WA) Iän.

«Jot s\I4, wo yidhyirriöl teuua -usoí-s nduiaßßM. doo . i?'iv.o>iouJ.l n/dioma, aßnßlsci .:ii; lm pale /canal iorenar Aimisvesi fjard af Saimen med Unnukkavesi sjo,
hvilka vatten hafva en höjdskilnad af 18 fot. .enoia flibhföd
.qn jlm a iJnv Jiiói S  ilao ijb.ytdüyJ10(i -atril Ok '.u ;ií,,2!(i;t j a l  ü<Jk r •[£ unOmj;/!.' j j .  

Kanälen har en langd af 1,900 fot, bottenbredd af 30 fot och vattendjup 
■.UJJihuatyuy aJol 0 baut J iy io  io i OS .nuAl Jul. o k l v¡ ih i  in  ooaaulö 

vanerande vid olika vattenstand mellan 8 och 10 fot.
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Sänkningen är fördelad pä.tvänne slussar med 9. fot pä hvardera; emellan 

dem . bildär kanalen en omfartsbassin af 450 fots längd ocb 60 fots bottenbredd.
Slussarna äro af sten, 150 fot länga och 26 fot breda.
En svängbro af trä leder öfver kanalen och lemnar en fri öppning af 26 

fots bredd.
Kanalen anlades ären 1867— 1871 i stallet för den österom belägna äldre, 

för en kostnad af 519,000 mark.
Konnus kanal,. som ligger emellan Leppävirta ström och Koirusvesi sjö, 

förmedlar en 3 fots vattenhöjdsdifferens.
Kanalen är 900 fot läng med 30 fots bottenbredd och 8 à 10 fots vattendjup.
Slussen af sten är 210 fot läng och 26 fot bred.
Konnus kanal anlades.ären 1865 tili 1868 i stället för den österom belägna 

äldre, för en kostnad af 272,000 mark.
För kanalernas underhäll och remont under är 1887 hafva följande ar- 

beten utförts:
vid Taipale diverse reparationer â uppsyningsmansbostaden och uthusen, 

slussportarne tjärades och mälades, 92 qvadratfamnar af sidodoseringen omreve- 
terades, reveteringsmuren justerades och mindre planeringsarbeten företogos. Yid 
Konnus inreddes den under föregäende äret nybygda delen af uppsyningsmansbo
staden, förlängdes och förstärktes. hvilarbjelkarne i kanalens nedre ända samt tjä 
rades och mälades slussportarne.

Dessa arbeten erfordrade 3381/2 kronodagsverken för en kostnad af 804 mark 
63 penni. För upphandlingar utbetaltes 423 mark 20 penni, för skjutser och trans
porter 45 mark 70 penni och för diverse 43 mark 20 penni.

Arets utgifter utgjorde sälunda för remonten 1,316 mark 73 penni, som jemte 
aflöningar 6,310 mark utgör inalles 7,626 mark 73 penni.

Inkomsten af trafiken uppgick vid Taipale tili 31,993 mark 99 penni och 
vid Konnus tili 1,216 mark 43 penni; hvadan behällningen för äret utgör 25,583 
mark 69 penni.

1886 utgjorde vinsten . . . . .  19,808 mark 27 penni.
.. 1885 „ „ ........................  25,380 „ 47 „

B) Färjan vid farleden i närheten af Leppävirta kyrka inom Kuopio Iän.
Erfordrade-1887 endast ersättning för färjbestyret med 500 mark.

J
C) Ruokovirta kanal i Maaninka socken af Kuopio Iän

är. belägen emellan Ruokovesi och Maaninka sjöar samt förmedlar en fots 
höjddifferens.

Kanalen är 1,250 fot läng, har 26 fots bottenbredd och 7 fots vattendjup.
Slussen af trä är 120 fot lang, 26 fot brèd med 6 fots vattendjup.
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Kanälen anlades ären 1878 och 1879 för en kostnad af 127,000 mark.
Remontarbetena här bestodo i diverse mindre reparationer ä boningsbygg- 

naden och uthus, planering af vägar, tjärstrykning af slusskämmare och portar 
samt omläggning af 200V6 qvadratfamnar stenrevetering, hvarvid den derunder 
liggande jäsleran tili behörigt. djup ersattes af ren grusblandad sand.

Kostnaderna under äret ställa sig pä följande sätt: för aflöningar, häri in- 
begripet kanalbetjeningens löner, hafva utbetalats 3,302 mark 86 penni, för upp- 
handlingar 130 mark 79 penni och för skjutser och transporter 193 mark 10 penni 
eller in summa 3,626 mark 75 penni.

Inkomsten af trafiken uppgick tili 3,939 mark 64 penni och utgjorde be- 
hällningen för äret sälunda 312 mark 89 penni.

1886 utgjorde vihsten  .......................  50 mark 90 penni.
1885 „ ,  ............................ 1,391 „ 1 „

D) Ahkionlaks kanat i Maaninka socken af Kuopio Iän

förenar Maaninka, och Onkivesi sjöar och förmedlar en 9 ä 15 fots höjddifferens, 
beroende af olika vattenständ.

Kanälen är 5,630 fot läng, med 26 fots bottenbredd och 6 fots djup vid 
lägsta vattenständet.

Kanälen har tvänne sammanbygda slussar af trä, 120 fot länga och 26 
fot breda.

Svängbron af trä lemnar 26 fot fri öppning.
Med förbigäende af Wiando och To'mperi gamla kanaler, anlades denna 

ären 1866 tili 1874 för en kostnad af 592,000 mark. Ären 1884 och 1885 om- 
bygdes slussen tili dubbel för 45,000 mark.

Denna kanals remont har bestätt i reparation af öfre spontväggen och bott- 
net i den nybygda slussen, i muddring af kanalens nedre mynning, hvarvid 1474 
kubikfamnar tillslammad jord upptogs, i omläggning af 252 qvadratfamnar revete- 
ringsmur samt i diverse mindre arbeten, säsom planering omkring slussen, dess 
bestrykning med tjära .och mälning etc. Till dessa arbeten hafva ätgätt 28 bygg- 
mästare-, 69 timmermans-, 843 handtlangare- och D/a ökedagsverken. Kostnaden 
utgjorde för aflöningar inclusive löner 3,404 mark 20 penni, för upphandlingar 
110 mark 78 penni och för skjutser och transporter 238 mark 20 penni, eller in 
summa 3,753 mark 18 penni.

Inkomsten räf trafiken uppgick tili 2,408 mark 73 penni och utgjorde för- 
lusten för äret sälunda 1,344 mark 45 penni.

1886 utgjorde förlusten . . .. . . 3,737 mark 42 penni. .
1885 „ n . . . . .  2,570 „ 56
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.ilfjifa OOO.TÜi te i>j;ffJri(>>[ (CH -rot (!T8I ihn 8T8I. ivn.fi H'thidru; iioljjiii;/!
>. fE), Nerkko.kanalJJdensafmi ;socken ,af Kuppio, län. .•gg >, Ci/.Oi ui 1 riuHfllll i/ii» i cIDU I j;il r ¡aCH.'Ni I f; ti i «Hfi 0 i l

renar1 ('ÖnkVve'si: sjö ¿meci1' Nefbniaks^vik' af P6rlöWsi‘<sjö':öb,}iuhätK'enllt:o'täl 
sänkih'h'g äi*^,^'f6,iv^id^i^ktt8nSt^fid‘.,,i,i,iU:*iji1 *,JiVI* b* o'bmggidnio hin;*

Kanalen1J'fiarß6nil'lkngä^aif'!5,2,Ö'0iifot'i:''26 föt's!|
Ü.jüp7li(I  • ¥ ^ ä l ^ ,ifiM W ’',t!verin î%r1)ÄtäfetäH^fil^at,',S0&'>,föts’,ilfätt^älli»t5lir,50 fots 
bbttferibredd.u:ill ;*"'i -hi:.!.: <Uih\Vx\U> uvijiii .•r »ar*i mngiiui:;it‘>dl.im.f;>l mqhgod

0Slus'sbn ;a rr¿ i Jtr'a'/^iäö1 fot°läng,,f'2!6 tö i b 'r W d '»  6!^ots^vättebdjüp''i»»«;'‘ 
Rullbron har 9 fots bredd och lemnarJt2'6H’fdts breiU ö'pp'nthg);1,lli,,1‘'rt n>

“-)d oh ‘K'anälen)'ani,ä'dfes ä,reö̂  '1866f‘tili-'i ¿6̂ 9 o>ifi!Wdb^'d^1i'o,stiiadiäfi;39'2i6'0b mark.
Här bestodo remontarbeten!a!ihufvu1isäkligen Jr  

teringsmurarnW.’̂ I)ä! j'orÜmassan under d essatill stbrüder’besMt!)abjaslera, rubbas 
desamma ä r " frän är af kaieif, hvarför detblifv it en nödvändigh'ety-att uppbryta 
den gamla murläggningen, borttaga jäsleran tili erforderligt djup, ersätta densamma 
med sand och grus, samt derpä änyo lägga reveteringsmur. Att detta är ett bäde 
dyrt och tidsödand^ia^etejinsgsjdätt $gfJ$$j^jjnd^| lägvattenstiden.

Under värvintern släpades sand och grus och pä sommaren omlades pä of- 
vanbe'slinfM' sätt1 370 'qAdi'atfa'mnäU'dos'feringsm'ü 1 1 :,i * li l0 a>frsfiraf;iVI 'umoidt

Huru nödvändigt detta arbete varit, framgär!% b faf1M tJ;i'*iäf, *däi’kälsä:tt!- 
rungeff^fefter* d!eii')bviälii^if̂ räiigäi^ ie r Ä i’̂ 4rißfibleri,^n',vaAfigt'',kta¥ßißfötäköt sig 
en längre sträcka af den äunu icke omlagda reveteringsmuren;)ända'iti# '(mot§ätt'a 
srdan’(afi:liänlalein'; 'äb'ck^ibedbarins^tiil seglaft6n;ens!'begynnande1 ündabskäff^ndet af 
de nedrasade sten- och jordmassorna. .elend tot

Utom ofvannämnda arbefön^'iepäreÄ^es'-uthüsetJ1 h‘6rande!T'trlf%'änäluppsy- 
bin’gsmann'eriy1 bö t̂a'd1,'* s^m'^SslüMk'Mmmarens ' ‘frrblbifk, fslussen,Ji!pö'rtärnai;>o6h bron 
tjäraefes;1 hTa!ije!m{e diV&rse ’feiidrd’^li^kei^'fifibiÖg^, lsäsom uppföfande^'a'f' stäket 
längs vägen, grusning af vägarne, etc.-5*1J!,u ‘‘bt ¡addab Hit a+atrrla Kofrcjvd
-ttoif fi-vidJ0;‘d?essaatarbe*ten iänvan+delsi<r3Ö timme'rman's- ocb,lS fi4:diibändtläiVgaredags- 
verkeri'' fivä^emtöir2 ^ j M ^ a i f ,,'b,diiäl8!i^! för^en^vid ^arbeibl!^sksLdä,d*'ä!fb'et'ire', sbm

felüsive'‘)!b^eningens0 löner,r3;fe39'liniäfkJ §5typennil7körl%ppHänälin|gar(,,4'3:8 märkh98 
penni, H.'$> m ark;’8r5''pbnni*'WcH;'fför divfefrsef'3'6r'/niäil{
6‘Ö ^ M Ä ‘*MmHiä*%-28i mUrk:'2S^lpenriil.'i>̂  r'mmtTjiJiunl (!«» ..-omtamu 

^" '̂T'li’inll'ömsteni ¿fIut\fa^eri^‘,tiJi»^fe,t:tiii,Jl^ 5 3 ,vM l*kl'9 peniiilto’cih üt'gjöräe°tför- 
liisibn f̂ö îrbt'sälunä'ä1 if9'28!uMrk',fT9'V^ i,a ori

1886 utgjorde fö rlu sten ....................... 3,9281,m'afk1' 4:8I,p’ernnii.’^̂ '’ miafr5
-■iöf ‘»JfiOf t̂-f'gg^o ffiff'jif f;T >hi>m 80hi' ilfi jfoisqqf/g^iifiirjJ ^  /mhmojiril

.innoq c f  jtosm kM:t 1 ßbiurlih. Jork wt rmtenl
.itmaq >hj;ut Ti;Tt6 .......................iioiarbbl oinoßni 3881

da „ 0Tü,L; .......................  e . „ «881
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F) Fördjupning af farvattnet invid Haataniemi udde nedanför Ruokovirta kanal i far* 
leden emellan Taipale och Idensalmi.

Haataniemi muddringsarbete.
Farleden ä detta ställe, straxt nedanom Ruokovirta kanal i Maaninka socken 

tillslammas trügen, och hade denna tillslamning smäningom antagit sädana dimen- 
sioner att trafiken under lägvattenstiden endast med svärighet künde reguliert 
fortgä. En fördjupning af farleden mäste företagas och vidtog detta arbete vid 
ärets slut, sedän isarna blifvit nog starka att tilläta en bortsläpning med häst af 
de uppmuddrade jordmassorna.

Arbetet bedrefs pä beting och uppmuddrades samt bortsläpades 231 Vt ku- 
bikfamnar fin tillslammad lera af särdeles seg beskaffenhet, för ett pris af 12 
mark per kubikfamn.

Härtill ätgingo 25 byggmästare-, 1,781 handtlangare- och 30172 ökedags- 
verken, med en kostnad af 2,855 mark 45 penni för aflöningar och 32 mark 95 
penni för upphandlingar eller in summa 2,888 mark 40 penni. Arbetet fortsättes 
ionevarande är.

Sammanställas samtliga utgiftsbelopp för remont och betjening vid ifräga- 
varande farled emellan Lauritsala och Idensalmi med samtliga, inkomster för tra
fiken genom de särskilda i farleden belägna inrättningarna och kanalerna, framgär 
sâsom résultat för är 1887 en vinst af 19,235 mark 54 penni.

1886 utgjorde v ilis te n .......................  9,975 mark 28 penni.
1885 „ förlusten......................18,183 ■ „ 33 „

beroende sistnämnda ârs mindre gynsamma résultat af ombyggnaden utaf Ahkion- 
laks kanal.

3. Farleden frän Nysiott tili Nurmes köping,
A) Oravi kanal i Rantasalmi socken af S:t Michels Iän

förenar Haukivesi och Juotsenvesi fjärdar af Saima sjö.
Kanälen har en längd af 800 fot, bottenbredd 25 fot och vattendjup 9 fot. 

Den anlades ären 1859 tili 1861 och medtog en anläggningskostnad af 60,400 mark.
Under ifrägavaraude är 1887 har kanalen icke medtagit nägon annan kost

nad än vaktens aflöning 150 mark.
1886 utgjorde k ö s tn a d e n ........................................164 mark.
1885 „ „ . . . . . . . .  150 „

B) Pielis elfs kanaler i Kontiolaks och Eno socknar af Kuopio Iän:
Pielis elf, hvilken nedför vattnet frän Pielisjärvi större sjö tili Pyhäjärvi 

benämnda del. af Saima vattendraget, har ett fall af cirka 56 fot, hufvudsakligen

5
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•kohcentreradt i ielfvens riedersta och mellersta lopp, unSer hvilken Hei densämmä 
pä en längd af 55 verst är kanaliserad.

Följande kanaler och slussar äro härstädes inrättade:

a) Joensuu kanal i Joensuu stad a f  Kontiolaks socken 
kringgär forsen af samma namn med 2 fots vattensänkning.
.. , Kanälen är 1,900 fot läng, har 26 fots bottenbredd och 7 fots vattendjup 
vid lägt, vattenständ.

Slussen är af trä, 120 fot läng och 26 fot bred med 7 fots vattendjup.
. Öfver kanalen leder en svängbro af trä med 15 fot bred körbana, lemnande 

,26 fots öppen bredd.
Kanalen, som medtagit en anläggningskostnad af 217,000 mark, öppnades 

för trafiken är 1,877.

b) TJtra kanal i Kontiolaks sockena '
kringgär Utra fors och har 6 fots vattensänkning.

Kanalen är 1,380 fot läng, har 22 fots bottenbredd och vid lägvatten 5 fots 
djup nedanom och bl/2 fots djup ofvanom slussen.

Slussen är af trä, 120 fot läng och 26 fot bred med enahanda vattendjup 
,ä trösklarna som vidliggande delar af kanalen.

Öfver densamma leder en svängbro af trä med 10 fot bred körbana, lem
nande 26 fot bred fri öppning.

Kanalen, som i anläggningskostnad medtagit 187,000 mark, öppnades för 
trafik redan är 1875.

c) Kuurna kanal i Kontiolaks socken 
kringgär likasom öfriga kanaler forsar med lika namn.

Vattensänkningen är 8 fot.
Kanalens längd är 2,660 fot,'bottenbredd 26 och vattendjup 7 fot.
Slussen är af sten med enahanda vattendjup soin kanalen och 120 fots 

längd samt 26 fots bredd, hvilka dimensioner förekomma vid samtliga Pielis elfs 
■kanaler.

Kuurna kanal öppnades för trafik är 1876. Anläggningen medtog 367,000mark.

d) Paihola kanal i Kontiolaks socken
har 2 fots vattensänkning och 7 fots vattendjup vid lägt vattenständ samt 26 fots 
bottenbredd.

Kanalens längd är 887 fot och slussen af trä har samma längd och bredd 
isöm de förenämnda och enahanda vattendjup som kanalen.

Den öppnades för trafik 1876 och medtog i anläggning 149,000 mark.
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e) Haapavirta kanal i Kontiolaks socken 
har 2 fots sänkning och 77 2  fots vattendjup vid lägvatten. 1

Kanälen har en längd af 1,180 fot och slussen är af kallmur med trabe-;
läggning.

Kanälen, hvars anläggningskostnad uppgätt tili 125,000 mark, öppnades 1883.

/ ) Jakökoski kanal i Kontiolaks socken
har äfven 2 fots sänkning och 6 fots vattdndjup. Kanalens längd är 1,790 fot7 
och bredd 26 fot.

Slussen är af trä af enahanda dimensioner som de öfriga. 
Anläggningskostnaden utgjorde 182,000 mark och kanalen öppnades för tra- 

fik är 1878.

g) Saapaskoski kanal i Eno socken
har en sänkning af 4,5 fot och 7 fots vattendjup vid lägt vattenständ.

Kanalens längd är 1,700 fot och slussen är af trä. Dimensionerna ena
handa som uti förenämnda kanaler och slussar.

Anläggningskostnaden utgjorde 297,000 mark och kanalen öppnades för tra- 
fik är 1878.

h) Nesterinsaari kanal i Eno socken
upptages heit och hället af den här af trä uppförda slussen med dithörande in-, 
rättningar och är 240 fot läng. Vattenytans sänkning uppgär, tili 6 fot och vat-, 
tendjupet öfver slusströsklama. tili 7 fot. Dimensionerna äro enahanda som ä öf
riga slussar.

Kanalen öppnades för trafiken 1878 och medtog.i anläggning. 189,000 mark.

i) Kaltimo kanal i Eno socken
har en sänkning af 16,5 fot, fördelade pä tvenne sammanbyggda slussar af sten.

Kanalens längd uppgär. tili 7,220 fo.t och vattendjupet i kanal och slussar 
tili 7 fot.

Kanalen öppnades för trafiken 1879 och kostade i anläggning 739,000 mark. 

k) Häihä kanal i Eno socken
har en sänkning af 3 fot, vattendjup 7,5 fot, längd 360 fot, slussen är af sten. 

Kanalen öppnades för trafik 1876 och har kostat 145,000 mark.
Emellan kanalerna är farleden utprickad med kummel samt fasta och flytt- 

bara remmare, af hvilka 50 stycken utläggas och underhällas af kanalbefälet och 
äterstäende 100 stycken af Lotsstyrelsen. Upprensningen af denna farled medtog 
165,000 mark.
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Remont och underhäll af slussar och kanaler äret i fräga bestodo i reve- 
tering af skadade kanalbankar, grusutsläpning längs gängar och dragvägar, tjär- 
ning af slussar samt mindre reparationer pä portar och kamrar samt omplante- 
ring af skadade träd, hvilka tili följe af frost och käla utdött.

Följande remont- och förbättringsarbeten kunna specielt nämnas, nemli- 
gen vid:

Häihä kanal. Trossbottnens päfyllning och golfvens mälning uti trenne 
rum i hufvudbyggnaden, yttre brädfodringens löstagande i och för päspikning af 
filt, mälning af yttre väggar samt vattentakets täckning med asfaltfilt.

Kaltimo kanal. Mälning af yttre väggar samt uppförande af en källare 
af sten. Reparation af ugnarne samt omläggning af 700 sträckfamnar gränsgärde. 
Stenrevetering af öfre kanalpiren.

Nesterinsaari kanal. Mälning af yttre väggar, upptagning af golfven uti 
trenne rum, päfyllning af trossbottnen samt golfvens mälning.

Saapaskoski kanal. En gäng strykning af yttre väggarne med oljefärg. 
Stenrevetering af nedre piren, som dessutom förlängts med 100 fot, hvarigenom 
strömmen fullständigt afledts frän farleden, sä att inloppet numera är särdeles 
beqvämt äfven för ängbätar, som bogsera; hvarjemte tillslamningar af 73 kubik- 
famnar sten och grus uti kanalen utmed piren uppmuddrades och undanskaffades.

Jakokoski kanal. Omläggning af gründen under köksmuren jemte uppmur- 
ning af ugnen och muren samt tapetsering af trenne rum uti hufvudbyggnaden. 
Reparation af bakstuguugneh.

Haapavirta kanal. Gamlä pirändorna förstärkta med sten.
Paihola kanal. Upptimring af en ny förstuguqvist tili hufvudbyggnaden. 

Omläggning af 150 sträckfamnar gränsgärde.
Kuurna kanal. Upptimring af en ny förstuguqvist tili hufvudbyggnaden. 

Nytt perttak pä magasinet och källaren. Timran vid inloppet tili kanalen för- 
stärkt genom päfyllning med sten.

Utra kanal. En ny förstuguqvist samt ny stenkällare.
Joensuu kanal. Omläggning af kronans andel uti aljmän gata tili 32272 

qvadratfarnnars areal, samt stakettet emot stadens omräde har blifvit mäladt med 
oljefärg, 243 sträckfamnar, förutom mindre reparationer pä ugnar och stenfötter, 
hvilka under kälskjutningen tagit skada. Nya uthus uppfördes i stället för de 
genom vädeld förstörda. Kassörens och byggmästarens bostäder en gäng strukna 
med oljefärg. Nedre pirändarne förstärktes med sten.

Vid Pielis elfs slussar och kanaler, hvilka tillsvidare äro ställda under särskild 
förvaltning af en kanalchef, har tili den förvalt.ande och betjenande delen af 
personalen utbetalts under är 1887 en summa a f .......................  26,936: 10.

Transport 26,936: 10.
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Transport 26,936: 10.
Till postbefordran längs kanallinien och expenser. ' .  . . . . . • 590: 85.
samt tili remontarbeten och upphandlingar 13,841: 81.

\»

äfvensom tili nya uthus vid kassörsbostaden ..................................  1,454: 25.

Eller tillsammans 42,823: 1.

Trafikinkomsten har uppgätt tili inalles 19,933: 49, hvarigenom resultatet 
utvisar en förlust af 22,889 mark 52 penni.

kr  1886 utgjorde förlusten . . . 28,369 mark 44 penni.
„ 1885 „ ? . . .  22,251 „ 5 8 ,

4. Farleden frän öppna Saimen tili S:t Michels stad.
A) Warkaantaipale kanal i Kristina socken af S:t Michels län

förenar Sommenjärvi sjö med Lauhivesi i samma nivä liggande större fjärd.
Kanälen är 1,400 fot läng, här 30 fots bottenbredd och 7 fots vattendjup 

samt anlades ären 1874 tili 1877.
Den öfver kanalen ledande svängbron har en 11 fot bred körbanä och lem- 

nar för farkoster en 26 fot fri öppning.
Under ifrägavarande är 1887 päkallade kanalen ingen remont, hvarföre ut- 

giften utgjordes endast af vaktens aflöning 480 mark.
1886 utgjorde. utgiften . . . .  . 1,019 mark 2 penni.
1885 n 480 „

B) Juurisalmi lyftbro i Kristina socken af S:t Michels län

anlades ären 1865, 66 och 67 i stallet för en sedan äldre tider härstädes existe- 
rande fast bro och medtog i anläggningskostnad 16,500 mark.

Lyftbron af trä lemnar en fri genomfart af 25 fots bredd med 7 fots djup 
under lägsta vattenständet. •

Broöfverbyggnaden af trä hade under närmast föregäende är 1886 befun- 
nits vara angripen af röta och fordrade total ombyggnad. Det i sädant syfte upp- 
rättade kostnadsförslaget slutade ä 600 mark, hvilka tillsammans med föreslagna 
löpande utgifter för äret, utom brovaktsaftöningen 480 mark, uppgingo tili 820 mark,

Ombyggnaden af den af trä bestäende delen af bron erfordrade 6 arbets- 
ledare-, 9 smed- och 94 timmermans- och handtlangaredagsverken eller samman- 
lagdt 119 dagsverken, hvilka kostade 206 mark 97 penni. Materialierna medtogo 
261 mark 1 penni, tili transporter användes 12 mark och i extra utgifter utbe-
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taltes 31 mark 50 penni. Dä härtill lägges brovaktsaflöningen, uppgär utgifts- 
summan tili 991 mark 48 penni.

1886 utgjorde u tg ifte n ............................  490 mark —  penni.
1885 „ „ ....................... .....  675' „ 80 „

C) Remontarbeten uti öfriga delen af farleden.

Följande underhällsarbeten utfördes ä farleden under äret: sjömärken om- 
mälades, stenreveteringarna upphjelptes pä doseringarna af kanalerna i Pyörä- 
och Siikasalmi sunden samt genom Warkaan- och Kirkontaipale näsen äfvensom 
sand och grus utsläpades pä dragvägarna, medtagande dessa arbeten 12772 dags- 
verken, hvilkas sammanslagna kostnad steg tili 198 mark 75 penni. Dä för upp- 
handlingarna erlades 23 mark, uppgick hela kostnaden tili 221 mark 75 penni.

Göres ett sammandrag af kostnaderna för denna kommunikationsied, fäs 
följande resultater för, 1,887:

i Aflöningar...................................................  560 mark —  penni.
Arbeten .. ................................................... 925 „ 23 „

Summa 1,485 mark 23 penni.

1886 utgjorde u tg i f t e n .......................... 1,670 mark 51 penni.
1885 „ „   1,477 „ 35 „

5. Farleden fr&n Wesijärvi jernvägsstation tili Jyväskylä stad.
Wesijärvi kanal i Asikkala socken af Tavastehus Iän

förenar Wesijärvi och Päijänne sjöar, hvilka innehafva en niväskilnad af 10 fot.
A

Kanälen- häller i längd 4,400, i bottenbredd-30: och i vattendjup 7 fot vid 
lägt vattenstánd.

Pä hvardera sidan om slusskammaren finnes en bassin af 200 fots längd 
med 50 fots bottenbredd, hvilken bottenbredd jeinväl uttagits uti tvenne kurver, 
som förekomma i kanalen emellan Wesijärvi sjö och slussen. Sidodoseringarna 
äro 1 pä 2 och reveterade med sten.

Slussen af trä har 140 fots längd, 29 fots bredd och 7 fots vattendjup pä 
tröskeln.

Öfver kanalen leder en rullbro med 10 fot bred körbana, lemnande 29 fot 
fri öppning emellan landfästena.

Kanalen anlades áren 1868— 71 för en kostnad af 350,000 mark.
Sedan utgiftsstaten för ár 1887 vid denna kanal blifvit faststäld tili ett 

sammanlagdt belopp af 12,788 mark 20 penni, bvaraf 2,350 mark i aflöning ät
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slussbetjeningen och ätersto'den till kanalens och dess särskilda inrättningars un
derbill samt för upphandling af trävirke af olika slag för den ombyggnad af 

islussen och rullbron, som i den närmaste framtideD är att förutse, sä utfördes 
under värmänaderna nödiga mindre underhällsarbeten ä slussen, portarne och rull
bron. Under; loppet af sömmaren företogs sedan muddring i kanalens Öfre del 
emellan slussen och Wesijärvi sjö, hvarest kanalbottnet icke innehäde füllt samma 
djup som öfre slusströskeln, sä. att en del farkoster blott med svärighet künde 
passera denna sträcka af kanalen, dä vattenständet var som lägst. För öfrigt re- 
parerades ömrädeshägnaderna, hvarvid bland annat nytt stakett uppsattes pä en 

-längd a f  133y3 sträckfamnar, äfvensom den tili bostad ät uppsyningsmannen upp- 
-lätna byggnad ündergick en i flere hänseenden behöflig reparation.

Af virke för kanalens behof här blifvit upphandladt 229,67 kubikfot bjelkar, 
542/12 tolfter plankor, 1,494 sträckfamnar stock och 77 tolfter bräder, hvarjemte 
tvenne lifräddningsbojar uppköptes.

De sammanlagda utgifterna för kanalens värd och ünderhäll samt för post- 
föringen och uppbördsmedlens insändande tili ränteriet i Tavastehus hafva upp- 
gätt tili 7,756 mark 16 penni, ‘hvaraf i aflöningar 2,350 mark, i dagsverks- och 
betingskostnad 2,760 mark 30 penni, för upphändlingar 2,523 mark 72 penni, för 
frakter och transporter 16 mark 12 penni samt.för extra utgifter 106 mark 2 penni, 
och hafva de använda krono.dagsverkenas antal härvid uppgätt tili 1,157a/*-

Den besparing ä det faststälda remontanslaget, söm sälunda uppstätt med 
5,032 mark 4 penni, är hufvudsakligen att tillskrifva den omständigheten, att helä 
det beräknade virkesbeloppet icke kunnat under -äret upphandlas, utan äterstär 
en väsentiig del deraf att anskaffa under är 1888.

Under berörda är hade uppbörden ä f  kanalafgifterna inbringat 21,608 mark 
24 penni, hvadan inkomsterna öfverstigit utgifterna med 13,852 mark :8 penni.

Vinsten af kanaltrafiken utgjorde:
1886  .....  14,975 mark 35 penni.
1885   14,003 „ 23 „

6. Farleden frän Päijänne sjö tili Heinola stad.
Kalkis kanal i Asikkala socken af Tavastehus län

förenar Kukkaronpohja vik af Päijänne med Kuhmorinpohja vik af Ruotsalainen 
benämnda del af Kymmene elf, kringgäende sälunda Kalkis fors med en sänkning 
af 6 fot.

Kanalens längd är 3,400 fot, bottenbredden 30 fot och vattendjupet 7 fot. 
Närmast ofvanom slussen finnes en mötesplats i kanalen af 200 fots längd med 
50 fots bottenbredd.
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Slussen är byggd af trä, har en längd af 140 fot, en bredd af 29 fot och 
ett tröskeldjup af 7 fot under vattenytan.

Öfver kanalen leder en svängbro med 10 fot bred körbana och en öppen 
bredd af 29 fot emellan landfästena.

Kanalen anlades ären 1875— 78 för en kostnad af 363,000 mark.
Dä denna kanal först sedän hösten 1878 värit uppläten för trafik och rö- 

relsen genom densamma icke uppnätt nägot betydande omfäng, sä hafva icke hit- 
tills nägra större reparationsarbeten förekommit, väre sig i sjelfva kanalen eller 
slussen och svängbron. Under är 1887 hafva icke heller erfordrats andra arbeten 
än sädana, som vanligen om vären förekomma, nemligen slussens och brons tjär- 
strykning och vissa delars mälning med oljefärg, hvarjemte mindre reparationer ä 
stenreveteringen samt stakett och gärden värit behöfliga.

Af remontanslaget för kanalen, hvilket var faststäldt tili ett belopp af 2,340 
mark, hvaraf 1,850 mark i aflöning ät kanalbetjeningen, hafva under äret utbe- 
talts i aflöningar 1,850 mark, i dagsverks- och betingskostnad 64 mark 74 penni, 
upphandlingar 122 mark 70 penni och i extra utgifter 72 mark 90 penni eller 
tillsammans 2,110 mark 34 penni, hvari dä äfven ingär kostnaden för tvänne upp- 
handlade lifräddningsbojar. samt utgifterna för postens frambefordrande emellan 
kanalen och postexpeditionen i Asikkala kyrkoby, äfvensom postporto och assu- 
rans för inlevererade uppbördsmedel tili landtränteriet i Tavastehus.

För arbeten som icke blifvit pä beting utförda, har antalet handtlangare- 
dagsverken uppgätt tili 27 stycken.

Summa utgift 2,110 mark 34 penni.
Under är 1887 hade inkomsten af rörelsen pä kanalen uppgätt tili 2,447 

mark 38 penni, hvadan en nettovinst af 337 mark 4 penni uppstätt.
' Vinsten af 1886 ärs trafik utgjorde . . . 381 mark 78 penni.

„ „ 1885 n 7t n■ . . .  251 „ 92 „

7. Farleden frän Tavastehus stad tili och utmed Längelmävesi
vattendraget.

A) Walkiakoski kanal i Sääksmäki socken af Tavastehus Iän

leder förbi Walkiakoski fors med 18 fots sänkning och förenar Mallasvesi och 
Längelmävesi sjöar med Wanajavesi vattendraget. .

Kanalen är 2,130 fot läng, har 25 fots bottenbredd och 4V2 fots djup 
ofvanorii samt 8 fots djup nedanom slussarna.

Är försedd med tvenne sammanbyggda slussar af sten med en längd en- 
hvar af 120 fot, bredd 2572 och vattendjup 6 fot, förutom ä öfre tröskeln, hvarest 
vattendjupet uppgär tili endast 4,5 fot.
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Ófver kanalen leder en svángbro af trá, lemnande 25,5 fot fri- oppning.
Kanalen anlades áren 1866 til) 1868 for en kostnad af 247,000. mark.
Vid denna kanal forestod nágon raindre remont af vakthuset, stakettet 

kring kanalomrádet, samt af slussen, kanalen och dess dragvágar. Hela ársansla- 
get utgjorde 4,000 mark, hvaraf 3,341 mark 24 penni anvándes pá foljande póster, 
nemligen:

V a k t h u s e t .............................................   190: 50.
S t a k e t t .............................................    110: 50.
Kanalema: Upphjelpt reveterings muren, sprängt och upptagit lösa

stenar frän Apia kanal m. m . ...............................................................419:. 70.
Upphjelpt reveteringsmuren i Walkiakoski kanal, reparerat svänghron 

öfver kanalen, släpat sand tili revetering och dragvägen, samt 
uppsatt ny vattenskala och en sten pollare för inalles . . . . 437: 30.

Slussen: Att täcka och aftäcka densamma ...................................................  34: —
Reparation af kuggstänger, uppköp af 2 st. lifräddningsbojar samt

för diverse in a lle s .............................................................................................  68: 60.
Postbefordran och hyggmästares resor .. ..............................................................  230: 64.
Ä rslönen.............................................   1,850: —

Summa &mf 3,341: 24.

Inkomsten sagda är utgjorde 3,225 mark 58 penni, hvaraf framgär att ka
nalen lemnade en förlust af 115 mark 66 penni.

Under 1-886 utgjorde netto behällningen . . . 1,197: 58.
„ 1885 „ „ „ . . .  681: 35.

B) Remontarbeten utj Mierola och Stjernsunds strömmar.

Sedan för Öfverstyrelsen anmälts, att i Mierola och Stjernsund enstaka 
stenar voro hinderliga för ängbätsfarten och att, enligt verkstälda undersökningar, 
500 mark skulle erfordras att undanskaffä desamma, blef för ifrägavarande ända- 
mäi förenämnda belopp utanordnadt ifrän Öfverstyrelsens dispositionsmedel. Sedan 
erforderlig redskap anskaffats tili arbetsplatsen, vidtog sjelfva arbetet den 6 Okto
ber och aflutades den 31 i samma mänad. Härvid användes 13572 dagsverken, 
dels tili borrning och skjutning under vatten, dels tili den söndersprängda stenens 
upptagande och undanskaffande. Utgifterna för hela arbetet uppgingo tili 451 
mark 90 penni, hvaraf 336 mark 95 penni tili aflöningar, 108 mark 83 penni tili 
skjutser och 6 mark 12 penni tili diverse.

1885 nedlades i remont vid Mierola . . 1,865 mk 18 p:ni 
1884 ,, , „ ,, „ 97 „ 51 „

6
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8. Farleden frän Wanajavesi tili Tammerfors stad.
Lembois kanal i Lempälä socken af Tavastehus län

förenar Wanajavesi och Pyhäjärvi vattendrag med kringgäende af Kuokkala m. fl. 
forsar, med en sänkning i vattenytan af 9 fot.

Kanälen har en längd af 3,474 fot och en bottenbredd af 30 fot med 6 
fots vattendjup.

Slussen är af trä 126 fot läng, 29 fot bred och 6 fot djup öfver tröskeln. 
Öfver kanalen leder en fast bro af trä, lemnande en fri höjd af 21 och en 

fri bredd af 40 fot Dessutom leder en jernbro ä Tavastehus—Tammerfors jern- 
väg öfver kanalen.

Kanalen anlades ären 1867— 1868 och 1871— 74 för en kostnad af 493,000
mark.

I  slussen, som är af trä, ombyggdes vintern 1886 de ofvanom lägsta vatten- 
ständ befintliga delarne. Men som den, i anseende tili den snart förestäende sjö- 
farten, icke künde dä' mera torrläggas, mäste de under förenämnde vattenständ 
befintliga delarne lemnas oförändrade, ehuru stark läkning i synnerhet vid nedre 
slussporten ädagalade bristfälligheter äfven härstädes. Dessa skulle under inne- 
varande är afhjelpas och slussen i sädant afseende utpumpas och torrläggas. 
Hela anslaget för äret utgjorde 3,220 mark; kostnaderna för arbetets utförande 
belöpte sig tili följande belopp, nemligen:

att torrlägga slussen och en del af kanalen, samt att reparera sluss- 
portarne och en i ’ slussens botten befintlig läcka, erfordrade i ar-
b e ts lo n e r............................   1,932: 28.

Virke till dammar for torrlaggningen samt ved och smorjamnen for
lokomobilen till storm pum pen............................................................... 292: 20.

Lokomobilens och ofrig redskaps transport samt d iv e r s e ..............................440: 90.
Byggmastare r e s o r ........................................................      33: 66.
Uppkop af tv& lifraddningsbojar m. m........................................   50: 60.
Postporton och a s s u r a n s ....................................................................  S: 27.
Reparerat s t a k e t t e t ............................ .....  . . . ........................................  12: —
Reparerat och tjarat a s f a l t t a k ..........................................................................  168: 80.
A rslb n en .............................•................................................ ....................................... , 950: —

Summa 5% .' 3.888: 71.

Häraf framgär att anslaget öfverskridits med 668 mark 71 penni, förnämli- 
gast i följd af de ofömtsedt höga kostnader, som slussens torrläggning, lokomo
bilens transport i menföre samt ängpannans remont och afprofning erfordrade.
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Bristen, som anmäldes för Öfverstyrelsen, blef pä dess förordnande täckt med 
öfverskottet ifrän öfriga kanaler.

1887 utgjorde inkomsten 519: 84 ; säledes förlusten 3,368: 87.

1886 utgjorde förlusten..................... 6,581 mark 37 penni.
1885 „ „ ............................5,836 „ 39 „

9. Farleden frän Tammerfors stad upp tili Wirdois socken.
A) Murole kanal i Ruovesi socken af Tavastehus Iän

förenar Näsijärvi och Ruovesi vattendraget förbi Murole fors, hvilken har 4 fots 
sänkning.

Kanälen har en längd af 1,026 fot, bottenbredd 21 fot och 6 fots vattendjup.
Slussen är af Sten 116 fot läng, 22 fot bred och 6 fot djup under vattenytan.
Öfver slussen leder en svängbro af trä, lemnande en fri öppning af 21 fot.
Kanälen anlades 1854 för en kostnäd af 106,600 mark. Restaurerades 

ären 1873, 76, och 77 för 41,000 mark.
I  Kirnusalmi sund verkstäldes stensprängning redan är 1885, men ett par 

större stenar, som ännu funnos i sjelfva farleden och voro särdeles hinderliga för 
kommunikationen, hlefvo detta är bortsprängda.

I Murole reparerades kanalens reveteringsmurar, nya förtöjningspollare upp- 
sattes och slussmurarne, som voro försjutna och ytterst bristfälliga, uppstötta- 
des förmedels följare och spännare af trä, för att hättre motstä kälskjutningen 
pä vären.

Dessutom flyttades ett förfallet uthus invid de resandes bostad och nägra 
mindre reparationer verkstäldes uti och invid denna.

Kostnaderna för det utförda arbetetet fördelar sig pä följande poster:

Undansprángning af 1 x¡i kubik famnar undervattensten i Kirnusalmi 177: 45. 
Omlággning af 19 qvadr. famnar reveteringsmur i Murole kanal . . 186: 80.
11 st. nya pollare .................................................................................................■ . 38: 60.
Diverse reparationer á, slussportarne . . .................................................... 30: 98.
Yirke och árbetslon for att anbringa och vid seglationens horjan bort-

taga stottorna i slusskammaren ...............................................................  81: 70.
Flyttat aftráde, reparerat resande rummen, kontor, simhus och bagar-

stuga . . : ................................................... ............................................. 58: 31.
2 st. Lifráddningsbojar m. m. . . . . . . . . . . . . . .  31: 25.
Asfalttakets i stationshuset smorjning . . . . . . . . . . . . . 58: 40.

j  . • Transport 663: 49.
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Transport 663: 49.
P o stb e fo rd ra n ............................................................................................................  129: —
Städning af rammen för resande ..................................................................... 75: t -
Byggmästare resor . ............................................................................................ 34: 06.
Ä rs lö n e r ......................................................... .....  .................................. .....  . 1,850: —

Summa 9mf 2,751: 55.

1887 utgjorde inkomsten 5,425: 51, alltsä behällning 2,673: 96.

1886 utgjorde v i n s t e n .......................  1,972 mark 44 penni.
1885 . ' „ ,, . . . . .  1,637 „ 83 „

B) Kautta kanal i Ruovesi socken af Tavastehus län

leder förbi Kauttü ström i Ruovesi vättendraget och har en sänkning af 2 tum. 
Kanälen är 550 fot läng, har 20 fots bottenbredd och 6 y 2 fots djup. 
Öfver kanalen leder en svängbro af trä med 30 fots fri öppning.
Kanälen anlades ären 1884 och 1885 för eu kostnad af 56,000 mark.
Här erfordrade sjelfva kanalen och svängbron icke nägon skild remont, 

utan inskränkte sig remonten tili kanalvaktens bostad och den dertill hörande 
källaren. Äfven verkstäldes nägra trädplanteringar inom kananalomrädet. Heia 
kostnaden, kanalvaktens aliöning inberäknadt, uppgick tili 630 mark 70 penni.

C) Kaivoskanta kanal i Ruovesi socken af Tavastehus län

leder frän Tarjannevesi tili Waskivesi sjö af Wirdois vattendrag och anlades ären 
1863 och 1864.

Kanalen har en längd af 250 fot, bottenbredd 25 fot och 6 l/2 fots vat- 
tendjup.

Öfver kanalen leder en lyftbro af trä, hvilken lemnar 24 fots fri öppning. 
Under detta är undergick sjelfva kanalen och lyftbron icke nägon förän- 

dring eller remont, men taket pä vaktstugan, som är 1886 belades med asfaltfilt, 
blef innevarande är tjäradt. Kostnaden härför gick tili 40 mark, som jemte ka
nalvaktens lön, 500 mark, utgjorde heia ärets utgift, eller sammanlagt 540 mark.

10. Farleden i Keuru sjö inom Keuru socken af Wasa län.
Uppmuddring och fördjupande af Palo- och Öhmönsalmi sund i Keuru.

Förslaget tili detta arbete, som afsäg att fördjupa ängbätsleden pä Keuru 
sjö och upphjelpa samfärdseln med Kolho Station ä Wasa jernväg, var sä tili vida
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öfüllständigt, att äfven sedan dessa sund blifvit uppmuddrade tili det djup, som i 
förslaget afses, kan ängbäten, söm trafikerar sjön, icke komma tili den vid nämnde 
Station uppförda ängbätsbrygga. Härtill hade erfordrats att äfven Kolho sund, 
som är nägot öfver en tredjedels verst längt, blifvit uppmuddradt tili samma djup, 
som förenämnda tvä sund. Varor och passagerare pä denna ängbätsled mäste 
säledes allt ännu frambefordras en verst landväg för att nä jernvägen. För att 
afhjelpa denna. olägenhet anhöll Keuru kommun hos Öfverstyrelsen om sistnämnda 
sunds fördjupande, med anledning hvaraf erforderliga undersökningar anstäldes och 
förslag uppgjordes, men är detta ärende ännu beroende.

Enligt förslaget, som läg tili grund för arbetet, blefvo sälunda icke andra 
än Öhmön- och Palosalmi sund fördjupade. En 40 fot bred och 7 föt djup farled 
öppnades i dessa; och skulle enligt kostnadsförslaget 244 kubik famnar stenbun- 
det grus, 38 kubik famnar äfja. 33 kubik famnar lera oeh 34 kubik famnar bul- 
lersten härför undanskaffas. Arbetet utfördes under Juni, Juli, Augusti och Sep
tember mänader sä tili vida, att i Palonsalmi, der berg anträffades 2 ä 3 tum 
ofvanom den föreskrifna bottenlinien, denna pä derom gjord skild framställning, 
fick bibehällas vid detta djup, som för ifrägavarande ängbätsled ocksä är mera än 
tillräckligt. Af kostnadsförslaget, som gick tili 21,125 mark 50 penni användes 
icke mera än 9,690 mark 62 penni, sä att 11,434 mark .38 penni-ännu äterstä 
för dessa arbeten, som ehuru afslutade ännu icke blifvit afsynade.

11. Arbeten och inrättningar i Alands farleder.
A) Lemströms kanal i Jomala socken..

leder frän Lumparen direkte tili sjön vid Mariehamns stad.
Kanälen häller i längd 1,600 fot, har 40 fots bottenbredd och 13 fots vat- 

tendjup.
Öfver kanalen leder en svängbro af trä, lemnande 40 fot öppen bredd. 
Kanälen anlades ären 1881 och 82 för en kostnad af 219,000 mark. 
Ärsanslaget för denna kanal gick tili 3,600 mark och afsäg, att, förutom 

nägon mindre remont af svängbron, stakettet och vaktstugan, anbringa tvänne för- 
töjningsbojar och en moring i hvardera ändan af kanalen, för fartyg, som i storm 
och vid stark strömsättning passera densamma. Kostnaderna fördelade sig pä 
följande sätt:

Reparation af v a k th u s e t ...................................................................................... 130: 81.
Uppköp af 2:ne förtöjningsbojar samt 4 st. ankaren och ketting dertill 1,607: 25 
Deras transport pä ängbät. . . . . • ............................ .....  ■ . . ■ 140: 86

Transport • 1,878: 92.
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97: 50.

Transport 1,878: 92.
Mälat och beslagit bojar, tillverkat 2:ne reserv bojar af petroleumtun-

nor, rengjort kettingar, utsatt bojarne o. s. ,v......................................
En moring .................................................................................................
Tjärat svängbron, reparerat stakettet, och kanalreveteringen samt san-

dat dragvägen .................................................................................................
2 st. Lifrädningsbojar ...........................................................................................
Byggmästare r e s o r .................................................................................................
Postporton et diverse ........................................ .....
Ä rslö n en ........................................................................................................................ 500:

Summa Smf 2.698

32 05.

COco —

29 —
67 25.

5 75.
500 —

.698 47.

B) Eckerö landningsbrygga i Eckerö socken.

För detta arbete, hvars ändamäl närmare beskrifves i 1886 ärs relation, 
hade försägadt trävirke och öfriga tillbehör, med undantag af timmerstock, redan 
under föregäende är anskaffats tili byggnadsplatsen. Timret för den i vinkel 
byggda bryggan, hvars ena arm är 1541/2 andra 87 fot läng, äfvensom för en 90 
fot läng vägbrytare, skulle 1887 om vintern uppbandlas pä Eckerö. Och ehuru 
slädföret härstädes icke varade mera än en' par veckor, lyckades det likväl, att 
för det jemförelsevis billiga priset af 87 penni per famn anskaffa detsamma. Se
dan virket var framsläpadt, künde arbetet med' bryggans upptimrande vidtaga. 
Men som fast is, hvilken skulle ha skyddat arbetarena och bryggan för vägsvall 
och drifts under arbetstiden. och tillika tjenat som ställning och gängbro vid dess 
uppförande, icke bildade sig denna vinter, mäste arbetet afbrytas sedan bryg
gan blifvit pä land färdigt upptimrad, för att vid lämpligare tidpunkt utläg- 
gas. Under Maj och Juni mänader blef den i Januari och Februari upptimrade 
bryggan utlagd pä sin plats och derstädes försänkt med stenfyllning och befästad, 
sä att den numera var färdig att, afsynas. Nägot som ocksä försiggick den 12 
September, hvarefter slutlig redovisning öfver arbetet upprättades. Kostnaden för 
detsamma uppgick tili sammanlagt 7,799 mark 60 penni, hvaraf 1,411: 38 utbe- 
talades under är 1886, och äterstoden under innevarande är.

Till bryggan hade ätgätt 2,581 löp. famnar stock och 77 2  standert plankor, 
samt tili dess uppförande 1,751 dagsverken. Af kostnaderna hade 3,630 mark 
36 penni användts tili aflöningar, 3,576 mark 8 penni tili uppköp, 503 mark 
16 penni till transporter och 90 mark tili diverse utgifter.
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12. Tar- och flottleder uti TJleä yattensystem.
A) Inrättande af bätled i Kokkokoski och Raanionkoski forsar i Hossajoki elf, 

emellan Hossajärvi och Kiandojärvi sjöar inom Suomussalmi socken.

Sedan distriktsingeniören, pä kommunalstyrelsens i Suomussalmi socken 
framställning om de svära trafikhinder, som forsarne i Hossajoki framställa i sitt 
naturliga oupprensade tillständ, tili Öfverstyrelsen hemstält beträffande undersök- 
nings verkställande för utrönande af möjligbeterna att upprensa en bätled uti 
vattendraget i fräga; förordnande Öfverstyrelsen i skrifvelse för den 20 April 1885 
att undersökning i nämnda syfte skulle företagas samt utlätande och förslag in- 
sändas tili de arbeten, som künde pröfvas nödiga. •

Af den med anledning häraf företagna undersökningen framgick att tili Uleä 
vattensystem hörande Hossajoki eller Yläjoki elf, som tager sin början frän Hossa
järvi i en trakt der vattendragen, hörande tili Kuusamo, Jokijärvi och Suomus
salmi, upprinna, i nedra loppet trafikeras stärkt af flera vidsträckta byalag i dessa 
nejder. Elfven i fräga bildar nemligen högre upp en stör mängd forsar med bred 
och ytterst stenig vattenfära, der föga utsigt förefans att erhälla genom upprens- 
ning en bätled, som skulle hafva nägon varaktighet. Dä dessutom endast ett fätal 
gärdar hade nytta af farleden här uppe, künde inga rensningar för vattendragets 
öfversta cirka 7 verst länga forssträcka i fräga komma.

Hossajoki elf har derefter lugn och trafikabel fära ända tili Kiandojärvi 
fern mil länga sjö, der detta vattendrag utmynnar, med undantag af Kokkokoski 
och Raanionkoski forsarna, belägna 2 ä 3 verst ofvanom Kiandojärvi.

. Emedan dessa tvä nu nämnda forsar försvärade all den trafik, som heia 
Hossajoki vattendrag künde uppsamla, uppgjordes ett rensningsförslag för desamma, 
slutande sig ä 4,500 mark.

Öfverstyrelsen öfverlemnade i skrifvelse för den 16 December 1885 till 
distriktsingeniören att upptaga upprensningen af Kokkokoski och Raanionkoski 
forsarne, för bätleds förbättrande i Hossajoki elf, uti 1887 ärs arbetsförslag, 
hvilket Kejserliga Senaten faststälde den 27 Januari sistsagda är.

Arbetet fortgick under sommaren och hösten är 1887, dervid upptogs i dessa 
forsar en sammanlagdt 1,150 fot läng och 12 ä 50 fot bred bätled, beräknad att 
hafva 3 fot vattendjup vid ett medelvattenständ de tider (veckorna straxt efter 
midsommar) dä bättrafik egentligen förekommer. Den upptagna stenmassan 
användes tili ästadkommande af en regelbundnare strandväg för bätarnas upp- 
dragande.

Effekten af arbetet utgjorde 306 fot skärmdammbyggnad och 49 kübik 
famnar uppfordrade stenblock, hvartill användes 1,0417* kronodagsverken med ett 
afiöningsbelopp af 2,532 mark 59 penni; till upphandlingar utbetalades 249 mark
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97 penni; tili skjutser och transporter 193 mark 94 penni och tili diverse utgifter 
25 mark 75 penni, eller tillsammans 3,002 mark 25 penni af Öfverstyrelsens di- 
spositionsmedel, hvilket kostnadsbelopp med 1,497 mark 75 penni understeg det 
uppgjorda förslaget.

B ) Fördjupning af Werkkosalmi sund i Tenetti ström inom Sotkamo socken.

Jemte öfversändande af Kuhmoniemi och Sotkamo kommuners ansökan att 
Tenetti ström, belägen i vattendraget, som österifrän genom Kuhmoniemi och Sot
kamo socknar utfaller i Uleä träsk, mätte upprensas derhän att en obehindrad 
trafik vid alla vattenständ künde ega rum, anböll Guvernören öfver Uleäborgs län 
hos Öfverstyrelsen om ätgärd att nämnda ström blefve gjord farbar äfven för 
ängbätar.

Öfverstyrelsen anmodade med anledning häraf i skrifvelse för den 1 Juni 1885 
distriktsingeniören att, efter det vederbörande sökande blifvit behörigen kallade 
tili härför utsättande sammanträden, höra sökandene, som sjelfve egde pä platsen 
utvisa de Ställen och stenar de önskade undanskaffade samt farleden förbättrad, 
hvarefter ett fullständigt kostnadsförslag borde uppgöras för de arbeten och ätgär- 
der, hvilka härför befunnes nödiga.

Dä emellertid det pä grund af ofvan nämnda föror'dnande upprättade kost- 
nandsförslaget icke säkerstälde Tenetti ströms oafbrutna trafikerande med den fern 
fot djupgäende ängbät, som ett bolag under de senaste ären hällit pä detta vat- 
tendrag, bestämde Öfverstyrelsen uti skrifvelse för den 16 December 1885 att di-, 
striktsingeniören skulle företaga ny fullständig undersökning af mera nämda ström 
samt uppgöra och tili Öfverstyrelsen insända förslag jemte plan- och profilritningar 
tili ifrägavarande yattendrags kanalisering.

Förslaget angäende Tenetti ströms fördjupande, utvisande ett kostnadsbe
lopp af 7,400 mark, faststäldes af Kejserliga Senaten den 27 Januari 1887 tili 
utförande samma är.

Det vattendrag, hvarom nu är fräga, hörer tili Uleä vattensystem, har sitt 
Ursprung inom Kejsaredömet Kyssland, rinner igenom de österom Kajana stad 
varande socknama Kuhmoniemi och Sotkamo samt utmynnar i Uleä träsk och 
omfattar uti hufvudloppet ett för norra Finland ovanligt stört antal betydande 
sjöar. Dessa sjöar vidtaga redan 2y2 verst österom Kajana, eller der Kajana elf 
med sinä forssar Petäinenkoski, Kuurna, Koivukoski och Ämmäkoski, hvilka icke 
äro farbara för ängbätar eller andra större farkoster, tager sin början. Härifrän, 
utgär en sex mil läng oafbruten öppen sjöled i riktning ät Kuhmoniemi socken, 
dä man undantager den pä halfva vägen förekommande cirka tvä verst länga Te
netti strömmen, utgörande äfven den nästan ett lugnvatten, dä fallet pä heia 
strömsträckan. är nägra fä tum. Uti denna för öfrigt ganska djupa ström finnes
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ett cirka 500 fot längt sund, kalladt Werkkosalmi, med ett vattendjup som torra 
sommartider understiger fem fot.

Det fördjupningsarbete, hvarom nu är fräga, gäller denna 500 fot länga 
sträckal Bottnet bestär här uteslutande af större och mindre intill hvarandra 
härdt inkilade stenar.

Dä under seglatiostiden arbetet skulle störas af pägäende trafik, och eme- 
dan vattenständet alltid är lägst ■ pä värvintern, fortgick Werkkosalmi fördjupnings
arbete är 1887 frän medlet af Mars tili medlet af Maj mänad. Dervid undan- 
skaffades tili 25 fots bredd utefter hela sundets hotten de mest uppstäende och 
hinderliga stenarne, och derigenom blef det möjligt att redan för sommaren sarama 
är tili trafik öfverlemna farleden i Werkkosalmi i dess helhet betydligt förbättrad.

■ Effekten af arbetet under äret utgjorde: förutom erforderliga släpbroar och 
ställningar, 91/* kubik famnar under vatten lössprängd, upptagen och undanskaffad 
stenmassa, hvartill användes 88472 krono dagsverken med ett aflöningsbelopp af 
1,562 mark 71 penni; tili upphandlingar utbetalades 1,063 mark 53 penni: tili 
skjutser och transporter 148 mark 40 penni och tili diverse utgifter 19 mark 25 
penni, eller tillsammans 2,793 mark 89 penni, hvilket allt hekostats med Öfver- 
styrelsens dispositionsmedel.

C) Koivukoski och Ämmäkoski slussar uti Kajana elf invid Kajana stad.

Vid Koivukoski är sänkningen af vattenytan 10 fot.
Kanalens längd är 320 fot, bottenbredden 9 fot och vattendjupet 4 fot.
Slussen af trä, har en längd af 72 fot, deraf kammaren 51 fot. Bredden 

är 8 och tröskeldjupet 4 fot.
Ämmäkoski sluss förmedlar en sänkning af vattenytan af 21 fot. Slussen 

är byggd af Sten 75 fot läng, deraf slusskammaren 53 fot, bredden 8 fot och dju- 
pet 4 fot.

Ämmä sluss ombyggdes 1870— 1871- för en kostnad af 12,900 mark; Koi
vukoski sluss ären 1866— 1867 för 15,492 mark. Begge restaurerades 1875— 1877 
för 16,500 mark.

Under är 1887 äro härstädes följande remontarbeten utförda.
Vid Ämmäkoski fors är slussen insprängd i berg pä norra sidan af vatten- 

fallet; uti sjelfva slusskammaren har väggarna emot bergets ytor blifvit beklädda 
med en plankfodring, anbringad med tillräckligt Stora öppningar för luftvexling ä 
ett i berget förankradt bjelklag.

Pä portarnas bäda sidor är berget undansprängdt och rummet utfyldt med 
spontväggar uti lerjords packningar.

Den omständigheten att slussen är under jordytans nivä, i förening med 
den starka fuktighetshalt, som lüften härstädes alltid besitter tillfölje af närbe-

7
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-Täghä! skummahde vattenfall, inverkar högst ofördelaktigt pä trä materialet. Sä- 
väl slussportar som plankbeklädnad ä väggar anladesnya pä vären är 1871.

Likvist voro nu redan portkrokarne och väggarnes beklädnad delvis betänk- 
ligt af röta angripna.

Un der April mänad aflägsnades de af röta mest förstörda delarna ä nu 
nämnda ställen och ersattes med nytt trävirke tili vattenytan.

Den vid öfra porten befintliga spontväggen var icke längre vattentät, hvar- 
före densamma samtidigt förnyades.

Vid Koivukoski fors är slussen pä strömfallets södra sida; bestär helt och 
hället af stocktimrade kistor och stär tili mer än haliva höjden fritt ofvan jord- 
ytän. Denna sluss, som ombyggdes tili lägsta vattenytan är 1866, är bestämd att 
nybyggas under innevarande är. Är 1887 inskränkte sig reperationerna ä slussen 
i fräga tili mindre lappningar af träbeklädnaden ut- och invändigt. Nedanom 
forsen, pä strömsidan, afslutas slussbyggnaden med en stenreveterad vingmur; 
denna mur hade delvis rasat ned i forsen, hvarföre det skadade pä erforderligt 

sätt iständsattes.
Vid hvardera slussen beströkos de nya träytorna med tjära och petro- 

leumolja.
Förutom dessa arbeten iständsattes bristfälligheter ä stakett, slussplaner, 

doseringar och vatten afloppsdiken.
Härvid anskaffades änyo D/2 kubik famnar mursten; 7 qvadrat famnar kall- 

mur reveterades och 13 qvadrat famnar ny plankfodring insattes.
Tili slussarna anskaffades fyra stycken lifräddningsbojar.
Keparationerna fortgingo under senare hälften af April och hela Maj mä

nad och medtogo 33672 kronodagsverken, hvilka samtligen kostade 714 mark 62 
penni; tili upphandlingar ätgick 565 mark 23 penni; tili skjutser och transporter 
41 mark 99 penni och tili diverse utgifter, eller postporto öch assuränsafgift 20 
mark 5 penni, eller sammanlagdt 1,341 mark 89 penni, som utbetalades af re- 
montanslaget för äret, stort 1,500 mark.

Ärets utgifter uppgingo sälunda tili 3,811 mark 89 penni. Uppbörden vid 
trafiken inbringade deremot endast 1,384 mark 49 penni, hvadan utgifterna öf- 
verstego inkomsterna med 2,427 mark 40 penni.

1887 utgjorde förlusten .......................  2,427 mark 40 penni.
1886 „ „ . . . . .  2,063 „ 96 „
1885 „ „ .......................  3,788 „ 67 „

D) Remont af farleder och dragvägar i Uleä vattensystem.

. Nu gällande flottningsstadga för Uleä vattensystem föreskrifver att stocken 
skall afledas frän alla dragvägar medelst bommar, som fästas vid dragvägama vid

1
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af kronan bekostade fasten, äfvensom att flottningsmanskapet skall omedelbart 
iständsätta de skador ä kommunikationsanstalterna, som af virkesflottningen dem 
tillskyndas. Pä det att dessa föreskrifters efterlefnad mä kunna öfvervakas ocb 
kontrolleras erfordras det att kronan hvarje är föranstaltar om repation af alia-de 
bristfälligheter ä kommunikationsanstalterna, som dessa tillskyndats genom isen 
och kölden eller andra naturverkningar under ärets kalla tid.

1887 ärs reparationsförslag, uppgjordt för ofvan antydda ändamäl, bifölls af 
Kejserliga Senaten den 27 Januari samma är; förslaget upptager ett anslagsbe- 
lopp af 3,000 mark ur Öfverstyrelsens dispositionsmedel.

Under lägvattenständet pä värvintern frän medlet af Mars tili utgängen af 
April mänad verkstäldes i nedgängsfarlederna och ä dragvägarna i Kuhmoniemi— 
Sotkamo vattendrag och i Uleä elf sädana reparationer, hvilka blifvit nödvändiga 
tili följd af de sten förflyttningar som bottenisen ästadkommit. Under höstmäna- 
derna frän slutet af Augusti tili November mänads ingäng fortsattes dessa repara- 
tionsarbeten i Uleä vattensystem i dess helhet. Det under heia hösten rädande 
höga vattenständet försvärade arbetet i sjelfva farlederna, deremot künde genom 
ärets värflod och isslossning uppkomna bristfälligheter ä dragvägarna afhjelpas.

Frän farlederna upptogs 6Y2 kubik famnar genom isgäng förflyttade sten- 
block; för dragvägarnas iständsättande anskaffades 36 kubik famnar delvis kilad 
eller sprängd sten; 163'/* qvatrat famnar dragväg reveterades och %  kubik famn 
kallmur uppfördes; vidare inrättades 63 strack famnar dragväg af stock. Slutli- 
gen förnyades 85 bomfästen vid dragvägarnas sidor, hvilka, bestäende af jernrin- 
gar, afbrutits genom isgängen. . ■

Härför användes 1,12874 kronodagsverken med ett aflöningsbelopp af 2,397 
mark 31 penni; tili upphandlingar ätgingo 303 mark 35 penni,- tili skjutser och 
transporter 225 mark 59 penni och tili diverse utgifter 55 mark 60 penni, eller 
tillsammans 2,981 mark 85 penni, som utbetalades af det för ändamälet beviljade 
anslaget ur Öfverstyrelsens dispositionsmedel.

, • , ‘ " ,  , >i ■

E) Reparation af dambyggnaden vid Marjaniemi lotsuppassningsställe ä Karlö 
landet inom Uleäborgs lotsfördelning.

För bortät trettio är sedan uppfördes vid Marjaniemi lots-uppassningsställe 
pä Karlö landet, invid stora segelleden i Bottniska viken, en vägbrytare eller dam 
af 300 — 350 fots längd och 50 fots medelbredd i basen samt 15 fots krönhöjd 
öfver hafsytan tili skydd för lotsarnas bätar. Yägbrytaren är uppförd med sänk- 
kistor under lägsta vattenständet och ofvan detsamma sten i kallmur hvars -yttre 
sida blifvit reveterad med stora'granitblock och doserar med 1: 3.' * Den inre mot 
bäthamnen vända sidan är närmast lodrät och beklädd med bollverk. 1

Yägbrytaren är utsatt för alia hafsstormar frän sydvestlig, vestlig tili nord-

t



lig riktning; inverkan af dessa äfvensom af drifisen har värit förstörande för väg- 
brytaren under ärens lopp. Sälunda hafva stenblocken lösryckts ur revete- 
ringen och nedvräkts i hafvet, isynnerhet frän den för isgängen mest utsatta 
yttre ändan.

Pä särskilda tider verkstäldes undersökningar i syfte att uppgöra förslag 
tili erforderliga reparatiovisarbeten af dambyggnaden i fräga och senast under' är 
1884, dä äfven ett reparationsförslag stigande tili 7,000 mark upprättades.

I anledning af Lotsstyrelsens gjorda framställning om arbetets verkställande, 
har Kejserliga Senaten i skrifvelse för den 22 December 1886 frän Finans Expe
ditionen anbefalt Öfverstyrelsen att för en kostnad af högst 7,000 mark läta-er- 
forderligen iständsätta vägbrytaren vid Marjaniemi.

Pä grund häraf anmodade Öfverstyrelsen i skrifvelse för den 14 Januari 
1887 distriktsingeniören att verkställa detta reparationsarbete.

Arbetet vidtog omedelbart derpä, fortgick hela vintem och vären tili slutet 
af Maj mänad, hvarpä, sedän is och snö hunnit smälta bort ur hela murverket, 
ytterligare erforderliga kilningar samt dam reveteringens förseende med jernför- 
bindningar företogs under August! mänad.

Härvid förekom och utfördes följande: 23 kubik famnar delvis kilad mur- 
sten anskaffades, 416 qvadrat famnar damsidor blefvo reveterade och 236 jernan- 
käre fastsattes. •

Vid arbetet användes 3,277 kronodagsverken, hvilka kostade 5,226 mark 
82 penni; tili upphandlingar användes 757 mark 95 penni; tili skjutser och tran- 
sporter 304 mark 5 penni och tili diverse utgifter 70 mark 50 penni, eller sam- 
mänlagdt 6,359 mark 32 penni, som utbetalades af det beviljade reparationsansla- 
get stort 7,000 mark.

För vattenkommunikationernas vidare utsräckning och förbättrande har 
under är 1887 följande undersökningar blifvit verkstälda och förslag upprättade, 
nemligen:

Inom Nyiands län.

l:o. Undersökning af Hangö hamn för dess utvidgande och fördjupande, 
hvartill af Öfverstyrelsens dispositionsmedel användts 1,342 mark 57 penni.

2:o. D:o för flottning af skogsalster i Ekenäs och Illby träsk samt Illby ä 
i Borgä socken.

. 3:o. ' D:o för flottning af skogsalster i Tjusterby fors af Svartsä ä inom 
Borgä socken.

4:o. D:o för flottning af skogsalster i Karhila ström uti Pyhäjärvi socken.



53

Inom Äbo och Björneborgs Iän,

5:o. Undersökning för fördjupning af farleden i Terfsund af Pargas socken, 
hvartill användts af Öfverstyrelsens dispositionsmedel 259 mark 85 penni.

6:o. Undersökning för farledens fördjupande vid inloppet, tili Nädendal, 
vesterom Raumakari grund, hvartill användts 62 mark 35 penni af Öfverdisposi- 
tionsmedel.

7:o. D:o för flottning af skogsalster i vattendraget emellan Torajärvi, Paas- 
järvi, Kivijärvi och Lampijärvi sjöar ända tili hafvet, inom Norrmark och Säst- 
mola socknar.

8:o. D:o för flottning af skogsalster i vattendraget emellan Karijärvi, In
hottujärvi och Lampi ä i samma socknar.

Inom Tavastehus Iän.

9:o. D:o för ombyggnad af Murole sluss i Ruovesi socken.
10:o. D:o för remont af farleden genom Mierola och Stjernsund strömmar 

inom Hattula socken och Tyrväntö kapell.
l l :o . D:o för flottning af skogsalster utmed Salo eller Uskela ä.
12:o. D:o för flottning af skogsalster frän Kuivajärvi sjö och dess tillflö- 

den i Tammela socken tili Loimijoki jernvägsstation.

Inom Wiborgs Iän.

13:o. Undersökning för kanalisering af Wuoksen flodens utlopp i Ladoga vid 
Taipale by, hvartill användts af Öfverstyrelsens dispositionsmedel 663 mark 40 penni.

14:o. D:o för farledens fördjupande vid utloppet af Högforska grenen af 
Kymmene elf, hvartill användts af Öfverstyrelsens dispositionsmedel 81 mark 
8 penni.

15:o. D:o för anläggning af en bätbrygga vid Kuusisensaari lotsuppasnings- 
ställe vid Kotka stad.

16:o. D:o för flottning af skogsalster utmed Urpala ä inom Wederlaks och 
Säkkijärvi socknar.

Inom S:t Michels Iän.

17:o. Undersökning för kanalisering af Kellosalmi och Likosensalmi sund i 
Puulavesi sjö inom S:t Michels socken, hvartill användts af kronomedel 108 mafk 
20 penni. .

18:o. D:o för kanalisering af Waimosalmi sund i Puulavesi sjö inom Kan
gasniemi socken. . . .
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19:o. D:o för kanalisering af vattendraget emellan Uuhilampi och Suonteen- 
selkä sjöar i Pieksämäki socken.

20:o. D:o för npprensning af farleden genom Moinsalmi sund i Kerimäki 
socken, hvartill användts af Öfverstyrelsens dispositionsmedel 216 mark 74 penni.

Inom Kuopio Iän.

21:o. Undersökning för farledens uträtning emellan Sampanselkä och Jä - 
medel '917 fjärdar i farleden emellan Nyslott och Joensuu, hvartill användts krono- 
nisselkä mark 68 penni.

22:o. Undersökning af möjligheten att medelst regleringsdammar höja 
vattenytan i farleden emellan Taipale och Idensalmi, hvartill användts 1,351 
mark 40 penni.

Inom Wasa Iän.

23:o. Undersökning för kanalisering af Hampais och Taita sunden i Wirdois 
socken, hvartill af Öfverstyrelsens dispositionsmedel användts 274 mark 33 penni.

24:o. Undersökning för kanalisering af Kolho sund i Keuru socken.

Inom Uleäborgs Iän.

25:o. Undersökning för tillämnadt stockuppsamlingsställe i Hangolanpudas 
i Utajärvi träsk af Uleä, vattendrag.

Undersökningar för vattenkommunikationernas utvidgande och förbättrande 
hafva sälunda är 1887 medtagit af kronomedel 5,277 mark 60 penni.

1886 användes tili ändamälet. . . 7,148 mark 99 penni.
1885 „ „ „ . . .  1,603 „ 12 „

Tages ett sammandrag af samtliga inkomster och kostnader för ofvan- 
nämnda farleder, arbeten och undersökningar för vattenkommunikationernas vid- 
makthällande och förbättring under är 1887, erhllles följande resultater:

1887 ihkomst 522,371: 94. utgift 237,802: 68. vinst 284,569: 26.
1886 „ 541,823: '55. „ 234,307: 29. „ 307,516: 26.
1885 „ 551,520: 88. „ 308,482: 07. „ 243,038: 81.

Den af Öfverstyrelsen förvaltade kassan tili understöd fö r  älderstigne och 
orkeslöse lagre betjente samt deras- erikor och oförsörjda barh vid landets kana- 
ler och slussar har under äret 1887 undergätt följande förändring:
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I  m k  o m s t.

Beh&llning frln  &r 1886 . . . .’ ...............................................................  19,556: 78.
Influtne botesmedel 1887 ...........................   274: 03.
Rantor ........................................................................................................................  1,077: 31.
Diverse in k o m ste r ..............................................................   19: —

Summa Smf 20,927: 12.

U t g i f t .

Utbetalda pensioner . . . . .............................................. .. . . . . 240:. —
Beh&llning till &r 1888 . ........................................ .....  . . . . . .  20,687: 12

Summa Smf 20,927: 12
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Tredje afdelningen.
Arbeten för sjöfällningar och torrläggning af sanka marker.

1. Tessjö arensningsarbete i Lappträsk och Strömfors socknar
af Uylands län.

Till förekommande af de höga vattenfiöden, som vid hvarje betydligare ne- 
derbörd uppstä i Taasia eller Tessjö ä, livilken genomflyter de tätast. befolkade 

. och mest odlade trakter af Lappträsk och Strömfors socknar, hafva strandegarene 
redan pâ 1830 talet verkstält rensningar i ätskilliga af .de mänga steniga och 
tränga forsar, hvaraf än är uppfyld, men som dessa arbeten utfördes i allt för 
litet omfâng, uppstär ännu betydlig skada â de längs än belägna lägländta ängar.

Lägenhetsinnehafvarene i Labby, Hindersby, Bäckby och Harsböle byar i 
Lappträsk socken samt egaren tili Skogby hemman.i Tessjö by af Strömfors socken 
hafva fördenskull pâ derom gjord ansökning medelst Guvernörens i Nylands län 
utslag af. den 23 Maj 1883 berättigats att upprensa och fördjupa i än förekom
mande tretton forsar frän och med Fallforsen tili och med Längforsen, tili hvilka 
arbeten vid försiggängen undersökning beräknats âtgâ 16,974 intressentdagsver- 
ken och 16,822 mark 34 penni kontant samt dessutom smedjekol och trävirke in 
natura.

Pâ intressenternes sedermera hos Överstyrelsen gjorda begäran om erhäl- 
lande af sädant bidrag tili dessa arbetens utförande, som vanligtvis i dylika fall 
beviljats, har Öfverstyrelsen den 29 Februari 1884 dels âtagit sig ledningen af 
arbetet dels anslagit 8,342 mark 34 penni tili aflönande af byggmästare och qvar- 
tersmän samt tili uppköp af instrumenter, med skyldighet för intressenterne att 
ställa alla öfriga för arbetet erforderliga dagsverken och materialier, samt att 
bestrida öfriga kontanta utgifter äfvensom att inom viss tid slutföra arbetet, 
hvartill intressenterne äfven förbundit sig genom af Guvernören faststäld öfver- 
enskommelse, deri bland annat tiden för arbetets slutförande bestämmes tili nio 
âr med fem .veckors ärlig arbetstermin.

Dä intressenterne likväl ytterligare inkommit med begäran att af Kronan 
erhälla.jemväl sädana materialier som erfordras för berg- och stensprängning, har



57

Kejserliga Senaten den 11 December 1886 funnit godt bevilja intressenterne ett 
bidrag af tillsammans tv& tredjedelar af beraknade kontanta utgifterna, deri inbe- 
raknadt hvad Ofverstyrelsen forut anslagit; kommande alltsS. det kontanta anslaget 
for arbetet att uppgd till 10,548 mark 22 penni af Ofverstyrelsens dispositionsmedel.

Sedan arbetet under iren 1885 och 1886 fortg&tt, har detsamma under 1887 
bedrifvits M n  och med den 31 Maj till och med 7 Juli. De under denna ter- 
min utgjorda dagsverkenas antal uppg&r till 133 af kronan betalda och 2,015 le- 
verade af deltagarene i arbetet, hvarjemte af det kontanta anslaget for &ret Itg&tt 
1,258 mark 82 penni.

D& under tvenne foreg&ende arbets&r levererats 3,9203/4 intressentdagsver- 
ken och utbetalats 1,585 mark 26 penni, hafva s&ledes till och med 1887 utgjofts 
5,935% intressentdagsverken och utgifvits 2,844 mark 8 penni.

2. Lauhasuo mossutdikningsarbete i Hvittis socken af Abo och
Björneborgs län.

Detta arbete, somlpäbörjades är 1886 och som afser att for odling utdika 
kronan tillhöriga Lauhasuo mosse-i Hvittis socken om 1,750 tunnelands areal, 
vidtog änyo den 6 September 1887. '

Med en arbetsstyrka af omkring 100 man om dagen, som lätt och utan 
svärighet för pägäende jqrdbruksarbeten numera kunde sammanbringas, fortgick 
arbetet till den 5 November, dä samtliga diken voro utgräfda.

Dessa hafva en sammanlagd längd af 32,3 verst, hvaraf 19,8 verst utgräf- 
des är 1886 och 12,5 verst under ifrägavarande arbetsär. Dikenas sammanlagda 
utgräfda kubik massa gär till 15,152 kub. famnar, hvaraf 9,762 kub. famnar 
komma pä förra- och 5,390 kub. famnar pä det senare äret. Dikesdjupet är i me- 
deltal 5,2 fot, dess sidodoseringar i vanlig mossjord 1 :o,e6, men i öfrigt varierar 
den med jordmänens beskaffenhet; och har arbetet under äret medtagit en kost- 
nad af 10,926 mark 28 penni. Dä härtill lägges arbetskostnaden för 1886, utgö- 
rande 28,250 mark 96 penni, har för detsamma af anslaget, stört 57,000 mark, 
tili utgängen af 1887 ätgätt 39,177 mark 24 penni.

Wid de är 1887 utgräfda dikena, som gä genom mossens sankaste och mest 
vättensjuka delar, förorsakade det päträngande vattnet stört afbräck i arbetet. Dä 
dessa af sädan orsak och med afseende ä mossens deraf följande större sättning, 
mäste hällas nägot djupare än vanligt, hände det icke sällan att det öfre sam- 
manhängande mosslagret, som är 6 ä 7 fot djupt, blef genomskuret. Härvid fram- 
qvällde vatten och lös dy frän dikesbottnet, sä att stora sidoförskjutningar af det 
öfre mosslagret. inträffade. Dessa, som hindrade vattenafloppet frän diket och 
omöjliggjorde dess vidare utgräfning, mäste först undanskaffas innan gräfningsar-

8
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betet änyo künde vidtaga. Och som kostnaderna för dessa ärbeten icke künde pä 
, förhand beräknas, mäste de, i motsats tili de flesta andra arbeten, utföras efter 

dagsverken. För sjelfva dikesgräfningen betalades 1 mark 47 penni i medeltal per 
kub. famn, men Steg genom förenämnde förskjutningar till 1 mark 63 penni.

. Högsta dagspenningen vid ackord arbetet gick tili 3 mark, men utgjorde i medel
tal 2 mark 20 penni. Härvid bör beaktas att arbetarena, som i allmänhet icke 
künde förskaffa sig qvarter närmare än i Lauttakylä by pä 5 ä 10 versts afständ 
frän arbetsstället, mäste, dä ärstiden icke vidare medgaf vistelse ute ä faltet un
der natten, bekosta sig resa tili och ifrän arbetsstället pä en mindre ängslup, som 
allt efter vägalängden betingade sig 20 ä 40 penni för hvarje person för fram- 
och lika mycket för äterfärden.

Att sädana sidoförskjutningar, som här ofvan anförts, ännu kunna inträffa 
nästa vär, dä dikena och en del af mossen stä en längre tid under vatten, är gan- 
ska antagligt. Men sedan dessa fätt verka en sommar och det angränsande moss- 
lagret blifvit fastare, äro sädana icke vidare att befara. Det kan derföre antas, 
att mossen hösten 1888, sedan dikena pä sommaren undergätt en sista upprens- 
ning, kan upplätas tili bebrukande. Vore skilda delar af densamma dä ännu aüt- 
för vattensjuka för att odlas, kunna de lemnas obebrukade till dess de antingen 
fullständigare uttorkat och förmultnat, eller ocksä underkastas ytterligare torr- 
läggning genom tätare diken.

Men om ocksä Lauhasuo kan tili större delen odlas, är vattnet i alla fall 
flodtiderna sä högt, att dikena pä de flesta stallen stä en längre tid fyllda med 
vatten, som gör den tillstötande terrängen vattensjuk och sur; hvarföre ett lägre 
vättenständ i elfven vore af stör nytta för Lauhasuo och dess fullständigare odling.

Ett lägre vättenständ i elfven medför dessutom andra väsentliga fördelar, 
säsom mindre frostömhet, ett lägre grundvatten och bättre fall i dikena. Härige- 
nom försiggär torrläggningen fullständigare och lättare och erfordrar icke sä om- 
fattande afdikningsarbeten, som i motsatt fall blifva nödvändiga.

3. Haapajärvi m. fl. sjöars fällningsarbete i Pielavesi socken
af Kuopio Iän.

Sedan flere lägenhetsinnehafvare frän Pielavesi, Waaraslahti, Levänniemi, 
Heinämäki och Pajumäki byar inom Pielavesi socken af Guvernören i Kuopio Iän 
berättigats att fälla vattenytorna i nämnde sjöar, har Öfverst.yrelsen den 17 Juli 
1885 öfvertagit arbetets ledning och säsom bidrag tili dess utförande anslagit 8,031 
mark af dispositionsmedlen, hvarjemte intressenterne i företaget förbundit sig att 
leverera beräknade 8,500 dagsverken jemte behöfligt kol och trävirke samt, om sä
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nödigt befunnes, äfven de dagsverken och skogsprodukter, som utöfver detberäk- 
nade antalet- möjligen kunde komma att erfordras.

Sedan arbetet i stöd häraf upptagits i 1886 ärs förslag tili arbeten inom 
Päijänne distrikt; vidtog detsamma första gängen den 23 Augusti samma är och 
har under är 1887 fortgätt under tvenne arbetsterminer, nemligen frän och med 
den 28 Februari tili och med den 18 Mars samt frän och med den 29 Augusti tili 
och med den 14 November, under hvilka terminer användes 218 krono och 3,7713/4 
intressentdagsverken, hvilkas arbetseffekt tillsammans utgjorts af sprängning och 
uppfordring af 1 n 1/̂  kubik famnar sten och 8 IOV2 kubik famnar härdt grus.

De kontanta utgifterne för aflöningar,upphandlingar, m. m. hafva under äret 
uppgätt. tili 1,396 mark 6 penni, hvadan alltsä vid utgängen af är 1887 'arbetet 
medtagit en kostnad, som tillsammans med första ärcts kontanta utgift, stor 916 
mark 37 penni, utgör 2,312 mark 43 penni af Öfverstyrelsens dispositionsmedel.

Vid samma tid hafva intressenternes under de tvenne arbetsären levererade 
dagsverken uppgätt tili 5,9303/4.

4. Latinasteiijärvi sjofällningsarbete i Pielavesi socken , . .
af Kuopio Iän.

Sedän Guvernören i Kuopio Iän genom utslag af den 22 September 1879 
berättigat ätskillige lägenhetsegare inom Sulkava by af Pielavesi- socken att sänka 
och tili större delen uttorka Lahnastenjärvi vattendrag, bestäende af Ylimäinen, 
Keskimäinen och Alimainen närä intill hvarandra belägna, af kärrmarker och läga 
ängar omgifna sjöar, hvilket företag vid förutgängen undersökning beräknats med- 
föra höbärande tillandningar af 208 tunnelands vidd och en egoförbättring af 
kringliggande kärrmarker och mossar tili 562 tunneland, samt att för utförandet 
erfordra 21,240 intressentdagsverken och 18,372 mark kontant, sä har Öfversty- 
relsen den 19 April 1880 öfvertagit arbetets ledning och beviljat för verkställig- 
heten nödiga medel samt tillika pä intressenternes derom särskildt framställda 
begäran, med afseende ä arbetets Stora omfäng, anslagit en kostpenning af 30 penni 
föi’ jhvarje utgjordt dagsverke, under vilkor att intressenterne förbunde sig att ut- 
förä arbetet inom en tid af fern är, att leverera alla erforderliga handtlangare- 
dagsverken och att anskaffa alla nödiga skogsmaterialier, äfven om det beräknade 
dagsverksantalet och virkesqvantiteten skulle befinnas otillräckliga.

Efter det intressenterne vid hället sammanträde den 21 Juni 1880 förkla- 
rat sig villige att fullgöra nämnda vilkor och derjemte öfverenskommit om det 
närmare sättet för arbetets bedrifvande, vidtog detsamma den 1 Semtember 1880.

Under är 1887 har arbetet fortgätt frän och med den 29 Augusti tili och 
med den 8 Oktober, dä detsamma säsom färdigt afslutades; och hafva under denna
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arbetsterain blifvit utgjorde 62 krono- och 968%  intressentdagsverken, för hvilka 
aflöningar och kostpenningar samt utgifter för upphandlade materialier och instru
menter, skjutser och transporter m. m. uppgätt till 732 mark 96 penni; och som 
föregäende ärens kontanta utgifter helöpa sig tili 14,422 mark 64 penni, hafva 
intill 1887 ärs slut utgifvits 15,155 mark 60 penni. Vid samma tid hafva tillsam- 
mans blifvit utgjorda 24,4121/4: intressentdagsverken.

Under 1887 ärs arbetstermin hafva sprängts och uppfordrats 6 kubik fam
nar jordstenar samt uppgräfts 194 kubik famnar grus.

5. Kortteinen sjöfällningsarbete i Pihtipudas socken af Wasa län.
Sedan undersökning är 1879 försiggätt rörande möjligheten att uttorka 

detta träsk, hvartill vederbörande jordegare redan den 30 December 1837 vunnit 
behörigt tillständ genom Guvernörsembetets i länet dä meddelade utslag, har Öf- 
verstyrelsenj, den 21 April 1883 öfvertagit arbetets ledning och säsom bidrag tili 
utförandet anslagit 15,325 mark 50 penni af dispositionsmedlen, enär vid under- 
sökningen befunnits, att träskets vidd utgjorde 950 geometriska tunneland med 
godartad botten, hvaraf 840 tunneland ansetts kunna förvandlas tili gräsbärande 
mark mebelst utgräfning af träskets aflopp, den säkallade Kortteinen ä.

Dä äfven intressenterne förbundit sig vid hället sammanträde den 19 Fe- 
bruari 1883 att utgöra beräknade 25,645 dagsverken samt att jemväl härutöfver 
leverera sädana, derest för arbetets behöriga afslutände ett större antal skulle 
erfordras, äfvensom att anskaffa nödiga skogsprodukter af hvarje slag, päbörjades 
arbetet om hösten 1883 och har sedermera ârligen fortgätt.

Pä intressenternes derom särsskildt gjorda hemställning om erhällande af 
ytterligare bidrag af allmänna medel utöfver det redan faststälda kontanta ansla- 
get, har Kejserliga Senaten den 19 Februari 1886 beviljat en kostpenning af 40 
penni för hvarje utgjordt dagsverke under den âterstâende arbetstiden.

Under är 1887 vidtog arbetet den 12 Februari och afslutades den 12 April, 
under hvilken tid 216 krono- och 3,0631 /2 intressentdagsverken utgjordes. Arbets- 
effekten bestod i uppfordring af 57 kubik famnar sten, 717 kubik famnar grus 
och 116 kubik famnar dyjord; och dä den kontanta utgiften under arbetsterminen 
uppgätt tili 2,187 mark 19 penni, har, tillsammans med tidigare utgjorda 10,888% 
intressentdagsverken och utbetalde 6,533 mark 80 penni kontant, vid 1887 ärs 
utgäng användts inalles 13,951%  intressentdagsverken och 8,720 mark 99 penni 
af dispositionsmedlen.
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6. Kaurajärvi sjöfällningsarbete i ¥örä socken af Wasa län.
Det i östra clelen af Wörä socken belägna Kaurajärvi träsk utgör öfversta 

l'eservoiren uti ett mindre vattendrag, som, under namn af Oravais- eller Kimo-ä, 
nedrinner ä 26 versts längd genom Wörä och Oravais socknar tili saltsjön samt 
bildar derunder Keskis och Röukas träsk. 1

Enligt Öfverstyrelsens förordnande verkstälde distriktsingeniören i Wasa 
distrikt är 1864 undersökning för att utreda lämpligaste sättet att uttorka Kaura
järvi träsk, hvarmed afsägs att tili odling bringa omkring 1,000 tunneland odlings- 
bar mossmark, belägen ikring träsket, äfvensom dess eget botten, utgöraride 162 
tunneland ock bestäende af äfja och lergrund.

Yid tiden för dennä undersökning funnos uti detta vattendrag ätskilliga 
vattenverk, neraligen Kimo jernbruk, bestäende af tvä stängjernshamrar och en 
kniphammare samt en mjölqvarn, uti Kimo by fyra qvarnar, sju verst nedanför 
Kimo bruk fans Oravais masugn, gjuteri och mekaniska verkstad, samt vid äns 
utlopp i saltsjön sju qvarnar och tvä stampar. Det blef möjligt att drifva dessa 
verk derigenom att vattnet qvarhölls uti förenämnda träsk medelst en vid utlop- 
pet frän Röukas träsk anlagd spardam, hvarigenom träsken gjordes tili vatten- 
reservoirer för verken i än.

Kaurajärvi träsk künde icke lämpligen uttorkas medelst gräfning uti dess 
naturliga aflopp Kimo ä, emedan denna ätgärd skulle, utom ett dyrt arbete i och 
för sig, äfven hafva medfört inlösen af samtliga vattenverk uti än. Deremot be- 
fans det lämpligast kunna utföras genom anläggning af en utfallskanal frän Kaura
järvi träsk tili en af de ä Wörä mossar i och för mossarnes uttorkning och odling 
gräfda kanaler och hvarigenom vattnet frän Kaurajärvi träsk, genom Wörä-ä, 
künde ledas ut tili saltsjön.

För att pä .detta satt utföra uttorkningen af Kaurajärvi träsk blefve en 
damanläggning nödig emellan Kaurajärvi och Keskis träsk, för att heit och hället 
afskilja förstnämnda träsk frän Kimo äs öfriga vattendrag; men dä derigenom 
vattnet frän Kaurajärvi ginge förloradt för Kimo bruk, satte sig bruksegaren emot 
Kaurajärvi träsks uttorkning och en mängärig rättegäng uppstod emellan honom 
och intressenterne i uttorkningsföretaget, hvilken slutligen afgjordes tili de sena- 
res fördel, hvarefter intressenterne hos Guvernören öfver länet ansökte om bi- 
drag tili arbetets utförande, ätagande sig att sjelfve prestera säväl dagsverken 
som virke dertill. Sedan Guvernören den 18 September 1884 hade till efterrät- 
telse fastställt intressenternes ätaganden och Öfverstyrelsen utlofvat medel tili be- 
stridande af de kontanta utgifterna, begynte arbetet under är 1885.

Enligt arbetsförslaget hör en 32/3 verst läng utfallskanal upptagas frän 
Kaurajärvi träsk tili den ä Wörä mossar anlagda Kalomkanalen, utfallskanalen ta-
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gas 9 fot • djup ander vattenytan i Kaurajärvi träsk vid kanalens utlopp ur 
träsket, bottenbredden 3 fot i öfre delen och 4 fot i den nedre, bottendoseringen 
l:2,ooo'foch kanalens botten ä djupaste stallet 16y2 fot under jordytan. Dä Ka- 
lomkanalen utgjuter sig i Wörs ä kanal och denna i Wörä ä, som utfaller i salt- 
sjön, ledes vattnet sälunda frän Kaurajärvi träsk, genom d e t ä  Wörä mossar an- 
lagda kanalsystem, tili saltsjön. Till afskiljande af Kaurajärvi träsk frän den 
öfriga delen af Kimo äs vattendrag, anlägges ä 3,000 fots afständ frän träsket, 
tvärs öfver Kaurajärvi bäck, i dälden emellan nämnda träsk och Keskis träsk, en 
700 fot läng dam, bestäende af ältvägg emellan spontväggar. Till utfallskanalens 
anläggning har beräknats, för att upptaga 15,687 kubik famnar jord af olika slag, 
39,531 intressentdagsverken samt 10,962 mark 56 penni. Dambyggnaden är be- 
räknad att kosta 10,148 mark och bör bekostas af intressenterne, endast ledningen 
deraf sker pä Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna bekostnad.

Enligt arbetsplanen borde arbetet begynna med gräfning af utfallskanalen 
nedifrän och fortgä med füllt djup tili piket N:o 5 samt med fördjupning och ut- 
bredning af förenämnda Kalomkanal emellan piketerna N:ris 33 och 18. Derefter 
borde damanläggningen i Kaurajärvi bäck begynna, för att, sedan gräfuingen i 
utfallskanalen hunnit sä längt att vattnet kan deri inledas, tillsluta dämmen.

Arbetet, som först bestämdes att utföras under tio ärs tid, har sedermera, 
enligt Öfverstyrelsens den 29 December 1886 meddelade tillätelse, blifvit bestämd 
att, tili lättnad för delegarene, fä utföras under inalles femton ärs tid.

Arbetet tog sin första början i Juni 1885 under hvilket, är det sedermera, 
likasom ock under är 1S86, bedrefs inom Juni, Juli och Augusti mänader, hvar- 
vid utfallskanalen. ä en längd af 10,170 fot, begynnande frän N:o 33 uppät, hade 
varit belagd med arbete. Till füllt djup hade arbetet blifvit utfördt frän N:o 33 
ä 4,150 fots längd, men ä den öfriga sträckan tili olika djup, med full bredd i 
dagen. Under ofvan nämnda tvä är hade blifvit utgjorda 300V2 krono- och 8,106 
intressentdagsverken och hade tili arbetet, af anslaget dertill, under sagde tid 
blifvit utbetaldt 1,783 mark 99 penni af Öfverstyrelsens dispositionsmedel.

Under nu ifrägavarande är 1887 fortgick arbetet sex veckor, frän den 6 
Juni tili den 16 Juli, hvarunder tili füllt djup en sträcka af 850 fot upptogs, 
jemte det att en sträcka af 5,570 fot fördjupades med 1 tili 5'/2 fot. Sälunda 
har gräfningen under äret utförts ä inalles 6,420 fots längd. Härvid har 10 
kubik famnar sten och l,974y2 kubik famnar dels härdare och dels lösare jord 
blifvit upptagne, hvartill användts 113 af kronan bekostade samt 2,434 intres
sentdagsverken.

Till arbetet har under är 1887 utbetalts för aflöningar 355 mark 25 penni, 
tili upphandlingar 273 mark 37 penni och tili skjutser 9 mark 28 penni, eller 
tillsammans 637 mark 90 penni. Till arbetet har hittills inalles utgifvits 2,421 
mark 89 penni samt utgjorts 413y2 af kronan betalte och 10,540 intressentdags-
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verken, hvarmed hittills inalles upptagits 68 kubilc famnar sten samt 9,2457* ku- 
bik famnar jord af olika slag.

7. Uttorkning af Riihineva, Alinenneva, Heinäneva m. fl. mossar 
inom Lappo socken af Wasa län.

Da Lappo sockneboar hade i underdänighet ansökt om undersökning af före- 
nämnde mossar, i och för deras torrläggning och odling, sä verkstäldes sädan 
undersökning, enligt Kejserliga Senat,ens befallning, af distriktsingeniören i Wasa 
distrikt under Juni mänad är 1882.

Ofvannämda mosskomplex, som bestär af Riihineva, Alinenneva, Heinäneva, 
Syrjäneva och Jäättenneva i ett sammanhang liggande mossar, är belägen i östra 
delen af Lappo socken. Genom agronom har utredts, att dessa mossar äro af 
god beskaffenhet säsom ä leralf belägna och att, ehuru de äro mycket vatten- 
dränkta, de dock befunnits kunna genom upptagande af lämpliga aflopps- och 
utfallskanaler samt öfrig afdikning uttorkas och för odling heredas.

Denna mosskomplex har tvä aflopp, nemligen normt genom Heinäluoma 
bäck samt söderut genom Jäättenluoma bäck, hvaraf den förstnämnda afleder 
vattnet tili Hirvijoki á, som inflyter uti Kauhavanjoki ä och derifrän tili Lappo 
elf; den señare äter afleder vattnet direkte tili Lappo elf. Heia denna moss
komplex utgör omkring 4,000 tunneland.

Förslaget tili komplexens torrläggning upptager att fördjupa och utbreda 
Heinäluoma bäck pä 12,500 fots längd och Jäättenluoma pä 4,000 fots längd samt 
att emellan dessa aflopp längsmed Heinäneva, Syrjäneva och Jäättenneva mossar 
upptaga en 27,580 fot läng utfallskanal, hvaraf största delen komme att dosera 
tili förstnämnda och en mindre del tili sist nämnda aflopp. Med denna förnämsta 
utfallskanal komme tvä andra att förenas och att i densamma upptagas, nemligen 
den ena af dessa frän Riihilampi träsk i norra delen af komplexen, hvilken ä 14,950 
fots längd rinner genom Riihineva och Alinenneva mossar, och den andra i östra 
delen af komplexen, rinnande öster om Isokurusaari skogsholme, ä 20,340 fots 
längd. Kostnaden för detta arbete i sin helhet var beräknad tili 207,000 mark.

Da Lappo sockneboar hade erhállit del af ofvan anförda förslag, ansökte 
de ytterligare i underdänighet att samtliga aflopp och utfallskanaler skulle ä Kro- 
nans bekostnad uppgräfvas i och för mossarnes odling, samt förbundo sig att 
kostnadsfritt levera säväl det för arbetets utförande nödiga parti kol och virke, 
som ock att framdeles underhälla afloppskanalerna tili den del de genomlöpte en 
hvars egor. Öfverstyrelsen, som i saken hördes, förordade hufvudafloppens jemte 
dem emellan föreslagen utfallskanals upptagande, jemte det att den ä Riihineva 
och Alinenneva föreslagna utfallskanal, ä en längd af 11,000 fot, skulle med ar-



bete beläggas, hvaremot den öster om Kurusaari belägna utfallskanalen tillsvidare 
icke ansägs böra upptagas. Kostnaden för detta af Öfverstyrelsen föreslagna 
arbete beräknades tili 167,000 mark; och skulle arbetet utföras under loppet 
af tio är.

Arealen af den mark, som medelst detta föreslagna arbete blefve tili torr- 
läggning beredd, utgör 2,940 tunneland.

Kejserliga Senaten, som godkände Öfverstyrens förslag, hade den 10 April 
1885 förordnat att arbetet uti deri antydd utsträckning skulle pä Kronans be- 
kostnad under tio ärs förlopp utföras emot lägenhetsinnehafvarenes skyldighet att, 
enligt ätagande, leverera dertill erforderligt kol och virke samt för framtiden i 
full godt skick underhälla afloppskanalerna, hvaröfver lägenhetsinnehafvarene före 
arbetets början egde afgifva skriftlig förbindelse. Öfverstyrelsen tilläts att i ärliga 
arbetsförslaget under tio är upptaga 16,700 mark tili detta arbete. Sedan del- 
egarene den 22 Juli 1885 hade afgifvit ofvannämnda förbindelse och denna blifvit 
af Guvernöron öfver länet tili efterrättelse faststäld, tog arbetet sin början är 1886.

Arbetsförslaget innefattade uppgräfning af Heinäluoma bäck, emellan piket ■ 
N:o 0 och N:o 135 ä 12,500 fots längd, med en bottenbredd af 8 fot i öfre och 
9 fot inedre delen, med dubbel dosering ä sidorna samt en bottendosering af 
l : 2,ooo. Arbetet skulle begynna med uppgräfningen af detta aflopp och fortsättas 
uppät frän piket N:o 0 ä Heinäneva mosse, tili piket N:o 2 med 8 fots botten
bredd samt derefter först med 6 fots och sedan 4 fots bottenbredd ä mossen, 
enligt deröfver upprättad profilritning.

Arbetet begynte är 1886, dä det utfördes ä en längd af 13,000 fot frän 
piket N:o 125 uppät ä profilen, hvarvid 7,83974 dagsverken blefvo använda samt 
16,672 mark 20 penni utbetalte.

Under är 1887 begynte arbetet den 23 Maj med gräfning uti.Hatunkoski 
fors iuvid piket N:o 135 ä profilen öfver Heinäluoma bäck; derifrän fortsattes 
arbetet uppät i Heinäluoma tili N:o 0 ä en längd af 12,500 fot samt ytterligare 
2,500 fot uppät ä Heinäneva mosse tili piket N:o 5 uti utfallskanalen. Gräfningens 
djup var frän 2 tili 4 fot med full bredd i dagen, utom emellan piketerna N:ris 2 
och 5 ä mossen pä 1,500 fots längd. Gräfningens heia längd utgjorde under 1887 
15,000 fot och arbetet afslutades den 29 Oktober.

Härvid har 13 8 72  kubik famnar sten, 1,615 kubik famnar grusjord, 1871 
kubik famnar lerjord och 360 kubik famnar mossjord blifvit upptagne, hvartill 
8,9713/4 af Kronan bekostade dagsverken användts. Till arbetet har utbetalts: 
för aflöningar 16,146 mark, tili upphandliugar 357 mark 40 penni, tili skjutser, 
transporter och diverse utgifter 167 mark 4 penni, eller inalles 16,670 mark 
44 penni.

För arbetet har tili utgängen af är 1887 utbetalts: 33,342 mark 64 penni 
af Öfverstyrelsens dispositionsmedel samt utgjorts 16,811 kronodagsverken, hvar-
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med inalles 233 kubik faranar sten samt 9,206 kubik famnar härdare och lösare 
jord blifvit ui’ kanalerne upptagne.

8. Iso-Liedisjärvi m. fl. sjöars uttorkningsarbete i Haukipudas socken,
af Uleäborgs län.

Sedan ätskilliga lägenhetsinnehafvare uti Ijo och Haukipudas socknar i 
Uleäborgs län erhällit tillständ af Guvernören i sagda län att, för vinnande af 
höland, uttappa vattnet frän Iso-Liedisjärvi, Ahvenlampi och Utalampi sjöar i 
Haukipudas socken, hafva dessa intressenter i företaget i fräga, sedan de nägon 
tid .arbetat pä egen hand i och för företagets fullbordande, anhällit öm att det- 
samma mätte verkställas med bidrag af allmänna medel och undev Ingeniörkorp- 
sens ledning.

Pä grund af denna begäran förordnade Guvernören öfver Uleäborgs län pä 
Öfverstyrelsens framställning att undersökning af distriktsingenioreh skulle pä 
stallet företagas. Det ät intressenterne tidigare gifna tillständ för sjöfällningen 
grundade sig ä föregängen, af läneagronom verkställd syn.

Iso-Liedisjärvi, Ahvenlampi och Utalampi hafva en sammanlagd areal af 
257 tunnelands vidd och god bottenjord; dessa sjöar skulle genom. företaget torr- 
läggas: och tillika skulle sjöarne omgifvande cirka 3,000 tunneland god kärrmark 
nyttiggöras, antingen direkte genom att en för alla sjöarne gemensam afloppska- 
nal gräfdes igenom dessa kärnnarker, eller ocksä genom vidare utdikningar.

Ifrägävarande System af sjöar med tillhörande sumpmarker här sitt. natur- 
liga, af andra vattendrag oberoende aflopp genom Liedisjoki tili Bottenhafvet. 
Emedan naturligt fall icke stod att finna i tillräcklig grad i sjöarnes omedel- 
bara närhet, mäste afloppskanalen gifvas en sä ansenlig längd som inemot 19,000 
fots träcka. Kostnadsförslaget uppgär derföre ocksä tili ett sä högt belopp som 
55,500 mark.

Uti skrifvelse för den 4 Juni 1885 förklarade Öfverstyrelsen skäligt vara 
att understöda arbetet med bekostande af materialier, instrumentalier och tillsyn, 
enligt kostnadsförslaget motsvärande ett penningebelopp af 7,740 mark, med vil- 
kor för intressenterne att prestera alla för arbetet erforderliga handtlangare dags- 
verken, att ställa allt för arbetet nödigt kol och trävirke samt att inom förloppet 
af högst nio är slutföra arbetet.

Ofvanstäende Öfverstyrelsens fordringar iklädde sig intressenterne uti skrift- 
lig förbindelse och öfverenskommelse af den 26 Juli 1885, deri intressenterne lof- 
vade, att, emot erhällande af ofvansagda bidrag, inom fyra är, räknadt frän den 
tid arbetet började, under Öfverstyrelsens ledning slutföra företaget i enlighet med 
arbetsförsläget och ritningarne, samt att framdeles underhälla de upptagna vat-

9
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tenafloppen och känalerna. Dessa intressenternes förbindelser har Guvernörsem- 
betet i Uleäborgs län faststält tili vederbörandes efterrättelse den 1 Augusti 1885.

Uti ofvan äberopande skrifvelse för den 4 Juni bestämde Öfverstyrelsen 
tillika att sedan allt detta föregätt nu ifräga varande arbete skulle upptagas i 
förslaget tili arbeten inora distriktet för är 1886, hvilket förslag Kejserliga Sena
ten äfven faststälde den 22 Januari sistnämnda är.

Arbetet, som alltsä började är 1886, fortskred sagda är derhän att den af. 
intressenterne tidigare gräfda afloppskanalen vid jordytan utvidgades tili ungefär 
full bredd ända tili Ahvenlampi.

Under är 1887 fortgick arbetet frän början af Juni tili medlet af Ju li; 
samt frän September mänads början tili ingängen af December mänad. Sä när 
som pä en kortare sträcka, hvilken tili följd af inträffad sträng köld blef härd- 
frusen, fullbordades kanalens utvidgning vid jordytan frän Ahvenlampi tili Iso- 
Liedisjärvi. Dessutom utfördes en ny bottenfördjupning pä 2 ä 3 fot frän Heik- 
kistänjärvi trakten ända upp tili Ahvenlampi.

Den öfvervägande delen fast jord, som skall uppfordras ur afloppskanalen, 
har jäslerans natur. Dä senare delen af sommaren och heia hösten är 1887 var 
ytterst regnig künde gräfningsarbetet af redannämnda orsak med stör svärighet 
bedritvas.

Arbetseffekten under äret utgjorde: 72 fot dambyggnad, 29 kubik famnar 
uppfordrad' stenmassa och 1,824 kubik famnar uppgräfd jord, hvartill användes 
136 byggmästaredagar för en aflöning af 420 mark, 3 ,5 7 2 7 2  intressentdagsverken; 
tili skjutser och transporter 34 mark 82 penni och tili diverse, säsom ersättnin- 
gar ät intressenterne för af desse för arbetet tillhandahällna materialier och instru- 
lrientalier 1,300- mark, eller tillsammans 1,754 mark 82 penni ur Öfverstyrelsens 
dispositionsmedel.

Emedan detta arbete under är 1886 medtog ett penningebelopp af 1,798 
mark 93 penni, har detsamma förty vid 1887 ärs utgäng kostat 3,553 mark 
75 penni.

9. Hyväjärvi sjöfällningsarbete i Kuusamo socken af Uleäborgs län.
Sedan särskilda lägenhetsinnehafvare frän Kuusamo socken meddelats till- 

ständ att fälla Hyväjärvi inom nämnda socken belägna träsk, för erhällande af 
hölägenheter, och intressenterne i en följd af är sjelfve bedrifvit arbetet, sä hafva 
desse intressenter hos Guvernören öfver Uleäborgs län anhällit om bidrag af 7,000 
mark ur allmänna medel för arbetets slutförande. Öfverstyrelsen har af Guver- 

mören fätt sig ansökningshandlingarna tillsända, med hemställan huruvida icke 
Öfverstyrelsen med de tili dess disposition stälda medel ville understödja företa-
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get. I  anledning häraf har Öfverstyrelsen i bref till Guvernören- for den 15 April 
1885 förmält sig vilja bidraga till arbetet med inalles 7,000 mark att fördelas 
säväl till kostpenningar som for bestridande af kontanta utgifter, under vilkor att 
intressenterne förbunde sig att inom tre är slutföra arbetet.

Uti skrifvelse for den 25 Juni 1885 bar Öfverstyrelsen anmodat distrikts- 
ingeniören att vid utlysande allmänt sammanträde ytterligare höra sakegarene samt 
derefter affordra dem fullständig förbindelse att ställa alia nödiga handtlangare- 
dagsverken, trävirke och kol samt att slutföra arbetet inom tre ä r ; hvaremot Öf
verstyrelsen skulle understöda arbetet med 7,000 mark, pä satt här ofvan redan 
angifvits.

Ofvanstäende fordringars fullgörande ätogo sig intressenterne uti skrift- 
lig förbindelse af den 18 Juli 1885, deri de lofva att emot erhällande af 7,000 
mark kronobidrag, inom tre är, räknadt frän den tid arbetet började, under 
Öfverstyrelsens ledning slutföra företaget i enlighet med arbetsförslaget och ritnin- 
garne, samt att framdeles, sä länge intressenterne fä tillgodogöra sig tillandnin- 
garna, underhälla de upptägna vattenafloppen och kanalerna. .

Dessa intressenternes förbindelser har Guvernörsembetet i Uleäborgs län 
faststält tili vederbörandes efterrättelse den 1 Augusti 1885.

Uti ofvan äberopade skrifvelse för den 25 Juni 1885 tili distriktsingeniören . 
bestämde Öfverstyrelsen tillika att sedan allt detta föregätt, nu ifrägavarande ar- 
bete skulle upptagas i förslaget tili arbeten inom distriktet för är 1886, hvilket 
förslag Kejserliga Senaten äfven faststälde den 22 Januari sistnämnda är.

Ifrägavarande Hyväjärvi träsk är källsjö för ett af Ijo elfs mängfalldiga 
biflöden. Sjöns naturliga aflopp, Hyväjoki, faller uti Jokilampi genom Kurkijoki 
och Kynsijärvi tili Kostonjärvi stora sjö, derifrän en af Ijo elfs största bifloder 
Kostonjoki vidtager. Hyväjärvi sjös yta har, genom intressenternes tidigare gräf- 
ningsarbete i Hyväjoki, fallit 5 fot. Emedan numera berg förekommer pä stör 
utsträckning i elfsbotten och vissa delar af sjön ännu innehade ansenligt vatten- 
djup, skulle en fullständig torrläggning erfordrat alltför dryga kostnader. Det 
arbetsförslag, som nu föreligger, omfattar en ytterligare fällning af sjön med cirka 
2 fot. Härigenom vinnes det i förhällande tili arbetskostnaden, som är beräk- 
nad tili 23,992 mark, förmänligaste resultat, nemligen omkring 730 tunneland 
ängsmark.

Arbetet började och fortgick, pä grund a f förestäende, är 1886. Sagda är 
verkstäldes i Hyväjoki sprängning af derstädes förekommande berg, äfvensä utgräf- 
des pä sträckan upp tili träsket cirka hälften af den jordmassa, som frän aüopps- 
kanalen var beräknad att tagas. ,

Under är 1887 fortgick arbetet i tvenne terminer pä sommaren under Juni 
och förra hälften af Juli samt vidare under September, Oktober och November
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mänader. Arbetet bestod uti jordgräfning dels i Hyväjoki, hvarest atioppskanalen 
fullbordades, dels ock uti sjelfva träsket, der nâgra stengrund mäste genomgräfvas 
och för öfrigt gräfning samt muddring af mjuk dyjord förekom. .

Arbetsefl'ekten under âr 1887 utgjorde: 30 fot dambyggnader, 2572 kubik 
famnar undanskaffad gammal jorduppläggning, 1,124 kubik famnar uppgräfd eller 
muddrad jordmassa och 57V2 kubik famnar uppfordrade jordstenar.

Härtill användes 118 byggmästaredagsverken med en aflöning af 354 mark; 
3,544 72  intressentdagsverken, för kvilka understöd i form af kostpenningar utbe- 
talades med 1,150 mark; tili upphandlingar af materialier och instrumentalier ut- 
betalades 239 mark 60 penni samt tili skjutser och transporter 239 mark 19 
penni, eller tillsammans 1,982 mark 79 penni af Öfverstyrelsens dispositionsmedel.

Dä arbetet under är 1886 erfordrade 2,498 mark 22 penni, har detta sjö- 
fällningsarbete sälunda meddagit 4,481 mark 1 penni.

10. ïïnderhâllsarbeten ä kanaler och byggnader inom. Pelso mosse

Uti skrifvelse frän Jordbruks Expeditionen i Kejserliga Senaten af den 8 
Oktober 1868 har Öfverstyrelsen blifvit anbefald att läta ändamälsenligen under- 
hälla de ä Pelso mosse pä kronans bekostnad inrättade kanaler. Till ätlydnad 
häraf päbörjades redan är 1869 upprensningen af samtliga kanaler ä Stor-Pelso; 
och har detta underhällsarbete sedermera nästan ärligen fortgätt.

Ehuru marken ä Stor-Pelso ganska allmänt stadgat sig och upptorkat, 
hvarföre ocksä kanalkanterna pä detta omräde äro relativt fasta, besväras dylika 
kärrkanaler allt framgent af gras och ungskog, isynnerhet videbuskar, som ofant- 
ligt hastigt uppskjuta.

1887 ärs kanalunderhällsarbete ä Stor-Pelso äsyftade, jemte fördjupningar 
af den säkallade Siltolaoja äfvensom-rädiket emot Gestilä socken, undanrödjriing 
af vattenloppet hämmande gras- och buskarter ur samtliga kanalerna. I  detta 
syfte uppgjordt förslag, bifölls af Kejserliga Senaten den 27 Januari sarnma är 
samt beviljades för ändamälet ett anslag af 3,000 mark ur Öfverstyrelsens disposi
tionsmedel.

Arbetet bedrefs under Juni mänad, hvarvid kanal fördjupningar verkstäldes 
pä en längd af 7 verst. De i mon af behof verkstälda rödjningarna i öfriga ka
naler utfördes sammanlagdt ä en sträcka af 1,10 0  famnar.

T och för rensningsarbetet utslogs 1 1  strack famnar mindre dammar.
Arbetet medtog l,4083/4 kronodägsverken med ett aflöningsbelopp af 2,891 

mark 75 penni; tili upphandlingar utbetalades 15 mark 23 penni, tili skjut
ser och transporter 67 mark 36 penni och i diverse utgifter 24 mark, eller tili-
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sammans 2,998 mark -34 penni, hvilket allt utbetalades af underhällsanslaget 
för äret.

För upprättande af förslag tili mossars, sanka markers och sjöars fällning 
och torrläggning hafva följande undersökningar utförts dels af kronan, dels pä be- 
kostnad af vederbörande jordegare :

Inom Nylands län.

l:o. Syn och undersökning för fällning af Karis kyrksjö genom Landsbro 
ström i Karis socken.. .

Inom Äbo och Björneborgs län.

2:o. Syn och undersökning af Walkojärvi sjö i Letala socken, hvartill an- 
vändts af Öfverstyrelsens dispositionsmeclel 875 mark 50 penni.

3:o. D:o af Hähäjärvi m. fl. sjöar i Nykyrka socken.
4:o. D:o af Parkanojärvi sjö i Parkano socken.
5:o. D:o af Wuorijärvi sjö i samma socken.

Inom Tavastehus län.

6 :o. Syn och undersökning af Tuuloislampi sjö i Tuulois socken.
7:o. D:o af Rutajärvi sjö i Korpilahti och Leivonmäki socknar.

Inom Wiborgs län.

8:o. Syn och undersökning af det vattendrag, som sträcker sig frän Hii- 
rinsilta fors i Kronoborgs socken uppät Parikkala sockens gräns.

9:o. D:o för fällning af Sammaljärvi i Parikkala socken..
10 :o. D:o för fällning af Hännilä sjö i S:t Andrem, socken.
ll :o . D:o för fällning af Löytynenjärvi sjö i Lappvesi socken.
12:o. D:o för fällning af Naarajärvi sjö i Luumäki socken.
13:o. D:o för fällning af Kotijärvi sjö i Wiborgs socken.
14:o. D:o för komplettering af uppgjordt förslag tili torrläggning af lag- 

garna tili Harrassuo kärr i S:t . Johannes socken, hvartill användts af Öfverstyrel- 
dispositionsmedel 126 mark 80 penni.

Inom Wasa län.

15:o. Syn och undersökning för torrläggniug af Isoneva med hera mossar 
inom Alajärvi socken, hvartill användts kronomedel 3,780 mark 1 penni.
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16:o. Syn och undersökning för torrläggning af Joudinneva mosse i Stor- 
kyrö socken, hvartill ätgätt kronomedel 69 mark 98 penni.

17:o. D:o för torrläggning af Tuuliaisneva m. fl. kärr i Ilmola, Kurikka 
och Jalasjärvi socknar, fortsättning frän 1886, använda kronomedel 1,994 mark 
30 penni.

18:o. D:o för upprensning af Wästäräkki bäck inom Alajärvi och Lappa
järvi socknar.

19:o. D:o af Palojoki ä inom Alahärmä socken.
20:o. D:o af Nurmo ä i Nurmo kapell.
21:o. D:o af Huhtalankoski fors inom Lappo socken.
22:o. D:o af fällning af Lievestuori och Kuusvesi sjöar i Laukkas socken, 

hvartill användts kronomedel 494 mark 81 penni.

Inom Kuopio Iän.

23:o. Syn och undersökning för torrläggning af Poro och Savisuo kärr- 
komplexer i Rutakko församling af Idensalmi socken, hvartill användts kronome
del 809 mark 55 penni.

Inom Uleäborgs Iän.

24:o. Syn och undersökning för torrläggning af Syrjäsuo kärrkomplex, som 
i Utajärvi kapells Niska by sträcker sig utefter norra sidan af Uleä elf, omfat- 
tande 1,000 tunneland vattendränkta marker. Härtill användes kronomedel 474 
mark 70 penni.

25:o. D:o för torrläggning af Marjasuo kärr invid Emäjoki vattendrag i 
Ristijärvi kapell, utgörande 200 tunneland, hvartill användes Kronomedel 499 
mark 10  penni.

26:o. D:o för torrläggning af Luesuo kärrkomplex, omfattande 2,500 tun
neland sanka marker, belägna inom Kajana och Säräisniemi socknar; kostnaden 
kronomedel 499 mark 30 penni.

27:o. D:o för torrläggning af Mustamaaneva kärr af 1,500 tunnelands vidd, 
beläget inom Säräisniemi socken, hvartill användes kronomedel 499 mark 90 penni.

28:o. D:o för torrläggning af följande komplex samka marker i Wihanti
kapell:

a) Isoneva kärr . . . . . . af 900 tunnelands areal.
b) Werkkaneva kärr . . . . . „ 600 .
c) Mörsyneva kärr . . . . . „ 4 0 0
d) Syvänsalonrämät . . . . . „ 350
e) Kuuhkamoneva . . . . . . „ 800 » n

hvartill användts 989 mark 50 penni af Öfverstyrelsens dispositionsmedel.
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. 29:o. Syn och undersökning för upprättande af förslag tili regiering af 
flodvattnet i Uleäträsk,. hvartill ätgätt 188 mark 2 penni kronomedel.

30:o. D:o för fällning af Pikku Raanlampi träsk i Rovanniemi socken.
31 :o. D:o för fällning af Iso-Raanlampi träsk i samma socken.
32:o. D:o för fällning af Kaakuri lugnvattnet i Wääräjoki elf af Sievi 

socken. •
33:o. D:o för anläggning af en säkallad öfvervattningsdam i Muhosoja ka- 

nal ä Pelso mosse.

Af det forest&ende framg&r sSlunda att under ifrlgavarande §,r 1887 for 
sanka markers beredning till odling och ofvei’flodsvattens afledande afvensom for 
upprattande af forslag till dylika arbeten anvandts af Ofverstyrelsens medel inalles: 

Under 1886 anvandes till enahanda andam&l 97,246 mark 30 penni.
» !885 „ „ „ „ 49,539 „ 89 „

1
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Fjerde afdelningen.
i

Landsvägar och broar. .
Under av 1887 äro följande arteten ä landsvägar och broar utförda:

Inom Äbo och Björneborgs län.

l:o. Afsyning af Syvänoja landsvägsbro i Tavastkyro socken.
2:o. D:o af Längfors landsvägsbro i Sastmola socken.

♦

Inom Tavastehus län.

3:o; Syn och undersökning för ombyggnad af chausseerna invid Tavaste
hus stad.

4:o. Underhäll af chausseerna invid Tavastehus stad bestod hufvudsakligen 
uti att 400 tunnor, till ett pris af 1. mark 24 penni per tunna, bokad sten inval- 
sades i vägen.

Af ärets remontanslag, som gick tili 1,600 mark, användes 1,059 mark 93 
penni tili aflöningar, 479 mark 67 penni tili uppköp, 12 mark 70 penni tili skjut- 
ser och transporter, och 13 mark 16 penni tili diverse, eller sammanlagdt 1,565 
mark 90 penni. Härmed -betalades, bland annat, 461/2 hast- ock 3633/̂  handtlan- 
gare dagsverken.

Inom Kuopio län.

5:o. Mikonsalmi brobyggnadsarbete. Denna nya landsvägabro invid Nur
mis köping byggdes af intressenterna sjelfva, men hade desamma anhällit om kro- 
nobyggmästares ledning. Denna anhällan hade blifvit beviljad och utbetalades i 
anledning häraf af allmänna medel i traktamente ät den ledande byggmästaren 
eller i aflöningar' 576 mark för 128 dagar, för resor 62 mark 77 penni och för 
diverse utgifter 49 mark 58 penni eller inalles en summa af 688 mark 35 penni.

6 :o. Remont af Höytiäinen landsvägsbro i Kontiolaks socken. Emedan 
denna bro icke egentligen undergätt nägon reparation sedan densamma uppfördes,
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hade smâningom brolocket blifvit sâ angripet af röta att det mâste ersättas med 
ett nytt. Detta arbete vidtog mot ârets slut, sedan isarna nedanom bron blifvit 
farbara, hvarigenom kostnaden för en provisionel bro undveks. Tidigare pâ vâren 
hade den sedvanliga grusningen af landsvâgen fôrsiggâtt. Bâda dessa arbeten 
hafva medtagit 34802 dagsverk, hvaraf 34 byggmästare-1 3 1 IV 2 timmermans- och 
handtlangare- samt 3 ökedagar. Kostnaden för arbetet till aflöningar belöpef sig 
till 578 mark 85 penni, till upphandlingar 565 mark 98 penni, till skjutser och 
transporter 62 mark 26 penni och till diverse 5 mark 45 penni, eller in summa 
till 1,212 mark 54 penni. Arbetet fortsattes och afslutades i âr. . .

7:o. Afsyning af en ny uppförd landsvägsbro öfver Lieksa elf i Pielisjärvi 
socken. ■ ■ -■ .

Inom Wiborgs Iän.

8 :0. Syn och undersökning för anläggning af en färja  med bro i Wuosalmi 
sund, pä gi’änsen emellan Räisälä och Mohla socknar, hvartill användts 78 mark 
16 penni. . . .

9:o. D:o för remont af Kiviniemi bro i Sakkola socken.

Inom Uleäborgs Iän.

10 :o. Syn och undersökning för kajbyggnad utined Uleä elfs strand invid 
Residenshustomten i Uleäborgs stad, äfvensoin för en träbro emellan nämnde tomt 
och Plata holmen.

ll :o . Underhäll och remont af vägen öfver Pelso mosse emellan Kylmälä 
by i Muhos socken och Wenetheitto by i Säräisniemi socken. Sedan Kejserliga 
Senaten den 28 November 1878 bifallit till utförande af en väg öfver Pelso mosse 
emellan Kylmälä och Wenetheitto byar, bedrefs och fullbordades detta arbete un
der ären 1879, 1880 och 1881.

Under förra hälften af Mars mänad framsläpades pä särskilda vägsträckor 
39 kubik famnar grus. Efter det kälen gätt ur jorden verkstäldes under Juni 
mänad grusmaterialets utbredning pä en vägsträcka. af 1,333 famnar. Vägen blef 
dessutom i sin helhet reparerad, inberäknadt trummor och diken, hvarjemte 643 
sträck. famnar nya afloppsdiken upptogos.

Slutligen upptogs och framsläpades 74 kubik famnar lera, som under Okto
ber mänad utbreddes pä de vägdelar, hvilka bestodo af fin sand och deraf mest 
voro i behof, tili en utsträckning af 1,430 famnar: Den plötsligt päkomna starka 
kölden vällade att .utbredningen af nägra hubik famnar lera mäste lemnas tili in- 
nevarande är. ,

Remontarbetet medtog 8O6V2. kronodagsverken tili ett aflöningsbelopp af 
1,780 mark 70 penni; upphandlingar 123 mark 35 penni, skjutser och transpor

10
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ter erfordrade 66 mark 78 penni. ünderMllskostnaden för äret Steg sälunda tili 
1,970 mark 83 penni, som utbetaltes af Öfverstyrelsens dispositionsmedel.

12:o. Iständsättande af den nya landsvägsanläggningen utmed Ounasjoki 
elf emellan Rovaniemi och Kittilä kyrkobyar.

I  enlighet med Kejserliga Senatens derom gifna föreskrifter i bref frän 
Civil-Expeditionen af den 19 Oktober 1886, att Gnvernören i Uleäborgs län genom 
en ingeniör skulle läta iständsätta Rovaniemi-Kittilä nya väganläggning, anmodade 
bemälde Guvernör i skrifvelse för den 18 November sagde är biträdande ingeniö- 
ren i Uleäborgs distrikt Knut Theodor Sohlberg att öfvertaga ifrägavarande väga- 
byggnadsarbete. I  förordnandet bestämdes tillika att arbetet, som skulle verk- 
ställas under tre är, räknadt frän och med är 1887, borde bedrifvas endast frän 
Rovaniemi sidan och den iständsatta vägasträckan ärligen afsynas och öfverlätas 
tili kommunen Rovaniemi-Kittilä vägabyggnad har fortgätt under en följd af är, 
dock har endast ifrän här ofvannämnda tidpunkt en ingeniör haft sig ledningen 
ombetrodd.

Under är 1887 verkstäldes pä en sträcka af 53 verst, af heia vägalängden 
150 verst, nödiga reparationer ä tidigare uppförda broar, hvarjemte äldre väg- 
och afloppsdiken änyo upptogos, och sjelfva vagen förseddes med föreskrifven grus- 
ning och lerslagning.

Den sälunda iständsatta vägsträckan afsynades i September sistsagda är; 
sammanlagda kostnaden för äret, som steg tili 32,090 mark 31 penni, utbetala- 
des frän Län.eränteriet i Uleäborg.

13:o. Reparation af bron öfver vattendraget invid Kajana stad.
Sedan, pä vederbörande kronofogdes anmälan derom att bron i fräga vore 

angripen af röta och farlig för trafikens säkerhet, Guvernören öfver Uleäborgs län 
förordnat om undersökning och upprättande af kostnädsförslag för brons behö- 
riga iständsättande, hvilket förslag utvisade ett kostnadsbelopp af 17,926 mark 
50 penni, har bemälde Guvernör i skrifvelse för den 13 Januari 1886 anmodat 
distriktsingeniören att vidtaga ätgärder tili iständsättande af Kajana slotts-bro, 
hvarjemte anhällan gjordes hos Kejserliga Senaten att det erforderliga penninge- 
beloppet mätte säsom förskottslän af allmänna medel utgifvas.

Dä Kejserliga Senaten emellertid beviljade endast 2,000 mark, och dä an- 
dra för ändamälet disponibla penningar ej heller künde af brons underhällsskyl- 
diga kommuner genast anskaffas, verkstäldes under vintermänaderna är 1886 för 
dessa 2,000 mark de mest trängande reparationer ä bropelare med merä; det 
fullständiga reparationsarbetet blef beroende tili är 1887.
' Sistsagda är fortgick detta broarbete frän Januari tili inpä Maj mänad, 

derunder dels nybyggdes dels reparerades sju strömpelare af sten; en sex fot hög 
päbyggnad af stock-kistor ä dessa strömpelare äfvensom stockkistor af samma 
höjd ä tvenne landfästen nybyggdes heit och hället; fern af strömpelarena erhöllo
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nya isbrytare af stock; nytt trämaterial insattes i stället för det af röta angripna; 
bron erhöll nytt lock och handräcke; träytorna öfverdrogos med en blandning 
af olja och tjära och handräcket öfvermälades med ljus oljefärg.

Reparationerna ä denna bro, hvilken har en total längd af 522 fot och 
dito bredd af 28 fot, kostade i ett för allt 14,319 mark 2 penni, hvilket belopp 
vederbörande underhällsskyldige kommuner tillskjutit.

i

v
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Femte afdelnmgen.
Watten verks-syner.

För anläggning och föi’ändring af vattenverk blefvo under äret följande 
syner och undersökningar utförda samt syninstrument med kartor upprättade, 
nemligen:

Inom Nylands län.
\

l:o . I  Werlankoski fors af Jaala socken för förändring af träsliperi.
2:o. I  Myllybacka fors af Wanda ä och Nurmijärvi socken för qvarnan- 

läggning.
3:o. I  Heikkola fors af Myllyjoki ä inom Iittis socken för qvamanläggning. 

Inom Äbo och Björneborgs län.

4:o. I Fredriksfors inom Kulia kapell för undersökning af bruksdammen. 
5:o. I  Portela fors af Kümo elf i Hvittis socken för qvamanläggning.
6 :o. I  Kajankoski fors af Pemar socken för qvamanläggning.
7:o. I  Längfors af Sastmola socken för dervarande säginrättning.
8 :o. I  Kulpinkoski fors af Kümo elf och Kümo socken för qvamanläggning.

Inom Tavastehus län.

9:o. I  Merttu ä inom Kuru kapell för qvarndam.
1 0 :o.- I  Arrajoki ä inom Pälkäne socken, qvarnsyn.
ll :o . I  Nokia fors inom Birkkala socken för provisionel dambyggnad.
12:o. I Tammerfors ström för Bomullsfabrikens vattenaflopp.
13:o. I  Filppula fors inom Ruovesi socken för bruksdammar.
14:o. I  Tammerfors ströms nedersta afsats för dambyggnader.
15:o. I  Luukonkoski fors i Lampis socken för qvamanläggning.
16:o. I  Porraskoski fors af Sahalaks socken för qvamanläggning.
17:o. I Tammerfors Bomullsspinneri för anläggning af en ny turbin.
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18:o. I  Rautelä fors i Somero sockeh, qvarnsyn.' : . '
19:o. I  Hassinkoski fors i Kuhmois so ck en fö r qvarnanläggning.

Inom VViborgs Iän .

20:o. I  Högfors ^strömfall af. Kymmene elf inom Kymmene socken för an- 
läggning a f  träsliperi. , ;'s ....... .

2 1 :o. ..‘I  Kyöperilä •.ellen»Woikkakoski .fors: af< Kymmene elf inom Walkeala 
socken för anläggning af träsliperi.

22:o. I  Tulemajoki ä af Salmis socken för dammens derstädes iständ- 
sättande.

23:o. • I  Hiikniä qvarnfors i Impiläks s sbcken för' dämhihgsförhällandenas 
utredning. ■ " ä-f"

24:o. I  Alakoski qvarnfors i Kirvus socken för dämningsförhällandenas 
utredning.

25:o. I  Sahakoski fors inom Hiitola socken för säganläggning.
26:o. I  Kokkolanjoki ä i Hiitola socken för utredning af dämningförhäl-

landen.
27:o. I  Myllymäensilta fors i Savitaipale socken för qvarnanläggning.
28:o. I Yläkoski fors af Nykyrka socken för qvarnanläggning.
29:o. För qvarnanläggning i vattendraget frän Mutajärvi sjö i Wiborgs 

socken.
30:o. I  Unterniska fors af Wuoksen elf inom Jääskis socken för anlägg

ning af träsliperi.

Inom S:t Michels Iän.

31:o. I  Putikko ä i Kerimäki socken för qvarnanläggning.

Inom Wasa Iän.

32:o. I  Roikkala fors inom Saarijärvi socken för qvarnanläggning.
33:o. I  Everstinkoski fors inom Laukkas socken för qvarnanläggning. - 
34:o. I  Krekilä fors inom Kannus socken för qvarn och säganläggning. 
35:o. I  Heikkilä fors inom Kauhajoki socken för qvarn och säganläggning. 
36:o. I  Saltbacka fors inom Kelviä socken för qvarn och säganläggning. 
3 7 :0. I ' Wanhamylly fors inom Ullava sockenför qvarn och säganläggning. 
38:o. I  Satokoski fors inom Kelviä socken för qvarn och säganläggning. 
39:o. I  Myllykoski fors inom Laiheia socken för qvarn och säganläggning. 
40:o. I  Wanhakylä fors inom Storä socken för qvarnanläggning.
41:o. I  Hiirikoski fors inom Lillkyrö socken för qvarnanläggning.
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42:o. I  Pallinkoski fors inom Lillkyrö' socken för säganläggning.
43:o I  Huhdankoski fors inom Lappo socken för säganläggning.
44:o. I  Hynike bäck inom Korsnäs socken för qvarnanläggning.
45:o. I  Anuskoski fors inom Jurva socken för qvarnanläggning.
46:o. I  Putikka fors inom Jurva socken för qvarnanläggning.
47:o. I  Ahonkoski fors i Töysä socken för qvarnanläggning.
48:o. I  Kirpulankoski fors i Ylistaro socken för qvarnanläggning.
49:o. I  Koskelo fors inom Nurmo socken för meijeri anläggning.

Inom Uleäborgs Iän.

50:o. I  Pyhäkoski fors af Pyhäjoki elf inom Merijärvi kapell för qvarn
anläggning.
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Sjette afdelningen.
Diverse arbeten.

l:o .’ Dränering och torrläggning af exercisplatsen â Poltinaho malm invid 
Tavastehus stad.

• Vattenafloppet, som frän förenämnda fait var mindre tillfredställande och 
gjorde fältet sumpigt och otjenligt tili exercisplan för Tavastehus 7:de skarpskytte- 
bataljon, skulle, enligt ett af statsagronomen Forsberg upprättadt förslag, upphjél- 
pas genom dränering. Men dâ, vid vederbörligen utlyst entreprenad auktion, nä- 
gon Spekulant icke infan sig ät hvilken arbetets utförande kunnat öfverlemnas, 
uppdrogs detta af Guvernören i Tavastehus Iän ät distriktsingeniören att utföras. 
Arbetet päbörjades den 4 Augusti och afslutades den 1 derpäföljande Oktober. 
Kostnaden för detsamma, som beräknats tili 3,000 mark, steg tili 3,595 mark. 
Härförutom skulle en del arbeten, säsom det framsläpade grusets utbredande 
och planering, enligt Kejserliga Senatens föreskrift, verkställas af bataljonens man- 
skap. Arbetseffekten bestod af 3,354 löpande fot öppna-, 515 fot täckta- och 
5,120 fot drändiken, med en sammanlagd utgräfd kubik massa af 756 kubik fam- 
nar. Dessa diken igenfylldes sedermera med 53 kubik famnar bullersten och 418 
kubik famnar grus. Tili allt detta användes '5 7 1 7 2  hantlangare- och 462 häst- 
dagsverken.

2:o. Afsyning af remontarbete â värnepligtiges i Wiborg kasernkomplex.
3:o. Undersökning för ästadkommande af vattenledning tili värnepligtiges 

kaserner i Kuopio.
Arbetet bedrefs redan under vârvintern sâlunda att jordborrningar företo- 

gos inom och i närheten af kasernomrâdet, dock utan att vattenförande jordlager 
päträffades; hvarefter vattenförhällande i Sammakkolampi och Walkeinen träsk 
blefvo undersökte. Vattenprof frân hvardera bassinerna insändes till Helsingfors 
i afseende â kemisk undersökning. För fullständighetens skull undersöktes ännu 
eti tredje projekt, nemligen att tili ändamälet taga vatten frän-Kallavesi. Dessa 
arbeten medtogo 176 kvartersmans och hantlangaredagar. Allöningar stego tili 
430 mark 15 penni, skjutser och transporter till 25 mark 55 penni och diverse
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utgifter tili 30 mark, sä att arbetet i sin helhet medförde en kostnad af 485 mark 
70 penni.

4:o. Undersökning för ästadkommande af vattenledning tili därvärdsanstal- 
ten ä Fagernäs vid Kuopio.

Undersökningarna i och för denna vattenledning medtogo en kostnad af 54 
mark 80 penni, sälunda fördelade att 40 mark 80 penni utbetaltes för l 5 '/3 dels 
kvartersmans dels handtlangare dagar, 6 mark för skjutser och transporter samt 
8 mark för diverse eller för en kemisk vattenundersökning, här nödvändig för 
att konstatera det vattnet i ett närliggande mindre träsk tili ändamälet ej var 
lämpligt.

5:o. Torrläggning ä kasernomrädet v id . 14:de Uleä reserv kompanis mö- 
tesplats.

Pä deronr af Kejserliga ■ Senaten erhällem befallning, förordnade Guvernören 
i Uleäborgs län uti skrifvelse' för den 7 Mars ,1887 distriktsingeniören att, bi- 
trädd af Vederbörände reserv befäl,; verkställa undersökning ä kasernomrädet vid 
14:de Uleä reserv kompanis mötesplats,-för utrednings vinnande huruvida och i 
hvilken mon nägra ’ Ställen ä kasernomrädet • erfordrade rengörning,-samt tili Gu
vernören anmäla om: resultatet och hvad för ändamälet-tillgöras borde.

;Det med- anledning af • ofvanstäende upprättade förslaget innehöll, med- fä- 
stadt afseende derä att endäst 500 mark-anslagits för ändamälet, upptagande af 
ett aflöppsdike längs norra sidan af exercisplatsen ända tili den' närbelägna- Uleä 
elf; vidare skulle ä exercisfältet befintliga lertägtsgropar kalkas och fyllas med 
sand, för-hvilket allt kostnaden'beräknats tili 490 mark-.

Det föreslagna diknings och utfyllningsarbetet ä Uleä reserv kompanis mö
tesplats verkstäldes derpä under senare hälften af Maj mänad; den sammanlagda 
kostnaden- härför 433 mark 90 penni utbetalades frän Läneränteriet i Uleäborg. ■

6 :o. Undersökning och regiering af gränserna emellan vissa afrendeomräden 
ä kronan tillhöriga Pirttiniemi udde i Leppävirta socken.-!

7:o. Remont af Centralmagasinen i Uleäborgs distrikt, som medtog en 
kostnad af inalles 17 mark 70 penni.

8 :o. För förvaltningen af centralmagasinerna har utgifvits:

i Uleäborgs distrikt . . . . . .  . , . , 1 4 5 :.—
i Wasa distrikt , . . . . . . . . . . . .  160: —
i Vest Tavastländska distrikt ...................................  340: ; —
i Päijänne distrikt . . . .  . . . . . .  . . . .  . 240: —
i Kuopio. distrikt . . . .  . . . . . . . . . 120: —
i Wiborgs distrikt . . . .  . ■ . . ■ . . 440: —

Summa Sinf 1,445: —
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9:0. För vattenständsobservationer utbetalts:
i Uleäborgs d is tr ik t .........................................................95: —
i Vest Tavastländska d istrik t. ........................................195: —
i; Päijänne distrikt . . . . . . . . . . . 240: —
i Wiborgs distrikt . . . . . . . . . .  . 36: —

Summa 566: —

Af hvad Öfverstyrelsen här ofvan underdänigst framstält, täcktes Eders Kej- 
serliga Majestät nädigst inhemta, bland annat, att under är 1887 af Jngeniör- 
korpsens tjenstemän blifvit verkställda 119 syneförrättningar och undersökningar, 
samt att 37 sjöfällnings-, kanal- och brobyggnads- med flere slags arbeten be- 
drifvits, af hvilka 27 säsom färdiga afslutats och 10 blifvit pä fortsättning be- 
roende; och fär Öfverstyrelsen härhos underdänigst närsluta ett sammandrag i 
tabellarisk form öfver alla dagsverken och penningeutgifter, som vid de under 
sagda är förehafda arbeten och undersökningar blifvit använde, utvisande denna 
tabell att, förutom de vid betings- och ackordsarbeten använde, 54,6 5 l3/4 betalte 
och 19,370. af intressenterne. uti de särskilda arbetsföretagen levererade dagsver
ken blifvit vid utförandet af arbetena verkstälde, samt att en summa af 262,771 
mark 12  penni dels af för desamma särskildt anslagna medel, dels af ärets stats- 
anslag för väg- oc h ' vattenbyggnadsärbetens bedrifvande för dessa arbeten utbe
talts; och dä af nästnämnda medel dessutom 50,801 mark 25 penni blifvit an
vände tili arvoden ät materialförvaltare, skjutslegor och resetraktamenten, vatten- 
ständsobservationer, expenser och diverse mindre utgifter, uppgick den af Öfver
styrelsen för är 1887 redovisade summan tili sammanlagdt 313,572 mark 37 penni.

Slutligen bifogas undefdänigts jemväl karta öfver Storfurstendömet Finland; 
utvisande, jemte ingeniördistrikten, kanaliserade fai-leder samt de stallen, hvarest 
i denna berättelse omförmälda arbeten, synförrättningar och undersökningar blifvit 
utförda. Helsingfors den 30 September 1888.

A. T H E S L E F F .

J h .  Tallqvist. H. Nordensvan. Emil Strömberg.

B . SirSn.

11
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Summarisk uppgift öfver använda dagsverken och 
I vattenbyggnaderna i Finland inseende och lédning utförda

I 1:sta eller Uleäborgs distriktet

Till underhället af vägen öfver Pelso mosse........................................................................................ . . .
„ d;o af kaDalerna och byggnaderna ä Pelso m osse........................ ............................................
„ remont af farleder och dragvägar i Uleä vattensystem .................................................................... ...
„ uttorkning af Iso-Liedesjärvi m. fl. s j ö a r ............................................ ......................................................
„ fällning af Hyväjärvi träsk ................................................................. . . . ...........................................
„ inrättande af bâtled i Kokkokoski och B aan io k osk i................... .....................................................
„ fördjupning af W erkkosalm i........................................................................................
„ undersökning af Syrjäsuo kärrkom plex....................................... ........................................... ....  . . .
„ d:o af Marjasuo k ä r r .....................................................................................................................
„ d:o af Lue sao kärr . . .  ; ..................................................................................................
„ d:o af Mustaneva k ä r r .................................................................................................................
„ d:o af Isoneva m. fl. k ä r r ..................................................................................................•
„ d:o för regiering af flodvattnet i Uleä t r ä s k ..........................................................................
„ remont af centralmagasinerna i d is tr ik te t..................................................................................................
„ reparation af dambyggnaden vid Marjaniemi lotsplats.................................................................... ....  •
„ remont af Ämmäkoski och Koivukoski slussar ........................................................... .....

I 2:dra eller Wasa distriktet.

Till Kaurajärvi sjöfällnings arbetet  .................................................................... ..... • • •
„ undersökning af Tuuliaisneva kärrkomplex..................................................................................................
„ d:o af Isoneva m. fl. kärr ...............................................................  . . . .........................
„ Lappo m ossuttorkning....................................................................................................................................
„ undersökning af Jou d in n eva..........................................................................................................................

I 3:dje eller Vest-Tavastländska distrikt.

Till undersökning af Hampois och Tolta sund.....................................................................................................
„ „ af ny farled tili Nädendal. ....................................... ..........................................................
„ fördjupning af Tervö sund...............................................................................................................................
„ undersökningen för utvidgning af Hangö H am n.........................................................................
„ fällning af Walkojärvi s j ö ...............................................................................................................................

Transport
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ätgängna medel vid de under Ofverstyrelsens för väg- öch 
allmänna arbeten under är 1887.

Använda dagsverken. Ätgängna medel.

Kronodags-
verken.

Intressent-
dagsverken.

Summa
dagsverken. Aflöningar. Upphand-

lingar.
Skjutser & 

transporter.
Diverse ut- 

gifter. Summa.

806 V. 806 V t 1,780 70 123 35 66 78 1,970 83
1,408 V t — — 1,408 V t 2,891 75 15 23 67 36 24 — 2,998 34
1,128 V t — — 1,128 'U 2,397 31 303, 35 225 59 55 60 2,981 85

136 — 3,572 Vt. 3,708 V t 420 — — — 34 82 1,300 — 1,754 82
118 — 3,544 V t 3,662 V t 1,504 — 239 60 239 19 — — 1,982 79

1,041 V« — — 1,041 V t 2,532 59 249 97 193 94 25 75 3,002 25
884 V t — — 884 V t 1,562 71 1,063 53 148 40 19 25 2,793 89
100 — — — 100 — 338 75 58 55 77 40 — — 474 70

88 — — — 88 — 401 20 8 — 87 90 2 — 499 10

102 — — — 10 2 — 343 50 — — 152 85 sT 95. 1 499 30
12 2 — — — 12 2 — 450 — 5 50 41 40 3 — 499 90
230 — — — 230 — 743 95 49 65 195 90 — — 989 50

32 — — — 32 — 130 30 43 60 14 12 — — 188 02

— — ■ — — — — 17 70 — — — — — — 17 70
3,277 - — — 3,277 • — 5,226 82 757 95 304 05 70 50 6,359 32

336 V, 336 V t 714 62 ‘ 565 23 41 99 20 05 1,341r 89

113 2,434 2,547 355 25 ' 273 37 9 28 637 90
94 — — — 94 — 1,942 — 52 30 — — — — 1,994 30

569 % — . — 569 V, 3,506 43 60 48 203 10 10 — 3,780 01

8,971 V t — — 8,971 V t 16,146 — 357 40 108 04 59, — 16,670 44
4 4 51 50 7 60 10 88 69 98

152 152 232 60 . 2 15 37 68 1 90 274 33
5 — — — 5 — 8 75 6 05 40 55 7 — 62 35

59 V t — — 59 V t 108 50 12 32 106 28 32 75 259 85
251 V, — — 251 V t 776 17 363: 75 119 15 83 50 . 1,342 57
235 — — 235 — 719 84 — — 60 11 95 55 875 :.50

20,266 V t 9,551 — 29,817 V t 45,302 94 4,618 93 | 2,586 76 1 1,812 80 | 54,321 43



84

Transport
Till uppniudring af Palosalmi och Ohmonsalmi aund ..........................................................................

„ fdrdjupning af Mierola och S tjern su n d ......................................................................................................
„ remont af chausseerna invid Tavastehus stad .......................................................s ..................................
„ dranering af Poltinaho m alm ....................................... ....  .......................................................... ..... .
„ ombyggnad af Eckerd landningsbrygga .......................................................................................................
„ uttorkning af Laubasuo mosse .................................................................................................................* .
„ remont af Murole kanal....................................................................................................................................
n d:o af Lempois kanal . .
n d:o af Walkeakoski kanal.
n d:o af Lemstroms kanal .
n d:o af Kauttu kanal . . .
» d:o af Kaivoskanta kanal .

I 4;de eller Paijanne distriktet.

Till Lahnastenjarvi sjdfallning..........................................................
„ flaapajarvi s jd fa lln in g ....................................................................
„ Kortteinen sjdfallning ..........................................................................
„ Tessjo drensningsarbetet. . . .............................. ........................
„ undersokning af Hogforska grenen af Kymmene elf . . . .
„ d:o af Lievestuori ocb Kuusvesi s jo a r .........................
„ d:o af Kello- ocb Likasensajmi s u n d ..........................
„ remont af Wesijarvi kanal................................................................
,, d:o af Kalkis k a n a l....................................................................

I 5:te eller Kuopio distriktet.

Till underhlllet af Hoytiainen bro och landsvag..................................................................................  . .
n nndersdkningen af farleden Taipale-Idensalmi............................................................................................
„ Haataniemi muddringsarbetet..........................................................................................................................
„ undersokning af Savisuo och Porosuo...........................................................................................................
„ d:o af vattenledningen till Kuopio kaserner..............................................................................
„ d:o af d:o till Fagernas d&rv&rdsanstalt..........................................................
„ Mikonsalmi brobyggnad....................................................................................................................................
„ remont af Nerkko kanal...................................................................................................... ....  .
„ d:o af Abkionlaks k a n a l ......................................................................... .... ...........................................
„ d:o af Ruokovirta k a n a l ...................................................................................................... ....  . . .
„ d:o af Taipale ocb Konnus kanaler....................................... ..... ......................................................
„ d:o af Pielis elfs kanaler jemte nya utbus for k asso ren ........................ v . . . . . . . . .

Transport
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Använda dagaverken. Ätg&ngna medel.

Kronodags-
verken.

Intressent-
dagsverken.

Summa
dagsverken. Aflöningar. Upphand-

lingar.
Skjutser & 

transporter.
Diverse ut- 

gifter. Summa.

22,266 7* 9,551 29,817 74 45,302 94 4,618 93 2,586 76 1,812 80 54,321 43
3,127 — — — 3,127 — 6,829 69 2,433 04 384 99 42 90 9,690 62

135 V. — — 135 7a 336 95 — — .108 83 6 12 451 90
510 — — — 510 — 1,059 93 ' 479 67 1 2 ' 70 13 60 1,565 90

1,033 V. — — 1,033 7a 2,915 90 636 50 42 60 — — 3,595 ‘--
1,751 — — — 1,751 — 3,562 72 2,465 20 270 70 89 60 6,388 22

4,372 — — — 4,372 — 10,690 63 58 '95 154 20 22 50 10,926 28
228 7* — — 228 7a 2,414 18 145 55 191 82 — — 2,751 55

1,153 V. — ' — 1,153 7a 3,064 68 351 20 469 28 3 55 3,888 71
408 V,’ — — 408 7a 2,962 25 12 0 10 233‘ 54 25 35 3,341 24
58 . V. — — 58 7a 719 50 1,725 46 247 76 5 75 2,698 47
14 7 . — — 14 7a 534 — ■ 58 45 1 1 05 27 20 .630 70
4 4 540 - — 540 —

62 968 74 1,030 74 458 58 9 70 264 68 732 96
218 — 3,771 74 3,989 % 566 37 351 30 385. 39 93 — 1,396 06
216 — 3,063 7a 3,27£i 7a 1,885 86 139 18 162 15 — — 2,187 19
133 — 2,015 — 2,148 — 399 — 667 45 180 37 12 — 1,258 82

1 1 — — — 1 1 — 26 — — — 55 08 — — 81 80
104 — — — 104 — 430 50 — — 55 31 9 — 494 81
23 — — — 23 — 51 — — — 57 20 — — 108 20

1,157 74 — — 1,157 74 2,760 30 2,523 72 16 12 106 02 5,406 16
27 27 64 74 12 2 70

~ "
72 90 260 34

348 7 . 348 7a 578 85 565 98 62 26 5 45 1 ,2 1 2 54
554 — — — 554 — 1,250 — — — 74 — ' 27 40 .1,351 40

1,828 V. — — 1,828 7a 2,855 45 32 95 — — -- . — 2,888 40
302 74 — — 302 74 : 656 05 — — 126 15 27 35 809 55
176 — — — 176 — 430 15 — — 25 55 30 — 485 70
15 7a — — 15 7a 40 80 . — — 6 — 8 — 54 80

128 — — — 128 — 576 — — — 62 77 49 58 688 35
1,195 — — — 1,195 — 1,789 95 438 98 165 85 36 50 2,431 28

941 7« — — 941 7a 1,554 20 1 1 0 78 238 20 — — 1,903 18
925 — — — 925 — 1,452 86 130 79 193 10 * -- — 1,776 75
421 “/ia — — 421 804 63 423 20 45 70 43 20 1,316 73
— 42,823 01

41,850 7® 19,370 — 61,220 7* 99,564 66 18,609 78 6,890 11 2,569 77 170,457 33
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I 6:te eller Saima distriktet.

Till Niinisuo (Harrassuo) kärrundersökning ............................................
„ farledsunderaökningen emellan Sampanselkä och Jänisselkä . .
„ undersökning af Moinsalmi sund.................................................' . .

d:o af bro- och färjställe i Wuosalmi.............................
„ d:o a t  Suurensillanjoki......................................................
„ diverse utgifter för distriktet...............................................................
„ undersökning af Wuoksen f lo d e n ......................................................
„ remont Juurisalmi ly ftb ro ............................. ....  ......................... ....
„ d:o af farleden emellan staden S:t Michel och öppna Saimen
„ d:o af Saima k a n a l..........................................................................

Transport

För diverse undersökningar bestridda utgifter.

Till undersökning af Earelska h a n a n ............................. - ................................

n d:o • af bäthamnen i B r ä n d ö ..................................

n d:o af Filppula fors .................................................

n d:o af Melanen fors . ............................................

» d:o af Ohtaansalmi h r o ............................................
. r* Summa

Öfriga utgifter.

Arvoden ät förvaltarena af material- och instrumental-magasinerna............................. ' .....................
d:o för vattenständsobservationer............................................ ...............................................................

Tili uppköp af teknisk litte ra tu r ....................................................................................................................
„ expenser ............................................................................................................................................................
„ skjutslegor och dagtraktamenten ät ingeniörer m. fl. .........................................................................

E tt halft ärs hyra för Öfverstyrelsens lokal ..................................................................................................
Afbetalning ä förskottet för Haapavirta kanalbyggnad........................ .....................................................

I

Tili diverse andra u tg i f te r ................................................................................... ...........................................
Summa summarum

■ Helsingfors, â Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna kamrerarekontor,
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Använda dagsverken. Ätgängna medel.

Kronodags-
verken.

Intressent-
dagsverken.

Summa
dagsverken. Aflöningar. Upphand-

lingar.
Skjutser & 

transporter.
Diverse ut- 

gifter. Summa.

41,850 V. 19,370 — 61,220 Vs 99,564 66 18,609 78 6,890 1 1 2,569 77 170,457 33

SO Vs _ ___ 30 Vs 90 85 9 _ 26 95 * 126 80
244 XU — — 244 Vs 702 74 109 70 83 04 22 20 • 917 68

39 Vs — — 39 Vs 107' 90 2 80 103 04 »* 3 — 216 74
1 1 — — — . 1 1 — 42 5Ö 30 16 ■ 5 50 78 16
83 — — — . 83 — 809/ — ■ 1 f 3 45 147 68 v 2 — 462 13

I J
5 24 50 24 50

— — — — — — ' 56' — 10 20 597 20 — — 663 40
119 — — — 119 — 206 97 261 0 1 12 31 50 . 511 48
127 Vs — — 127 Vs 198 75 23 — — — — , 2 21 75

12,146 Vs 12,146 Vs 27,775 59 10,378 20 3,381 09 41,534 88

47,242 53
54 23
63 28

109 10

87 13
54,651 V« 19,370 — 74,021 7s 129,054 96 29,407 14 7,890 18 6,039 56 262,771 12

1,445
566 —
200 —

4,903 33
16,797 96

— — 1,20 0 —
25,000 —

688 96
54,651 % 19,370 — 74,021 Vs 129,054 96 29,407§ 14 7,890 18 6,039 56 313,572 37

den 30 September 1888.

K. F. Sahlberg


