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FORSTA AFDELNINGEN.

Jernvägsliygguaiier ocli -uniiersökningar.
I. Jernvägsbyggnatler.

1. Keuruu—Jyväskylä—Suolahti jernvägsbyggnad.
Säsom af Öfversfcyrelsens senast afgifna underdäniga berättelse framgär, 

vidtog arbetet.ä  denna bana under Februar! märiad 1895 och.fortgick under 
ärets lopp med den framgäng atfc vid ärets utgäng terasseringsarbetena ä 
sträckan Haapamäki—Jyväskylä i det närmaste fullbordats, utsläpning af un- 
derballast ä denna bansträcka vidtagit samt grundningsarbetena för broland- 
fästen och delvisäfven deras uppmurning päbörjats. j •

Under är 1896 fortsattes arbetena utan störingar i enlighet med den för 
byggnaden faststälda pian, som . afsäg att bandelen Haapamäki—Jyväskylä 
borde för trafik upplätas är 1897, och mä här angäende arbetets fortgäng föl- 
jande 'anföras:

Terrasseringsarbetena kompletterades sälnnda att de större skärningarne 
slutfördes och bankarna i sjöar och pä sanka marker päfylldes, hvarjemte un
der vintern i bö.rjan af äret utsläpädes med hästar ä nämnda sträcka ännu 
behöflig underballast.

Grundningen och uppmurningen af brolandfästen för de större broarna, 
som icke medhanns under föregäende arbetsär, slutfördes nägotsänär samtidigt 
med det broleverantörerna fullgjorde sin leverans. och brodelarne inträifat ä 
Haapamäki Station, hvarefter bröarnäs uppställning och hopnitning vidtog och 
slutfördes i sä god tid att skenspikningen kunde utan afbrott fortgä. : Denna 
päbörjades i börjah af Juli mänad ä Haapamäki Station och den 6 Oktober 
var skenläggningen slutförd ända fram .tili Jyväskylä stad. A f sidospär hade 
dessutom vid hvarje Station utförts nödiga omfartsspär samt spär tili sär- 
skilda grustägtsplatser i närheten af Keuruu, Petäjävesi och Jyväskylä statio- 
ner utspikats: Efterhand som spärspikningen fortskred igängsattes utsläpnin- 
gen af ballastgrus medelst lokomotiv. ur de skilda grustägterna ■ och afbröts. 
först da ihällande köld och snöfall i medlet af December omöjliggjorde. arbe
tets fortsättande. . .

Öfvurstyr. für Väy- o. Vattuni, äraber. f. 1896.

K



Norrom Jyväskylä stad färdigmonterades dessutom bron öfver Tourujoki 
i närheten af staden, hvarj ernte pä and ra sidan derom skenor nedlades pä en 
sträcka af tre kilometer färdig banvall för uppnäende af en för lokomotiv- 
transport afsedd större grustägt ä Seppälä rao. Med undantag af att en större 
skärning inom Laukas socken ä 98:de kilometern belades med arbete, in- 
skränkte sig verksamheten ä Jyväskylä—Suolahti bandel tili förberedande ar- 
beten, bestäende i öfverflyttning och tillverkning af redskap, anskaffande af 
materialier och ställvis justering af Imien, sä att denna är 1897 kunde fullstän- 
digt beläggas med arbete för att är 1898 upplätas tili trafik.

För husbyggnaderna uppköptes virke, framsläpades sten och grus tili 
grunder, hvarjemte under sommaren för ett flertal utfördes grundningsarbeten 
och en del byggnader, säsom nägra vaktstugor, uthus, bad- och bagarstugor 
upptimrades. Den 27 Augusti öfverlemnades uppförandet af de äterstäende 
byggnaderna emot ett pris af ‘297,800 mark pä entreprenad med skyldighet 
för entreprenörerne, som äfven öfvertogo af Öfverstyrelsen för en kostnad af 
39,000 mark uppköpt trävirke tili samma pris, att hafva arbetet slutfördt tili 
den 1 September 1S97. Dock skulle lokomotivstallen samt pumphusen ä Haa
pamäki, Asunta, K intaus'och. Jyväskylä stationer jämte nödiga uthus vara ut- 
förda under är 1896. Bland stipulationerna ingick, förutom annat, äfven att 
grunder och socklar för byggnaderna' ä stationerna skulle utföras af Ofversty
relsen, hvaremot sädanas utförande för byggriaderna längs linien tillkomme 
entreprenörerne; • .

Sedan omrädet för banan blifvit affättadt och röslagdt, vidtog' i Septem
ber expropriationen inom Keuru och Petäjävesi socknar samt Jyväskylä stad, 
hvaremot densamma före vinterns inbrott icke medhanns inom Jyväskylä och . 
Laukas socknar utan afstannade i slutet af Oktober.

A f arbeten ä sjelfva banan emellan Haapamäki och Jyväskylä äterstod 
tili följande är ballasteringens kompletterand'e samt torfläggnings-, reveterings-

o
och putsningsarbeten. A broarna äterstod . mälning af en del brospann och 
andra mindre kompletteringar.

Följande större leveranser hafva tili banbyggnaden under äret blifvit 
gjorda:

A f firman J. C. Harkort i Duisburg 184,904 tons brodelar tili ett pris af 
230 Hm ark per .ton; 2 st. lokomotivvändbord, vägande 23,362 ton, tili ett pris 
af 295 Rmark för ton.

A f firman Bolckow, Vaughan & C:o Limited i Middiesbro 5013,535 tons ske
nor och bindskenor., de förra för £  4: 7/2 per ton, de senare för £  5:16/9 per 
ton, förutom vexlingstillbehör för 80 st. vexlingar;

A f firman Vital ■ & W alther Cambier i Morlanwelz: 98,698. tons större bot- • 
tenplätar för Francs 260 per ton, 265 ton mindre bottenplätar för Francs 192
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per ton,- 57,155 ton skrufbultar för F rancs.246 per ton och 240,679 ton sken- 
spik för-Francs 230 per ton; ’ .

A f Schweizerische Locomotiv- & Maschinenfabrik i W interthur 4 st. lätta 
lokomotiv af Mogul typ tili ett pris af 48,500 mark stycket;

A f Maskin- och Brobyggnads Aktiebolaget i Helsingfors 50 st. öppna 
godsvagnar för ett pris af 3,350 mark för vagnar med skrufbroms och 2,700 
mark för vagnar med handbroms, hjul, axlar och fjedrar icke inberäknade, 
hvilka införskaffades genom Jernvägsstyrelsen, som jemväl levererade omkring 
10. ton räleiy bindningsskenor, bottenplätar .¡ernte skenspik äfvensom 3 st. kom- 
pletta vexlingar af' lättare typ. ■

A f anslaget för bänbyggnaden, hvars anläggningskostnad beräknats tili 
8,035,000 mark, har tili 1896 ärs .utgäng användts 4,454,250 mark 91 penni, 
nemligen:

i1
3m/. yu. 3mf. p.

j . Ä r  1895. j
Summa .nedlagda medel . . . . :: . • ' — — ' 1,664,114 53'

Ä r 1896. <
Nedlagda medel:
under Januari m än ad .............................................. 188,177 22

„ Februari „ .............................................. . 215,041 78
Mars .. ... „ . ........ .. .. ....... ...... ... ....... . . . 178,244. —

„ April „ .............................................. 119,338 99
„ Maj „ .............................................. 63,581 44

Jun i „ .............................................. 302,487 09
„ Juli ................................... ..... • 525,625 74

Augusti „ .............................................. 584,775 30
.. ■„ September „ .............................................. 284,386 79

„ Oktober „ .............................................. 179,943 52
j •„ November „ .............................................. 96.4S0 79

: „ ■ December .................................... 52,053 |72 2,790,136 38
Summa — | - | 4,454,250 I91

Under äret har användts en sädan arbetsstyrka, som af efterföljande 
tablä fram gär:. . .
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T ablä, utvisande antalet arbetare i medeltal per arbetsdag i hvarje 
mänad vid Keuruu—Jyväskylä—Suolahti jernvägsbyggnad.

D a g s v e r ta re . B o tin g sarb e ta re .
Sum m a

arb e ta re .
j 1  r  1 S 9 6.

1■ • •
H a s t . P erson . Sum m a. H iist. P erson . Sum m a.

J a n u a r i .............................. "  7,51 439,96 447,47 971,66 767,80 1,739,46 2,186,93

F eb rn a ri . . . . . . . ■ S,25 442,78' 451,03 730,64 543,54 ¿,274,18 1,725,21

M ars . . . . . . . . 7, 3 0 336.26 343,62 346,66 532,52 S79,l8 1,222,80

A p ril . . . . . . . 7,41 261,92 . 269,33 114,64 404 ,io 51S,74 ■ 78S,07

M aj . .............................. S ,14 228,7 4 236,88 72,5 4 . 353,15 425,69 662,57

J i m i ................................... 5.14 259,19 264,33 143,28 712,24 855,52 1,119,85

J u l i ................................... 6.14 306 ,o i 312,15 176,13 725,81 '901,94 1,214,09

A u g u s ti  . . . . . . 4,71 430,63 435,34 114,23 583,60 ' 697,83 1,133,17

S e p t e m b e r ....................... 3,61 451,95 455,56 92,48 359,3 8 451,86 907,42

O ktober . . . . . . 1,59 433.45 435,04 34,74 339,02 373,76 80S,so

N ovem ber .- . . . . 1,38 331,44 332,82 56,34 253,40 309,74 642,56

D eeem ber . . ’ . . . 1,54 245,50 247,04 64,98 244,7 4 309,72 556,7 6

Följande fcablä utvisar medelda.gspenningen för ■ daglönare och betingsar- 
bet-are under ärets skilda mänader:

T ablä , utvisande medeldagspenningen för daglönare och betingsarbe' 
tare under ärets olika mänader vid Keuruu—Jyväskylä—Suolahti

jernvägsbyggnad.

A  r  1 S 9 6.

D ag sv e rk . B e tin g .

H ä s t-
dagsverk .

Person  - 
dagsverk .

H ä s t-
dagsverk .

P erson-
dagsverk .

J a n u a r i ................................................................ 3,62 2.09 3,94- 2,32

F e b r u a r i ........................................................... 3,68 2,20 . 4,29 2,61

M a r s ...................................................................... ' ' 3,86 2,13 4,69 3,01

A p r i l ....................... ............................................... -. 3,94 2,26 4,43 2,90

M aj ....................................................................... 4,02 2,36 4,66 2,38

J u n i ......................................... : . . .  . 3,99 2,47 4,66 2,67

J u l i ..................................................... • . . . 4,13 2,62 4,95 2,7 6

A u g u s t i ................................................................. 4,11 2,53 4,75 3,04

S ep tem ber . ....................................• . . 4,16 2,41 4,7 5 3,68

O ktober . ........................................................... 4,05 2,31 . 4,52 2,88

N o v e m b e r .........................................  . . 3,84 2,15 3,45 2,48

D e e e m b e r ...................................  . . . 3.83 2.19 3,43 2,27
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Det allmänna helsotillständet bland arbetarne har värit tillfredsställande, 
och utvisa ingängna sjukrapporter följande antal sjukdagar nemligen:

ä sjnkhuset i Jyväskylä . . . . . . 219 sjukdagar
ä sjukstugan i Keuruu socken. . . . 1,014 „

eller inalles 1,233 sjukdagar.

Kör svärare olycksfall voro tvenne arbetare utsatte, af livilka den ena 
svärt skadade sin rygg och den andra krossade sin ena fot.

Emot ordningen bland jernvägsarbetarne hafva anmärkningar icke för- 
sports, och har för dess upprätthällande nägon förstärkning af den under fo- 
regäende är använda ordningsmakten icke erfordrats.

Sedan Öfverstyrelsen tili fullgörande af Kejserliga Senatens derom med- 
delade föreskrift under hösten 1895 vid utsatta sammanträden inhemtat de tili 
banlinjen angränsande kommunernas önskningsmäl beträffände stationernas och 
haltpunkternas antal, placering, benämning och klassificering, faststäldes de- 
samma af Kejserliga Senaten uti skrifvelse fr an Kommunikationsexpeditionen 
af den 6 Mars 1896 och, beträffände Leppävesi Station, uti skrifvelse af den 4 
Februari 1897 i enlighet med Öfverstyrelsens derom gjorda främställning. Da 
den ä den nya banan tili inrättande afsedda Stationen i Keuruu kyrkoby 
lämpligast borde uppkallas „Keuruu“, förändrades tillika, i. enlighet med jem- 
väl uttalade önskningsmäl, den härintills säbenämnda Stationen vid banans 
utgängspunkt efter den bys namn, hvarest den är belägen, tili „Häapamäki“. 
Stationerna och haltpunkterna blifva sälunda, pä satt framgär af nedanstäende 
förteckning, hvilkerf jemväl anger deras- afständ sinsemellan och frän förgre- 
ningsstationen ä Wasabanan, följande:

( B  e n  li m n  i n  g . ' Klass.
Afständ frän 
Haapamaki i 
kilometer.

Haapamäki s t a t i o n ....................................................................... —

•

0
Keuruu „ ....................................................................... y 15
Asunta h a ltp u n k t ............................................................................. — 26
Petäjävesi s ta t io n ............................................................................. V 43
Kintaus „ ....................................................................... ... Y 52
"VVesanka h a l t p u n k t ........................................................ — 65
Jyväskylä s ta t io n ..................................................... m 78
Leppävesi „. ............................................................................. V 90
Laukaa „ ..................................................... y 101
Kuusa „ ............................  .................. V 106
Suolahti „ ..................................................... V 120
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I  anledning af Stadsfulhnäktiges i Jyväskylä kos Eders Kejserliga Maje
stät gjorda underdäniga anhällan om tillständ att, sä länge sjöfarten ä 
Päijänne vore af ishinder afbrnten, afsända gods i hela vagnslaster emellan 
J y v ä s il lä  och Haapamäki stationer pä tider da sädant utan inträng pa ban- 
byggnadsarbetet künde ske, har Kejserliga Senaten uti skrifvelse af den 7 
December 1896 anbefallt Ofverstyrelsen att anordna provisorisk trafik ä denna 
bansträcka säväl för gods i hela vagnslaster som för passagerare med vagnar 
af H I klass. Denna trafik hann dock icke innan ärets slut päbörjas.

2. Abo—Karis jernvägsbj'ggnad.
Sedan Ofverstyrelsen för vag- och vattenbyggnaderna, jemte insändande 

af de under nästföregäende är uppgjorde planer, profiler och kostnadsförslag 
tili en jernväg emellan Karis station â Hangöbanan och Abo stad, innehàllânde 
alternativa sträckningar genom Bjerno kyrkob}r och söder om Salo köping, uti 
underdänig skrifvelse af den 5 Februari 1896 hemstält om att omedelbart fa 
vidtaga med arbetena â banan pâ en sträcka af 80 kilometer, räknadt frän Karis, 
pa de delar af detta omräde, der för den blifvande jernvägsbyggnaden endast 
ett försläg föreligger, samt att för detta ändamal ett förskott af 500,000 mark 
blefve stäldt tili Ofverstyrelsens förfogande, har Kejserliga Senaten i skrifvelse 
af den 2 Mars samma är härtill bifallit, med anledning hvaraf Ofverstyrelsen 
omedelbart förordnat Äldre ingeniören Karl Snellman a t t i  egenskap af Distrikts-- 
ingeniör tillsvidare handhafva ledningen af arbetena-sam t tili hans bit-räde fern 
distansingeniörer, en biträdande ingeniör â distriktskontorét, en .kassör och en 
förradsförvaltare. Distriktskontorét förlades tili Aminne egendom i Pojo socken.

Sedan Björneborgska och Im atra—W uoksenniska banornas förräder öfver- 
förts tili Kàris station och jordegarena vid hällna stämmor tillätit banans beläg- 
gande med arbete förrän expropriation i laglig ordning verkstälts, künde ar
betena i medlet af Mars inom omnämnda 80 kilometer päbörjas.

E fter det Eders Kejserliga Majestät uti nädigt reskript af den 26’ Juni 
fastställt- den definitiva sträckningen för banan och at Kejserliga Senaten öfver- 
lemnat att gâ i författning om dess utförande, förordnade Kejserliga Senaten 
samma dag vidare:

,,att Äbo—Karis jernväg skall utföras i enlighet med bilagda banprojekt 
och för en beräknad kostnad af tio millioner tvâhundratrettiotusên (1.0,230,000) 
mark samt sälunda, att densamma drages söderom Salo köping. och förbi 
Koskis bruk ;

att distriktsingeniören utses af Kejserliga Senaten pä framställning af 
Ofverstyrelsen ; ,



att d'istriktsingeniörens liksom öfriga vid banbyggnaden erforderliga inge- 
niörers och vid Öfverstyrelsen anstäld tjenstepersonals, aflöning fastställes af 
Senaten, hvaremot Öfverstyrelsen eger b'estäinma öfriga för banbyggnaden 
nödiga tjenstemäns och betjentes löneförmäner;

att, derest under byggnädstiden frâga uppstär om förändring af statio- 
nernas läge eller verkställande af sädana arbeten eller om sädana utgifter i 
allmänhet, som icke blifvit i kostnadsförslaget beräknade, saken hemställes 
Senatens pröfning och afgörande; dock eger Öfverstyrelsen vidtaga sädana 
mindre ändringar i banprojektet, som vid arbetets utförande befmnas nödvän- 
diga och icke föranleda tili ökade kostnader;

a tt erforderlig mark för nu ifrägavarande jernvägsbyggnad och den 
utvidgning deraf, som framdeles blifver nödig, mâ i laga ordning exproprieras ;

att, Sedan Kejserliga Senaten, pä Öfverstyrelsens hvarje är skeende fram- 
ställning, bestämt det penningebelopp, som för det nästföljande äret kan stäl- 
las tili Ôfvèrstyrelsens förfogande för jernvägsbyggnaden, Öfveringeniören för 
jernvägsafdelningen vid Öfverstyrelsen eger uppgöra och tili Öfverstyrelsen 
aflemna förslag tili de tekniska arbeten, som äro afsedda att under äret utföras, 
hvarefter Öfverstyrelsen, med ledning deraf och med beräkning af öfriga 
utgifter under samma tid, äligger uppgöra förslag tili fullständig detaljerad 
ârsstat för jernvägsbyggnaden, upptagande jemväl alla vid byggnaden anstälde 
tjenstemän och den för enhvar af dem bestämda aflöning. Sagda förslag bör 
af Öfverstyrelsen tili Kejserliga Senatens pröfning och fastställelse öfverlemnas;

att det tili jernvägsarbetets utförande för hvarje är bestämda penninge- 
anslag, hvilket genom Kommunikätionsexpeditionens försorg ställes tili Öfver
styrelsens förfogande i Statskontoret, fär i man af behof derstädes pä Öfver
styrelsens reqvisition lyftas;

att Öfverstyrelsen bör mänatligen insända utdrag ur jernvägsbyggnadens 
kassaräkning tili Finans- och Kommunikationsexpeditionerna samt tili näst- 
nämnda expédition qvartaliter afgifva en kort redogörelse öfver arbetets fort- 
gäng och derä använda kostnader, äfvensom hvarje âr innan utgängen af Sep
tember mänad det paföljande âret underdänig berättelse;

att jernvägsbyggnadens räkenskaper skola för hvarje är innan nästföljande 
ärs utgäng i afseende â granskning insändas tili ftevisionskontoret, tili upp- 
lysning hvarvid den faststälda staten för äret jemväl bör kontoret meddelas;

att för den inhemska näringsflitens uppmuntran de för jernvägens anlägg- 
ning och för trafiken derä erforderliga materialier, redskap och maskiner an- 
skaffas inom landet, savidt de här kunna tillverkas füllt dugliga och tili lika 
eller nägot högre pris än om de frän utlandet införskrifvas; samt

att den för Öfverstyrelsen nadigst faststälda instruktion af den 6 Augusti 
1887 i öfrigt behörigen iakttages.“
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Säväl slufcligt kostnadsförslag for banan, slutande sig â 10,230,000 mark, 
som utgiftsstat for âr 1896, uppgâende till 1,200,000 mark, godkändes slutligen 
af Kejserliga Senaten den 8 Oktober, samtidigt med att de vid banan anstälde 
ingeniörer -och tjenstemän blefvo definitivt antagna och den med arbete be- 
lagda delen af banan indelades uti sex särskilda distanser.

Sjukvärden vid banan ordnades sälunda att banan tillsvidare indelades i 
tvenne läkaredistrikt, en sjukstuga med sex sängplatser inrättades uti Salo 
köping och ett antal sängar förbehölls äF isk a rs  bruks lasafett genom afcal 
med brukets disponent; och utvisa inkomna sjukrapporter följande antal sjuk- 
dagar, nemligen: ;

för sjukstugan i S a lo .................................... 489 sjukdagar
d:o d:o- â Fiskars . . . . 360 „

eil er inalles 849 sjukdagar

I  och för expropriation af mark blef det för banan behöfiiga omrädet 
af landtmätare under sommarens lopp affattadt och utpäladt ända fram tili 
Abo stad.

Da uti kostnadsförslaget för banan finnes upptagen en post â 33,000 mark 
för utmuddring och utbredning af Salo â nedanför: jernvägsbron tili ny hamn- 
plats för köpingen eller eventuelt säsom merkostnad för inrättande af en rörlig 
bro öfver Salo â, hördes Salo kommun, häröfver vid rädhusstämma, hvarvid de 
fiesta rösterna afgäfvos tili förmän för rörlig bro, emot hvilket beslut dock 
besvär anfördes, med den päföljd att ärendet icke kunnat under ârets lopp 
afgöras.

A f arbeten â banan hafva hufvudsakligen stenkilningar, murning af trura- 
mor, jordschaktningar uti diken och skärningar, samt bergssprängningar verk- 
stälts. För de större schaktningsarbetena hafva arbetsspär och.vagnar användts. 
Utom det fran Björneborgska banans förrad hemtade sparmaterial, har frän 
firman Bochumer Verein, för utförande af den c:a 120,000 kubikmeter jord 
innehallande skärningen vid Brödtorp, erhällits 5,300 meter râler vägande c:a 
7 kg per löpande meter samt 13 truckvagnar rymmande fyra kubikmeter jord 
hvarje, afsedda för en spârvidd af 75 centimeter. Efter gjorda förarbeten pä- 
börjades den 1 Augusti den invid Skuru hamn för banans genomgäng projek- 
tei ade tunnelsprängningen, hvaraf. under âret en längd af 45 meter medhanns. 
I. och för diverse gründningsarbeten kontraherades frän. firman Stettin-Gristo- 
wer - Portland-Cement Fabriks Actien Gesellshaft 900 fat cement till ett pris 
af Finska Mark 7: 45 fritt i Skuru och Salo hamnar.

Ulan oförutsedda händelser hafva arbetena emellertid icke aflupit. Till- 
följd af markens benägenhet för ras inträffade den 18 och 29 Augusti vester 
om Skuru station, vid 9:de kilometern räknadt frän Karis, bänksättningar, hvar-
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vid 6,000 kubikmeter bankfyllnad ' sjönk und er jordytan samtidigt med att 
denna sistnämnda gled ät sidan och förorsakade uppdämning uti Fiskars ä. 
Äfven pä efcfc par andra stallen inträffade sädana opäräknade ras, säsom da 
den 29 Oktober en kortare 3 meter hög bank vid 7:de kilometern plötsligt 
satte sig och inpressade c:a 1,000 m3 jord i Karis ä, tillföljd .af hvilka banan 
ä dessa stallen blef flyttad högre upp i den fasta marken, härigenom visserli- 
gen fördyrande arbetet, men säkerställande banvallen för framtida sättningar.

■ Tyvärr hafva nägra rätt allvarsamma olyckshändelser, deraf tvenne med 
dödlig utgáng, under áret inträffat. Den 6:te Juli nedföll en arbetare jemte 
en stenvagn fr&n en flotte vid Skuru .bergssprängningsarbete uti sjön och 
drunkna.de; den 5:te November lösgjorde sig vid stenkilning uti Bjerno socken 
ett stenblock, pä hvilket tvenne arbetare för tillfället stodo, med den päföljd 
a tt dessa svárt skadadés i hufvudet, ehuru de señare tillfrisknat; samt den 9:de 
i samma manad blef vid löstagning af sand uti en skärning inom Uskela soc
ken, en arbetare under den nedrasande sanden och tillsatte lifvet.

Telegrafledningen har före vinterns ingäng färdigt uppsatts emellan Karis 
och Halikko pä en längd af c:a 70 kilometer.

För uppehällande. af ordningen bland arbetsmanskapet har uti Salo an- 
stälts en ordningsman samt uti Pojo och Bjerno tvänne jernvägspoliser.

Nägon väsendtligare ändring af den faststälda jernvägssträckningen frän 
Karis förbi Koskis bruk och söderom Salo köping har ej verkstälts, men dock 
hafva en hei mängd mindre förflyttningar af linjen ägt rum för att dymedelst 
minska arbetskostnaderna.

För att nägots&när äskädliggöra det hufvudsakligä arbetet under áret 
meddelas härj ernte uppgift & arbetskvantiteterna:

Litt. C.a 2. Skogsfällning och rödjning . . . 21,810 km.
„ C.b 1. Afloppsdiken och bäckkorrektioner . . 27,493.75 m3
>5 55 2. Sidodiken tili b a n k .................... .... . 102,162.49 m3

3. D:o i uppläggning . . . 23,480.35 m3
;; » 4. Skärning i b a n k ......................... : . 242,397.48 m3

5. D:o i upplag ............................... . 20,577.40 m3
6. Bankfyllnad frän reserv...................... 47,690.32 m3

„ C.c. 1. Berg frän d i k e n ............................... 480.10 m3
2. D:o frän s k ä r n i n g ......................... 24,664.17 m3
3. Större j o r d s t e n a r .............................. 4,819.73 m3
4. Berg frän t u n n e l ............................... 1,282.0 nF

„ C.d 1. Faskinbäddar . . ......................... 2,100.0 m2
55 55 2. Stödj emurar .................................... 2,763.50 m3
55 55 3. S te n re v e te r in g ................................... 1,735.0 m3
55 55 4. Torfbeklädnad . . . . . . . . . 134,634.0 m2
55 55 5. Dränering .............................................. . . 246.0 m
„ D.a 2. Kallmur täkta t ru m m o r .................... 4,892.30 m3

Öfverxt-yr. för Yäg- o. Yaüenb. clrsber. f. 1896. o
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Lit.t. D.a. 3. D:o oppna trummor 
„ D.b 2. Betonbádd . . .
•„ „ 3. Kallmur till landfasten
„ F.b 1. Nybygda vagar . . .

' "Under áren 1895—1896 har for banbyggnaden anvándts inalles 1,147,772 
mark 88 penni, fordelade á foljande hufvudslag af arbeten:

Litt. A, Allmánna k o s tn a d e r ..............3 m f 106,790:87
„ B. E x p r o p r i a t i o n .......................  „ 5,431:50
„ C. Terrassering, hvari áfven ingár

kostnaden for banans definitiva 
undersbkning med 37,875: 78 . .. 568,296:4.3

„ JD. Konstarbeten . ................  „ 247,521:74
„ E. O f v e rb y g g n a d .......................  „ 152:50
„ F. Hagnader och v a g a r ................ „ 24,412:4.8
„ G. Husbyggnader . . . . . . .  „ 35,687:98
„ H. Telegraf . . . . . . . . . . . .  . 20,600:31
„ I. Tillbefior till banan . . . . .  „ . 605:00
„ L. S ju k v á r d e n ........................................... „ 6,393:09
„ M. F o r r á d e t ......................... ..... „ 131,8S0: 98

Summa Sínf. 1,147,772: 88

Denna utgiftssmnmas fordelning pá skilda ár och mánader liar áter varit 
foljande:

fmf ■pi. 37nf. pi Tinf. p.i.

A r 1895.
Jernvagsundersokning:

Maj—December manador .■ .................................. ■ — — — - 37,430 78

A r 1896.
Jernvagsundersokning:

Jamiari —Mars raanadcr . . . . •. . . . . — — 445 -

• Banbyggnad:
Mars maiiad .......................................... ....  . . 85,437. 94
April „ ...................................................... . 46,548 76
Maj ¡j" ................................... 45,812 61
Jtini ....................................... 84,885 40
Jali • „ : • ' : ............................................ 129,1.17 98
Augusti „ ■ ...................................................... 146,852 80
September „ 147,156 95
Oktober „ •...................................................... 138,072 62
November ■„ .................................................• . 148,763 73
December „ ................... 137,248 31 ■ 1,109,897 10 1,110,342 10

• • Smnma -1 - — 1,147,772 88

154.5 m3 ( =  3 st.)
93.0 m3
50.0 m3 

3,655.30 m .
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Nedansfcáende fcabeller utvisa antalet árbetare i medeltal per dag samt 
medeldagspenningen för daglönare. och betjeningsarbetare för hvarje manad, 
som arbetefc forfcgátt under áret:

T abla , utvisaínde antalet arbetare i medeltal per arbetsdag i hvarje 
■ manad vid Ábo—Karis jernvägsbyggnad.

’ A r  1 8 9 6 .

. Dagsverkare. Botingsarbetare.
Summa
arbetare.

• Hast. ■ Person. . Summa. Häst. Person. Summa.

M ars............................. 9,72 66,80 76,52 19,06 23,98 43,04 119,56

A pril............................. : 9,38 93,43 102,81 41,39 202,73 244,12 346,93

M a j ............................. 6,08 85,72 91,80 44,26 360,00 404,26 496,00

Juni . . . . . . . 6,40 67,02 73,42 148,54 554,36 702,90 776,32

J u l i ............................. 8,91 89,7 4 98,65 146,88 937,17 1,084,05 1,182,70

Augusti........................ 9,04 118,19 127,23 199,35 1,056,94 1,256,29 1,383,52

September................... 12,51 138,21 150,72 186,64 960,88 1,147,52 1,298,24

Oktober........................ 14,05 156,50 170,55 124,61 953,87 1,078,48 1,249,03.

November 11,71 142,94 . 154,65 210,30 1,014,63 1,224,93 1,379,58

D ecem ber................... 10,9 8 135,3 6 146,34 248,48 872,92 1,121,40 1,267,7 4

T ab la , utvisande medeldagspenningen. för daglönare .och betings- 
arbetare under árets olika mánader vid Ábo—Karis jernvägsbyggnad.

i '

Är 1 896.

Dagsverk. Boting.

Häst-
dagsverk.

Person- 
dags verk.

Häst-
dagsverk.

Person-
dagsverk.

M ars.......................................................... 3,58 1,97 3,46 1,86
A pril.......................................................... 3,13 ?,oi 3,47 2,57

. M a j .......................................................... ■ 3,57 2,io 3,80 2,62
J u n i ............................................ .... 3,95 2,35 4,50 2,62
Juli ........................................................... 4,12 2,48 5,30' 2,93
Augusti...................................................... 4,26 2,50 5,51 3.00
September................................................. 4,13 2,44 4,91 2,0 9
Oktober................... .................................. 4,00 2,41 . 3,87 2,98
November........................ ....  . . . . 3.81 2,34 3,89 2,7 4
Decem ber................................................. 3,80 2,31 3.89 2,66
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3. Joensuu hamnspärsbyggnad.
Sedan, pä sätt Öfverstyrelsens ärsberättelse för 1895 anger,. Joensuu stad 

förbundit sig a tt bidraga tili det redan uti det ursprungliga projektet för Ka- 
relska jernvägsbyggnaden föreslagna hamnspärets med därtill hörande hamn- 
brygga utförande och jemväl iklädt sig uppfyllandet. af de utaf Kejserliga 
Senaten uppställda vilkor för beviljande af det tili 20,000 mark beräknade bi- 
draget för nödig ansedd utvidgning af Joensuu stationsomräde i framtiden, 
kunde förberedelser för företaget inom samma ars utgang af yngre ingeniö- 
ren vid Öfverstyrelsen August Leonard Hilden, som blifvit utsedd tili arbets- 
chef ä plats.en, .i mindre omfäng vidtagas.

Det egentliga byggnadsarbetet päbörjades dock först i Mars manad det 
följande äret, säsnart uppköp af virke försiggätt, med upptimring af strand" 
kistorna ä elfstranden och framsläpning af sten till fyllning under desamma. 
Sedan stensläpningen slutförts och fyllningen utjemnats, utfördes kistorna tili 
sinä bestämda platser. Samtidigt harmed pägick terrasseringsarbetena för ha
nan, stenrevetering och torfläggning af banvallens dosseringar, inrättande af 
vägöfvergängar och trummor samt spärspikning ä en del af banan. Se
dan jernvägsstyrelsen i slutet af Juni ställt tili Öfverstyrelsens förfogande 
ett lokomotiv och tjugusju ballastvagnar transporterades med dessa grus tili 
utfylining af den innanför hamnbryggan befintliga viken, sten tili strandki- 
stornas päfyllning äfvensom ballastgrus för banan. Fyllningsmaterialet erhölls 
frän en Statsjernvägarne tillhörig grustägtsplats emellan Hammaslahti station 
och Mulo platform, belägen pä ungefär tjugu kilometers afständ frän Joen
suu stad.

Sedan det för banan erforderliga omrädet af landtmätare utpälats och 
affattats, for'siggick expropriationsförTättningen derä den 9 September 1896. 
Inom Oktober manad voro samtliga arbeten slutförda.

Beloppet a f  ur allmänna medel ä arbetet inalles nedlagda kostnader äf
vensom antälet därvid använda arbetare i medeltal per dag samt medeldags- 
penningen för desamma hvarje mänad arbetet fortgätt under äret framgär af 
följande tabeller:
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r Smf. yii. Smf fu. Smf fii.

Nedlagda:
Dccombor 1895 ............................. '....................... — — — — 5,420 38
Januari 1896................................. 450 —
Mars „ ...................................................... 9,981 95
April .................... .2,869 —
Maj „ ...................................................... 3,296 45
Juni „ ............................. 6,767 31
Juli „ ............................. • ...................... 21,653 77
Augusti . „ .................... 11,409 15
September „ ...................................................... 13,824 16
Oktober „ ...................................................... 7,327 43 77,579 22

Afg&tt:
November 1896 ...................................................... 3,254 64
Deeember „ ■ ...................................................... 1,874 24 5.128 88 72,450 34

Summa ■ — - — — - 77,870 72

T ablá, utvisande antälet arbetare i medeltal per arbetsdag i hvarje 
manad vid Joensuu hamnspárbyggnad.

A r  1 8 9 6.

D agsvorkare . B o tin g sarb e ta rc .

Sum m a

arb e ta re .
H ilst. Person . Sum m a. H a s t. P erson . Sum m a.-

1

M a r s ................................... 0,47 14,27 14,74 0,22 8,77 8,99 .23,73

A p r i l ................................... — 8,7 s 8,7 5 — 2,41 2,41. 11,16

M a j .............................: 1,10 14,54 15,04 1,42 12,45 ■ 13,87 29,51

J u n i  . . . . . . .  . 0, 2 6 36,38 36,64 . 6,72 32,12 38,84 75,48

J u l i ................................... 0,09 101,87 101,96 8,24 46,63 54,87 156,86

AugUSti — ' 9 8 ,9 0 ' 98,90 3,42 40,50 43,92 142,82

S e p t e m b e r ....................... 0,19 75,83 76,02 — 39,96 39,9 6 115.98

O k to b e r ....................... '. — ' 53,78 53,78 — 29,00 29.oo 82,78
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T abla, utvisande medeldagspenningen för daglönare och betingsar 
betare under arets olika mänader vid Joensuu hamnspârbyggnad.

Dagsverk. Beting.

Ar 1 8 9 6.
Häst-

dagsverk.
Person-

dagsverk.
. Hast- ■ 

dagsverk.
Person-

dagsverk.

M ars........................................................... 3,50 2,oo ■ 4,12 ■ 2,06
April................................................. ....  . — 2,24. — • 3,60 '
M a j ........................................................... 3,80 2,32 4,19 2,53.
J u n i............................................ .... 3,77 2,16 5,3 o 2,86
J u l i ................................................. ....  . 4,00 2,25 5,47 " 2,92
Augnsti...................................................... — 2.24 5,91 3,13
September............................. .... 5,00 2,28 — 2,95
Oktober...................................................... — 2,25 -, — 2,72

Sedan Öfverstyrelsen ufci skrifvelse för den 2 November 1896 hos Kej- 
.serliga Senaten anmält a tt arbetena â ifrâgavarande hamnspâr af 0,85 kilome- 
ters längd jemte bispâr och strandbrygga af 75 meters längd voro afslutade 
och att hamnspâret künde öfverlemnas för allmän trafikering tili statsjernvä- 
garne, fann Kejserlig'a Senaten godt den 27 i samma mänad förordna att 
Joensuu hamnspär skulle af Jernvägsstyreisen genast öfvertagas och tili all
män trafik upplätas hvarjernte jernvägsstyr eisen anbefaldes att i sinom tid 
vidtaga de â densamma ankommande ätgärder för denna banbyggnads full- 
ständiga afsynande.

Denna afsyning förrättades sedermera den 3 Juni päföljande är, och 
funno synemännen alla arbeten fullständigt utförda, men enades derom att 
för möjligen behöflig kompletter'ing af hamnspärets bankfyllning skulle af 
byggnadsmedlen réserveras 600 mark och för anskaffande af en semafor lika- 
ledes 600 mark eller inalles ettusentvâhundra finska mark.

II. Jernvägsundersökningar.
: Undersökning för en jernväg frän Savoläksbanan öfver Iisalmi

stad tili Kajana.
Sedan Kejserliga Senaten den 24 Maj 1895 för utrönande af den i eko- 

nomiskt afseende fördelaktigaste sträckningen för en jernvägslinje utgäende 
frän Savolaksbanan tili Iisalmi och Kajana städer tillsatt en kommission, be- 
stäende af Guvernören Friherre G. Aminoff säsom ordförande samt Ofverin-
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geniören för jernvägsärenderna vid Ofverstyrelsen K. "W. Brander, Landtbruks- 
rädet J. Lagus,' jordbrukaren H. Meriläinen och Handlanden M. Savolainen 
säsom ledamöter, äfvensom derefter uti skrifvelse frän Kommunikationsexpe
ditionen af den 18 derpäföljande Juli meddelat Ofverstyrelsen att Eders Kej- 
serliga' 'Majestät af allmänna medel beviljat ett anslag af 20,000 mark för 
teknisk-instrumental undersökning af lämpligaste sfcräckningen för denna jern- 
väg, uppdrog Ofverstyrelsen at Öfveringeniören Brander ledningen af denna 
undersökning.

Undersökningen ä faltet vidtog i September samma är med Kuopio sta
tion säsom utgängspunkt ocb fortgick tili medlet af päföljande December, da 
41,5 kilometer norm t frän Kuopio medhunnits. Följande vär fortsattes den- 
samma, sedan Kejserliga Senaten enligt skrifvelse frän nämnda dess expedition 
af den 7 Maj 1896 pä Öfverstyrelsens framställning ytterligare derför beviljat 
ett tillskottsanslag af 40,000 mark, och i Augusti mänad var undersökningen 
tili Iisalmi stad slutförd, hvarefter u tarbefandet af kostnadsförslag, banprojekt,' 
planer och profiler öfver denna del af banan päbörjades. Undersökningen af 
bansträckningen frän Iisalmi tili Kajana pägick dermot ännu inpä September.-

Jemte underdänig skrifvelse af den 3 November 1896 insände Öfverst.y- 
relsen tili Kejerliga Senaten derä tre särskilda projekt och kostnadsförslag för 
en jernväg emellan Kuopio och Iisalmi städer afsedda för 1,524 meters, 1 me
ters. samt 0,75'. meters spärvidder och utvisande i längd- och anläggnings- 
kostnad

1.524 m spärvidd — längd 85,33 km — kostnad 3mf 6,224,000: —
1, „ „ . — „ 85,88 „ — „ „ 5,254,000: —
0,75 „ „ — „ 85,88 ,, — „ „ 5,000,000: —

Enligt dessa projekt skulle banan utgäende frän Kuopio stad efter en
sträcka af 6 kilometer, uppnä Kallavesi sjöstrand och därifrän öfver holmarna 
Suosaari, Tikkalansaari och Sorsasalo fortsätta österom vattendragen genom 
Maaninka och Lapinlahti socknar med öfvergäende af Honkasalmi sund och 
Palovirta ström tili Iisalmi.

Den jemförelsevis höga anläggningskostnaden, som oaktadt iakttagande 
af möjligast billiga terrässering med stigningar af 0,oi2 och minst-a kröknings- 
radier af 300 m exempelvis för normalspärvidd, alternativ I, belöper sig tili 
72,940 mark per kilometer, härrör af den synnerligen • kostsamma öfvergängen 
af Kallavesi sjö pä en sträcka af 4,12 kilometer frän strand till strand, hvaraf 
2,42 km bank utfylld i Kallavesi, för hvilken utfyllning jemte broarna kostna- 
den vid de särskilda alternativen stiger till resp. 1,560,000, 1,557,000 och 
1,510,000 mark. Afdrages denna kostnad reducerar sig anläggningskostnaden 
per bankilometer till belopp betydligt understigande motsvarande kostnader
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för de senast utförda Björneborgska och Jyväskylä banornä, sälunda för^nor- 
uaalspär tili 56,264 mark ocb för alfcernativet II  och I II  tili 44,920 och 41,912 
mark per kilometer.

E fter det undersökningen af den äterstäende sträckningen frän Iisalmi 
tili Kajana, uppgäende i längd emellan ändstatidnema tili 81,95 kilometer, 
slutförts. samt fullständiga ritningar och kostnadsförslag upprättats, insände 
Öfverstyrelsen jemte underdänig skrifvelse ooh utlätande af den 30 Mars inne- 
varande är tili Kejserliga Senaten likaledes tre alternativa kostnadsförslag 
för enahanda spärvidder. som nästomförmälda, utvisande för en banlängd 
af .87,5 kilometer, inclusive föreslagna hanmspär vid Iisalmi och Kajana, en 
totalkostnad. för

1,524 meters spärvidd af Sinf 4,130,000: — 
l,ooo „ „ „ „ 3,425,000: —

. . 0,750 „ • „ „ 3,209,000: —

motsvarande en kostnad per kilometer af resp.

3wif. 47,200: —
„ 39,143: —
„ 36,674: —

Linjen utgär i fortsättning af Kuopio—Iisalmi jernväg vid norra ändan 
af Iisalmi Station, berör Soinlahti vik af Iisvesi sjö samt sträcker sig därifrän 
i nordlig riktning tili närheten af Pyöreäjärvi sjö, kringär densammas ostliga 
ända och fortsätter derpä i rak nord-nordostlig riktning emot Kajana stad, 
hvarvid allmänna landsvägen emellan Iisalmi och Kajana öfvergäs vid Su
keva by.

Den sälunda uppgängna och undersökta sträckningen för banan i sin 
helhet frän Kuopio tili Kajana sammanfaller jemväl med den af den ekono- 
miska kommissionen omfattade. Kommissionen har nämligen ansett densamma 
vara a tt föredraga framför en bana utgäende frän nägon punkt ä Savolaksba- 
nan söderom Kuopio och vidare genom Karttula och Pielavesi socknar vesterom 
Kallavesi och Maaninka sjöar tili Iisalmi, hvarföre icke heller nägon tekniskt 
instrumental nndersökning af denna vestligare sträckning ifrägakommit.

Kostnaden för Kuopio—Isalmi—Kajana banans undersökning belöper sig 
tili 73,652 mark 3 penni, hvaraf utbetalts

är 1895 ................................................... ®nf 13,540: 96
„ 1896   „ 59,728:27
„ 1897   „ 382:80



ANDRA AFDELNINGEN.

I. Kanaler, far' och flottleder samt till dem hörande
iurättniugar.

1. Saima kanal eller farleden frän Viborgska viken tili
Saima sjö.

De vid kanalen under är 1896 ufcförda remont- och öfriga arbeten kunna 
hänföras under följande hufvudrubriker: kanalen, slussar, broar och stämportar, 
docken, kulvertar, botten- och bräddaflopp, segelleden och hamnarna, telefonen, 
planteringarna, byggnaderna, förrädet och diverse arbeten.

Kanälen.
Remontarbetena ä kanalen vidtogo i medlet af April manad efter att 

under vinterns förlopp hafva blifvit förberedda och nödigt material säsorn sten, 
grus m. m. blifvit transpörteradt tili arbetsplatserna. Muddring af kanalen 
bedrefs dock under hela vinterns förlopp, ehuru med mindre arbetsstyrka. 
Frän kanalbottnen emellan Tuohimäki och Kansola samt nedanom Suikki och 
Räihä uppmuddrades cirka 8,700 m3 jord, hvilken upplades och utbreddes pä 
närmast belägna kanalbankar. Dragvägarna grusädes ä nödiga sträckor och 
utkördes för detta ändamäl 144 m3 grus, hvarförutom átskilliga prämlaster 
frätstensgrus forslades frän Nuijakängas berg. En ny körväg anlades pä Östra 
sidan om kanalen emellan 22:dra och 23:dje slussarne och äfven vägar under- 
höllos. För att förbereda den omläggning af reveteringsmuren, som var af- 
sedd att ofvanföre Räihä sluss utföras instundande vär, utkilades frän Nuija- 
kangas berg 1,099,5 m3 reveteringssten, hvaraf 837 m3 utkördes tili arbetsplat- 
sen. Derjemte forslades med präm dit förut kilad sten samt anskaffades 774 
m3 grus och 358 st. pälstock. Dagvattensdikena uppskottades frän snö om 
váren före snösmältningens inträffande. Nedanför Pälli och Rättijärvi slussar 
upprensades kanalbottnen och dagvattensdikena öppnades. Señare pä váren
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reparerades stenreveteringarna vid Huusniemi, Lavola, Hiekkaniemi, nedanom 
Juustila slussar, längs Parvela ooh Rättijärvi sjöar.

Planteringarna vid kanalen och slussarna ansades och kompletter ad es. 
Frán Tuohimäki tili Soskuanlampi nedát Tuomioja planterades längs kanalan 
almar. Häckarne blefvo beskurna, hvarjemte häcken vesterom Lauritsala bro

o
afkapades jemsmed marken i och för föryngring. A mera besökta platser vid 
kanalen utsattes 6 st. bänkar, som under vintern tillverkats. Lärkträdsplan- 
teringen vid Mustola kringgärdades. Kanalbankarna emellan 22:dra och 23:dje 
slussarna planerades och á vestra sidan planterades en häck af akacier. Vid 
21:sta slussen anlades uppför banken tili broplanén en trappa af sten i stället 
för den gamla förfallna af trä.

Tili dessa arbeten átgingo 8,4.94 */4 dagsverke.

. . . Smf 23,938:42 
. . . . „ 1,017:55
Summa Sm f. 24,955: 97

Slussarna.
Sedvanlig remont af mindre omf&ng samt tjärning af portar och vandrin- 

gar verkstäldes om váren, hvarförutom plankbeklädnaden & Öfra portarna tili 
2:dra, 5:te och 9:de slussarna afkapades vid vattenlinien och ersattes med ny. 
Yid förstnämnda sluss insattes derjemte en ny slagständare, emedan den förra 
angripits af röta. Fjorton stycken dragstänger af trä  tili slussportarna blefvo 
ersatta med nya. Lauritsala portvandringen reparerades. Slussmurarna vid 
Mälkiä och Mustola slussar tätades med cementbruk. Stensättningarna vid 
Mälkiä och Mustola slussar omsattes delvis och slussplanerna grusades. Jord- 
fyllningarna vid Mälkiä och Mustola slussar reparerades. Tvenne gängspels- 
vandringar af jord anlades vid 10:de slussen i stället för de förra af bräder. 
Jerndelarna ä saintliga portar blefvo ommälade. Tili Mälkiä slussportar an- 
skaffades nya klaffluckor, hvilka dock tili följd af fördröjd leverans icke kunde 
insättas. Yid en hvar af Mälkiä, Mustola och Juustila slussar anställdes en 
extra dräng, för att hindra Stagnation vid slussarna i anledning af den under 
sommaren ökade trafiken. — Sedan slussarna i April blifvit aftäckta inom 
nedre distriktet, reparerades öfre stenströskeln vid 23:dje slussen. Sex spel- 
stenar ommurades vid Lietjärvi, Rättijärvi, Särkijärvi och Juustila slussar. Vid 
Juustila ombyggdes en gángbro. Yid Rättijärvi, Särkijärvi och Juustila täta
des älten. Yid Särkijärvi omlades tvenne spelvandringar af bräder med torf, 
hvarjemte plankbeklädnaden vid nämnde Juustila och Lietjärvi slussportar repa-, 
rerades. Yid Särkijärvi förstärktes tvenne portar- med vertikala spännare och

Arbetskostnaden utgjorde . 
Materialkostnaden „
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jernbultar. Yid Lietjärvi och. Juustila slussar reparerades slussportvand ringar 
och nödig eftersyn egnades de vid. slussarna uppstälda lyktorna.

Till dessa arbeten ätgingo 2,271 :l/4 dagsverke.

Arbetskostnaden utgjorde 3mf. 10,097:41
Materialkostnaden „ . ...................... „ 1,776:92

Summa Snif 11,874: 33

Broar.

Ombyggnaden a f ruübron öfver Saima banal i Viborg tili svängbro.
Yid ingängen af äret äterstod af brobyggnadsarbetefc endast uppsättningen 

af sjelfva jernbron, som enligt kontrakt med Maskin- och Brobyggnadsaktie- 
bolaget i Helsingfors skulle levereras under December mänad 1895, men an- 
lände tili ort och stalle den 28 päföljande Januari, sä att uppställningen af 
jerndelarne künde vidtaga först i Februari mänad. Arbetet dermed, som utför- 
des af sagda bolag, räckte öfver nio veckor, beroende derpä a tt arbetarne voro 
ganska ovana vid dylikt arbete. Emellertid künde päspikningen af brolocket 
päbörjas i sä god tid att svängbron i medlet af April uppläts tili trafik och 
nedrifningen af den provisionella träbron künde päbörjas och slutföras innan 
seglationen begynte. Da nu äfven uppfarten tili svängbron med dess gatu- 
läggning var fullbordad, afsynades och godkändes arbetet den 29 Maj.

Antalet dagsverken som ätgätt pä arbetsplatsen under är 1896 utgjorde 
3,832 fot- och 109 3/4 hästdagsverken, deraf 775 3/+ fot- och 16 hästdagsverken 
utfördes pä beting. Kostnaderna för de olika dagsverkena ställa sig som 
följer:

Dagsverkskostnad: 8,212 mark 20 penni för fotfolk och 367 mark 92 penni 
för hästar.

Betingskostnad: 2,246 mark 42 penni för fotfolk och 58 mark för hästar.
Medeldagspenningen för de olika dagsverkena äro‘:
För fotdagsverken 2 mark 68 penni och för hästdagsverken 3 mark 92 

penni.
För fotbetingsdagar 2 mark 89 penni och för betingshästdagar 3 mark 

62 penni.
Fördelade ä olika slag af arbeten ställa sig dessa kostnader pä satt föl- 

jande tablä utvisar; • .



20

Arbetets boskaffenhet.

Dagsverken Beting Kostnad

fot- hast- fot- hast- 3mf. 7it.

Arvoden für arbetsledaro m: m. . . . . . 447 V2 2,283 48
Hyror für kontorslokal och magasiner . . . — — . -- — 384 50
Expenser................................................................ — — — 50 —
Telegram och postfdrsiindelser......................... — — — — 93 50
Undersükningskostnader..............................: — — — ■ 177 80
Planering af v â g a r ............................................ 162 V, 38 •260 7„ 16 1,403 29
Muddring af jord m. m. . . ! . . . . . — — — — 240 —

' S t ü d j e m u r a r .................... 107 — 11 — 479 10
Uppfürandc af afvisare.................................. • . 545 7-, 4 A 486 ‘A — 4,496 98

D:o af brounderstüd af trii . . . . 25 V2 — — — - .69 35
Grundningsarbeten für svangbron . . . . . — — — 431 59
ïillverkning af béton . . . . . . . . . — ' — — — 474 32
Brounderstbd i cementbruk . ......................... — — — — 1,121 73
Fasta brospann af trâ . . . ......................... ' 558 V2 3 7s — 1,790 01
Monteringsstâllningar....................................... 1,018 7 j 42 A 6 — 3,815 45
Ofverbyggnad af svângbron . . . . . . . 117 7a — 3 — 1,636 35
Hydrauliska arbeten ............................................. — — — 2 —

■ . Suinina 3,056 7 , 93 74 775 s/4 16 18,899 .95

Hartili kommer:

P iiset för svängbron ....................................Smf 37,045: 41
Hydraulisk motor till densamma . . .  „ 7,631:70
Ersättning till Gaslysningsbolaget i Viborg „ 1,603: —
För d i v e r s e ...................................................  „ 171: 64 46,451: 75

Summa &ihfi — — 65,351:70

Da samtliga kostnader för arbetet under är 1896 sälunda belöpte sig tili 
65,351 mark 70 penni och desamma under 1895 stego tili 125,293 mark 45 
penni, har för arbetet säledes inalles ätgätt 190,645 mark 15 penni.

Öfriga broar.

A Lauritsala rullbro, som pä hösten ersattes af en ny, afbröts af okänd 
anledning den ena af tackjernshufvudbärarena, hvarföre densamma provisionelt 
förstärktes. Genom päsegling om Jaosten i slutet af seglationen inträffade 
samma förhällande vid Tuomioja bro, som provisionelt försattes i brukbart 
skick. Arbetet med Lauritsala nya rullbro künde icke fullständigt slutföras
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under äret, enär i följd af kali väderlek cementeringsarbefcena ioke kunde fort- 
sättas. Bron monterades likväl' och uppläts för trafik. A vingmurarna tili 
Tuomioja bro, som af kälen rubbats, refvos och' ommurades de tre öfversta 
skiftena. Rullbron vid Juustila undergick en genomgäende reparation säväl 
tili öfver- som underbyggnad. Klaffen och brolocken vid Pälli och Särkijärvi 
rullbroar reparerades. Grjutgodset.ä samtliga broar inom nedre distriktet olje- 
mälades och brolocken tjärströkos. Yid Viborgs, Särkijärvi och Taipale broar 
reparerades stensättningen. Yid Viborgs nya svängbro, som öppnas och slutes 
med vattenkraft, aflönades en maskinist och ett extra bitäde, uppsattes en 
elektrisk ringledning frän bron tili maskinrummet, hvilket täcktes med jern- 
plätstak och förseddes med en mindre kamin för att om hösten ge skydd emot 
kölden. Samtliga rullbromurar täcktes efter slutad seglation med granris och 
erlades vattenafgiften för Viborgs svängbro tili staden.

Härtill ätgingo 2,882 '/ 2 dagsverke.

Arbetskostnaden u tg jo r d e .................. .. . 3mf 19,930:65
Materialkostnaden „ ..........................  „ 2,932:84

Summa Smf 22,863: 49

Docken
erfordrade under äret ingen remont.

Kulvertar, botten- och bräddaflopp.
Handräcken tili Tuohimäki och Tuomioja ofvanom 10:de slussen belägna 

afloppsbroar uppsattes, da sädana härintills saknäts. En mindre läcka vid 
bräddafloppet frän Kättijärvi sjö reparerades och ledstängerna vid samma af- 
lopp omlagades och mälades.

Härvid använda dagsvärken utgjorde 115 ’/2.

Arbetskostnaden u tg jo r d e ...............................3mf 293: 40
Materialkostnaden „ ................................ „ 22:52

Summa 9mf. 315: 92

Segelleden.
Längs kanalen inom- öfra distriktet ända tili Räihä uppsattes nya kilo- 

meterstolpar af sten. . Fem stycken nya stenpollare tillverkades. Längs kana
len emellan Lauritsala och Mälkiä uppsattes fem stycken petroleumlyktor lippa
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stolpar. Fyrarna i farleden underhöllos och i Lauritsala hamn utsattes bojar 
och remmare. Inom nedre distriktefc blefvo sjömärkena, efter det nya om vin- 
tern tillverkats och äldre iständsatts, utsatta i farleden emellan Juustila och 
Yiborg samt efter slutad seglation upptagne och förvarade. I  Juustilanjärvi 
sjö närä Lallusaari holme bortsprängdes och undanskaffades en större Sten frän 
sjöbottnen, hvarigenom farleden frän slussarna tili Kivikoski kunde uträtas. 
Öster om ho lm arnai Rättijärvi sjö uppmuddrades. en ny farled pä en sträcka 
af 330 meter, som betydligt kommer att förkorta sträckan ifrän kanalmynnin- 
gen nedanom slussarna och underlätta seglation emellan slussarna vid Rätti - 
järvi och Taipale. I  Suomenvedenpohja uppsattes i farleden närä Sammon- 
saari holme en flytande och vid Huusniemi udde en fast fyr. — Föröfrigt 
egnades samtliga stenkummel, fyrar och sjömärken nödig eftersyn och underhäll.

Tili dessa arbeten ätgingo 2,594 74 dagsverke.

Arbetskostnaden u t g j o r d e ....................  9mf 7,783:12
Materialkostnaden „ . . . . . .  „ 1,724:91

Summa 3mf. 9,508: 03

Telefon.
Emellan Mälkiä och Pälli omsattes nya stolpar och egnades ledningen 

likasom apparaterna behörig eftersyn, hvarjemte inträffade stö.ringar efterhand 
afhjelptes.

Härtill ätgick 96 dägsverke.

Arbetskostnaden utgjorde 3mf 634: 36
Materialkostnaden „ .................... ..... . „ 90:04

Summa 3inf 724:40

Byggnader.
Förutom smärre reparationer ä de tili tjenstemän och betjente upplätna 

boningshus och öfriga byggnader, verkställdes inom öfre distriktet nedannämnda 
remonter af större omfäng nemligen:

Ä distriktschefsbostaden paneiades väggar och tak tili koket och ugnen i 
badstugan reparerades. I  Mälkiä slussvaktarbostad paneiades alla tak, likasä i 
byggmästarebostaden vid Mustala, der väggarna i tvänne rum tapetserades, 
golfven malades och väggamä i koket beströkos med limfärg. I  Kansola bro- 
vaktstuga ommurades köksugnen, hvarjemte ugnen i kammaren reparerades, 
golfvena, hvilka satt sig, upptogos, trossbottenfyllningen pähöjdes,' golfvasarna 
understöttades och taket i bostaden reparerades. Brovaktsbyggnaden vid Suikki
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och signalistvaktstugan vid Nuijakangas mälades utvändigt med oljefärg. I 
Räihä slussvaktarbostad reparerades rappningen ä väggarnas inre sidor samfc 
mälades med slamfärg och taken hvitlimmades. Yagskrifvarebostaden under- 
gick fullständig inre upputsning, hvarjemte förstugan reparerades. I  timmer- 
mansbostaden panelades taket och snickareverkstaden försägs med ny eldstad. 
A slussvaktarebostädernas vid Räihä och Tuomioja uthus lades nya perttak. 
Till Mustola kassörsbostad uppfördes en enkel veranda, under uthuset vid 
samma bostad insattes nya underslagsbjelkar och anbragtes stenpelare, stalls- 
väggarna reparerades, ny tt golf insattes och norra gafvelväggen brädfordrades 
utvändigt; taket tili rotfruktkällaren reparerades och väggarna tili badstugan 
diktades. Ä Mustola materialgärd reparerades ätskilliga skjul.

Inom nedre distriktet blef brädfordringen pä byggmästarebostaden i Juus- 
tila oljemalad. I  källaren vid trädgärdsmästarebostaden ä Rättijärvi insattes 
nya inre väggar och mellantak. Yttre trappan vid kanalchefsbostaden, som 
angripits af röta, ömlagades, likasä kökstrappan. Pä uthusbyggnaden vid 12:te 
slussen omlades vattentaket med asfaltfi.lt, likasom pä materialskjulet derstädes 
och materialmagasinet vid Juustila. Y ttre trapporna tili distriktschefs- och 
slussvaktarebostäderna, skafferiet och källaren vid kassörsbostaden och telegraf- 
kontorsrummet vid Juustila reparerades. Materialskjulet ä Juustila och uthusen 
derstädes beströkos med rödmylla, hvarjemte särskilda eldstäder inom distrik- 
tets arbetarebostäder undergingo mindre reparationer.

Tili alla dessa arbeten ätgingo 1,059 ' / 4 dägsverke.

Arbetskostnaden u t g j o r d e ......................... 3mf. 3,283: 35
Materialkostnaden „ .......................... „ 2,786:62

Summa Smf 6,069: 97

Förrädet.
Tili förrädet förfärdigades 128 st. skottkärror. Bräder och plankor hyf- 

lades och spontades. Redskap och verktyg reparerades. Muddermaskin, som 
senast användts . vid Paakkola slussarbete, undergick en fullständig remont. 
Träklubbor för reveteringsarbeten tillverkades och materialgärd en rengjordes 
ätskilliga ganger.

Härtill ätgick 585 1/2 dägsverke.

Arbetskostnaden steg tili .■ . . . . 9,377:97
Materialkostnaden „ . . . . . ■ „ 1,028:49

Summa Smf. 10,406:46
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Plantskolan.

Vid Rättijärvi plantskola sköttes växterna och plantorna med den för 
sommarmänaderna antagna drengen, biträdd af för tillfället antagne dagsver- 
kare, hv.arjemte skolade trädväxter utplanterades.

Härtill användes 3311/i dagsverke.
Arbetskostnaden utgjorde . . . . . . .  3mf 577: 10

Diverse arbeten.
lnskriptionerna ä samtliga minnesstenar omförgyldes och stenarha upp- 

putsades. Vagen tili kassörsbostället och Mustola materialgärd päfylldes och 
grusades; öfriga landsvägaandelar grusades ' om sommaren och plogades om 
vintem, hvarj ernte. brotrummor och ledstänger underhöllos och omlades delvis 
vid Juustila, Rättijärvi och Lietjärvi. Vid landsvägen invid 5:te slussen om- 
sattes de gamla träledstängerna- med nya af gasrör pä stenpelare. A banken 
invid Lauritsala ersattes en del af ledstängema med visarestenar och 172 st. 
stenstolpar för ledstänger tillverkades för framtidä behof. — Skogseld, som af 
okänd orsak uppstätt invid kanälen, släcktes efterhand. — Arbetarebostädernas 
eldstäder sotades, kanalens bätar reparerades och tjärades. Till biblioteken för 
arbetsfolket vid kanalen inköptes nya böcker och tidskrifter, hvarjernte äldre 
sädana inbundos.

Dessa arbeten erfordrade 850 dagsverken,

en arbetskostnad a f ......................................... 3ihf. 3,716:51
och en materialkostnad af . . . . . „ 734:08

Summa 9mf. 4,450: 59

Till samtliga remontarbeten vid kanalen, deri icke inberäknadt ofvan- 
angifna kostnader för ombyggnaden af kanalbron i Viborg, ätgick 19,285 3/4
dagsverke.

Arbetskostnaden härför utgjorde . . . .  Sinfi 79,632:29 
Materialkostnaden . . . . . .  . . . 12,113:97

Summa 9mf 91,746: 26

Da i materialkostnaden ingär säväl det beräknade värdet för sädana ma- 
terialier, hvilka blifvit ur förrädet använda, som ock under äret upphandlade 
materialier och instrumentalier för ett belopp af 9,866 mark 7 penni, blifver 
den verkliga penningeutgiften för k'analens förvaltning, underhäll och ombygg- 
nad under äret följande:
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a) ordinarie förvaUnings- och remontkostnader:
A rb e tsk o s tn a d e n ........................................................ 3mf 79,632:29
Upphandlade materialier och instrumentalier . . „ 9,866: 07
Aflöningar at tjensteihän och betjente, gratifika-

tioner m. m ................................. .........................  „ 60,420:63
Hyra for brovaktsbostaden i V ib o rg ..........  „ 710: —
Telefonafgift for auslutning till Viborgs Central, 

blanketter, inbindning af rakenskaper, tele
gram, postporton, jernvags- och ofriga frak-
ter m. m ........................................................  „ 952:58

b) Icostnaden for ombyggnaden a f  
kanalbron i Viborg till svangbro . . . . . .  „ — —

och saledes summa utgifter 3?nf — —

151,581: 57

65,351: 70 
216,933: 27

Inkomsterna under äret voro följande:

Under ärets seglation, som vidtog emellan Juustila och Viborg den 5:te 
och pä den öfriga delen af kanalen den 10:de Maj, da farkosterna begynte 
anlända frän Saimen, sarat upphörde den l l : te  November, klarerades vid Mus
tola kassörskontor 2,201 farkoster och vid Juustila kassörskontor 2,905 far- 
koster, för hvilka kanalafgifter erlades

vid M u s to l a .......................................................................................Smf 297,589: 55
vid J u u s t i l a ......................................................................................  „ 68,133:55
för varor ankomna frän S:t Petersburg och utrikesort erlades

vid vederbörande tullkamrar vid Saimen i kanalafgifter „ 58,576: 39
för begagnandet af docken erlades för 86 farkoster . . . .  „ 8,275: —
för 1,034 farkoster, som passerat Viborgs' svangbro . . 1 . „ 2,072: —

Härtill kommer:
Arrendemedel för kanalverket underlydande Räihä och Pälli 

hemman, utarrenderade jord- och fiskelotter, hyra för
vedupplagsplatser, hötägt m. m.............................................

Försäldt virke frän kullfallen s k o g ..............................................
Influtna resterande arrendemedel för är 1895 ..........................

Summa inkomster

„ 4,892:04
111:97 

„ -195:--
Sinf. 439,845: 50

Afdrages härifrän:
a) underhälls- och förvaltningskostnaden för ka- s

nalen med ....................................................•. 37nf 151,581:57
b) kostnaden för ombyggnaden af kanalbron i

Viborg m e d ...................................................  „ 65,351: 70 216,933:27
äterstär en behällning af 3nif — — 222,912:23

Öfverslyr. för Vcig- o. Vattenb. ärsber. f. 1897. -1
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Under senaste temarsperidd voro motsvarande belopp foljande:

Inkomst.

Ar 1895 .......................... 403,020:80
„ 1894 . . . . . .  486,634:21
„ 1893   434,732:45

. . „ 1892 1..........................  425,018: 50
„ 1891   392,922:81

I)e under ar 1896 for kanalens underhall anvanda olika slag af dagsver 
ken samt deras medelpris framgar af efteifoljande tabell:

Utgift. 

248,050: 26 
106,330: 46 
110,232: 32 
108,722: 83 
105,664: 44

Bohallning. 

154,970: 54 
380,303: 75 
324,500: 13 
316,295: 67 
287,258: 37
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Säledes inalles 19,2853/4 dagsverken för en kostnad af 40,730 mark 47 
penni, hvarjemte pä befcing utfördes arbeten för sammanlagdt 38,901 mark 
82 penni; och uppgick sälunda totala arbetskostnaden tili 79,632 mark 
29 penni.

De vid ombyggnaden af kanalbron i W iborg under äret använda dags
verken utgjorde 3,832 fofc- och 1093/4 hästdagsverken och kostnaden för de- 
samma 10,884 mark 54 penni.

2. Farleden frän Saimen tili Iisalmi stad.
A. Taipale och Konnus kanaler i Leppävirta socken af Kuopio Iän.

Vid Taipale kanal har under äret dragvägarne grusats och slussportarne 
äfvensom svängbron tjärats och mälats. Nedersta portparet uppfördes änyo. 
Kostnaden för dessa arbeten belöpte sig tili 4,300 mark 67 penni.

Vid Konnus kanal hafva slussens öfre portar reparerats och förstärkts. 
För förlängning af kanalbanken i kanalens nedre mynning har utsläpats 1,3.18 
m3 sten.

Tili dessa arbeten användes 172'/3 häst- och 1,776 fot- äfvensom 93 ar- 
betsledaredagsverken, för hvilka inberäknadt kanalbetjäningens aflöning och 
utgifter för uppköp m. m. kostnaderna belöpte sig tili 12,4.78 mark 58 penni.

Under ärets lopp har äfven anskaffats nödigt virke för slussportarnes 
vid Konnus kanal ombyggnad nnder följande är.. flärtill användes 2 '/2 häst- 
ock 1873/4 fotdagsverken och kostaderna uppgingo tili 3,852 mark 17 penni.

Dä utgifterna för kanalerna sälunda belöpte sig tili 16,330 mark 75 penni 
och inkomsterna genom kanaltrafiken tili 23,750 mark 35 penni, uppstod en 
vinst af 7,419 mark 60 penni.

Under närmasfc föregäende är har behällningen utgjort:

Är 1895 .
1894
1893

InUoinst. Utg-ift.
20,5.73: 90 8,868: 39
25,646:29 ,. 8,977:94
20,356: 73 8,304: 65

Bcliällning'. 
11,705: 51 
16,668: 35 
12,052: 08

B. Ruokovirta kanal i Maaninka socken af Kuopio Iän.
A kanalen har slussen och portarne tjärats och mälats, mindre reparatio- 

ner värkstälts ä reveteringsmurarne samt- ifrän nedre kanalmynningen upp- 
muddrats 15 m3 slamjord.

För dessa arbeten användes 881/, fotdagsverken. Utgifterna stego tili 
2,209 mark 99 penni, inkomsterna tili 2,970 mark 35 penni, hvadan en behäll- 
ning af 760 mark 36 penni uppkom.
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Ar 1895
1894
1893

Inkomst. 
2,496: 39 
3,114: 74 
2,539: 44

Utgift. 
2,080: 84 
3,339: 57 
3,092: 06

Skilnad. 
+  415: 55
— 224: 83
— 552: 62

C. Ahkionlahti kanal i Maaninka socken af Kuopio Iän.
Förutom vanlig bestrykning med tjära af slussen, pórtam e ocb sväng- 

bron, har slnssen iständsatts medelst insättande af nya stockar och plankor 
i väggarne jemte deras plankbeklädnad. Ur kanalens öfre mynning har upp- 
muddrats 510 m'1 lerjord, som nedskridit frán kanalbánkarna.

Härfcill har användfcs 179 fot- och 28 arbebsledaredagsverken. Utgifterna 
stego inalles tili 2,559 mark 61 penni, uppbörden frän trafiken utgjorde 3,514 
mark 15 penni, hvarigenom erhölls en inkomst af 954 mark- 54 penni.

Under de tre närmast föregäende ä.ren lemnade trafiken följande resultat:

Inkomst. Utgift. Skilnad,
Ár 1895 ....................................  2,734:58 2,960:94 — 226:36

„ 1894 ..................................... 2,971:45 2,656:17 + 3 1 5 :2 8
„ 1893 ..................................... 2,181:09 2,939:41 — 558:32

D. Nerko kanal i Lapinlahti socken af Kuopio Iän.
Arligen förekommande tjärning och mälning af slussen, portarna och 

rullbron egde rum, hvai'jemte under ärets lopp stenreveteringar och hägnader 
iständsattes. Härtill ätgick 2 8 +  dagverke.

Dä inkomsterna för äret belöpte sig tili 2,185 mark 20 penni och utgif
terna tili 2,224 mark 78 penni, uppkom en förlust af 39 mark 58 penni.

Inkomst. Utgift. förlust.
Ar 1895 .....................................  1,689:43 2,320:18 630:75

„ 1894. .    1,846:63 34,712:44 32,865:81
„ 1893 .....................................  1,625:09- 7,677:73 6,052:64

Sammanställas samtliga utgifter för remont och förvaltning af nämda 
kanaler i farleden emellan Lauritsala och Iisalmi med inkomsterna af trafiken
¡enoin dessa kanaler, erhälles följ and e resultat:

Inkomst. Utgift. Skilnad.
Ar 1896 . . . . . .  . 32,4.20:05 23,325: 13 +  9,094:92

„ 1895 . . . . . . 27,494:30 16,230: 35 +  11,263: 95
„ 1894 . . . . . . 25,694:22 49,686:12 — 23,991:90
„ 1893 . . . . . . 26,902: 35 22,013: 85 +  4,888: 50
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3. Farleden frän Kuopio tili Heinävesi kyrkoby.
Kanalisering af Karvio fors emellan Karviojärvi och Kermajärvi sjöar 

i Heinävesi socken af S:t Michels län.
Ifrägavarande kanalbyggnad, som vidtog under Juli mänad 1895, fort- 

safcfces och slufcfördes innevarande är, för hvilket etfc anslag af 75,000 mark 
beviljats.

I  början af äret fortsattes med framsläpande tili arbetsplatsen af sten 
öch grus samt päbörjades uppförandet af bonings- och. uthusbyggnader. Där- 
efter vidtog stenhuggning och sedan marken ander April mänad blifvit snö- 
fri tömdes kanalen inom provisionella dammar, hvarefter kanalbottnen belades 
med arbete. För detta ändamäl inrättades spontväggar & platserna för de 
blifvande slusströsklarne, hvarefter dessa insattes och slussbottnen i öfrigt för- 
färdigades, sä att sidomurarnes uppförande künde päbörjas i Maj. Spontväg- 
garnes inrättande var förenadt med svärighet, alldenstund desamma icke künde 
insläs i jorden utan att marken först mäste undangräfvas och de uppkomna för- 
djupningarne befrias frän vatten medelst handpump längs kanalens botten, hvar- 
ifrän det bortskaffades med tillhjelp af ängmaskin och centrifugalpump. I  öf
rigt fortskred arbetet sä a tt husbyggnaderna i början af Juni voro i beboeligt 
skick, slussmurarne blefvo färdiga i början af Juli och heia slüssbyggnaden 
med svängbo och portar de sista dagarne af Augusti. Den 1 September 
künde redan kanaltrafiken vidtaga och det ännu ätei'stäende arbetet var slut- 
fördt i medlet af samma mänad.

o ’

Arets arbetseffekt var följande:
Frän kanalen undanskaffades 575,5 m3 joi'd och 227 m3 stenar. För ka- 

nalomrädets planering släpades 127,7 m3 kärrjord och 119 m3 fyllnadsjord, 81 
m3 sten bortsläpades, 394 m2 torfbekläddes och 1,525 m2 jemnades. Kanal
dosseringarne reveterades med 1,456 m2 sten, hvartill släpades 404,2 m3 grus. 
Boningshus, badstuga, källare och uthus uppfördes. — Slüssbyggnaden jemte 
portar förfärdigades, hvartill kilades 14 m3 sten, 815,9 m3 kilad sten befordra- 
des tili arbetsplatsen, 1,755,35 m2 stenyta släthöggs tili murar och dessutom 
höggs 40 st. rundständare, 20 st. pollare och 24 m3 bokad sten. För slussens 
fräinre eller cementmur erfordrades 872,5 m3 och tili bakre eller kallmuren 
640,5 m3 sten eller säledes inaller 1,513 m3. A f slussmurarne meislades 387 
m2 och 408 m foghöggs. För slussen framkördes om. vintern 1,330,6 m3 grus 
och sedan murarne blifvit färdiga släpades tili slussen 2, 128,2 m3 fyllnadsjord 
och grus. — För kajmurar och stensättningen derunder hemtades 613,4 m3 
sten, hvaraf 187 m3 användes tili mur. Frän sidodiken. och tili jordfyllnad
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för kajmurarne gräfdes 63 m1 jord. Förutom tidigare anskaffad sten tili sväng- 
bropelarne kilades för desamma 8 nF och framsläpades 72,75 m3 sten. Till 
svängbromuren användes 154 m3 sten, hvaraf 241 m2 släthöggs. Under va
gar gjordes 3 st. stentrummor, 232 m stakett, 3 st. portar och 41 m3 sten- 
gärde uppsattes. För landsvägar ' släpades 302 m3 fyllnadsjord. F rän provi- 
sionella dammar muddrades och bortfördes 228,05 m3 jord pä beting och lika 
mycket med daglönare. För utmärkande af farleden nedsänktes ofvanom ka- 
nalen en träkista, ifrân lâgvattenytan murades derpä af sten och öfverst derá 
ofvanom vattenytan fästades en hnggen stenpollare. Tvenne dylika kistor 
med pollare inrättades nedanom kanalen. Dessutom upprensades farleden 
nedanom slussen frán stenar och grund ända tili Kermajärvi sjö..

För dessa ärets arbeten m. fl. kostnader har inalles utgifvits 76,515 mark 
65 penni och användts 2,5093/4 hast- och 18,3833/4 fotdagsverken.

' Lägges tili förenämnda utgiftspost under föregäende är använda 43,690 
mark 89 penni, 616l/4 hast- och 16,370l/4 fosdagsverke erhälles för kanalan- 
läggningen en slutsumma af 120,206 mark 54 penni och en arbetsstyrka af 
3,126 hast- och 34,75474 fotdagsverke. I  aflöning tili arbetare har utlagts 
85,927 mark 3 penni och tili uppköp, transporter och diverse 34,092 mark 26 
penni.

Inalles utgräfdes och bortskaffades frän Karvio kanal 9,634,05 m3 jord 
och 3,276,5 m3 sten. Till slussmurar användes 1,513 m3, tili múrame för sväng- 
bron 182 m3, och till en strandbrygga 187 m3 och till reveteringsmurar för 
kanaldosseringarne 1,591 m2 sten.

Kanalen, som har en längd af 175 m och en bottenbredd af 9 m och 
hvarest slussen af sten är 35,5 m läng, 7,5 m bred med 2,i m vattendjup 
samt svängbron af trä, öppnades pä grund af Kejserliga Senatens bref af 
den 10 September 1896 för provisorisk trafik samt, sedan Öfverstyrelsen uti 
underdänig skrifvelse af den 3 Oktober samma är anmält att kanalen vore 
füllt färdig, pä grund af Kejserliga Senatens bref af den 5 derpäföljande No
vember för allmän trafik för farkoster af 31,2 m längd, 7,i m bredd och 1,4 
m djupgäende vid lägsta seglationsvattenstândet, eller dâ vattenstàndet pä 
slusströskeln är 1,98 meter och i farleden emellan Karvio kanal och Suvas- 
vesi sjö 1,6 meter.

Den närmaste tillsynen och värden äligger Distriktsingeniören i Kuopio 
distrikt. Tili aflönande af den provisöriskt tillsatta kanalbetjeningen under 
seglationstiden samt i kostnader för slussens täckande tili vintern ätgick 187 
mark 15 penni, hvilka kostnader dock, likasom inkomsten frân trafiken ingä 
uti den allmänna redovisningen för kanalbyggnaden.
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4L Farleden frän Kuopio tili Nilsiä socken.

Kanalisering af Muuruekoski ström i Nilsiä socken.
I  anledning af särskilda Nilsiä sockneboers tili Kejserliga Senaten inlem- 

nade underdäniga ansökan om förbättrande af den trafikled, som frän Kalla- 
vesi genom Jännevirta leder tili Juurusvesi och Muuruevesi sjöar samt der- 
ifrän genom Muuruekoski tili Akonvesi och dervid belägna landningsbryggor 
vid Nousianlahti, Karjalankoski, Akonpohja och Kylmälahti inom Nilsiä soc
ken, öfver hvilken ansökan Öfverstyrelsens underdäniga utlätande infordrats, 
hade pä Ofverstyrelsens föranstaltande redan är 1884 i antydt andamäl kost- 
nadsförslag uppgjorts, hvarefter Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Jord- 
bruksexpeditionen af den 7 November 1889 anmodat Öfverstyrelsen att upp- 
taga ifrägakomna farledsarbete uti nägot af sinä underdäniga förslag tili ar- 
beten under de följande ären. Sedan särskilda förslag ytterligare under de 
följande ären pä grund af verkställda noggrannare undersökningar uppgjorts, 
hemställde Öfverstyrelsen n t i  underdänig skrifvelse af den 27 Novemaer i895 
om arbetets utförande under nästföljande är i enlighet med ett ä Öfverstyrel
sen under föregäende Mars mänad utarbetadt och godkändt förslag, hvilket 
afsäg a tt genom utvidgande och fördjupande af Muuruekoski ström och ut- 
gräfning af särskilda grundare ställen i vattendragen tili en trafikabel farled 
af 1,8 meters djup vid medellägvattenständ samt upprensning af Putaankoski 
ström, som utgör Akonvesis andra utfallsarm tili Muuruevesi, sanka vattenytan 
i Akonvesi tili i det närmaste samma nivä med Muuruevesi, hvarigenom kost- 
naderna för en kanalanläggning med sluss kunde undvikas. Kostnaden för 
kanalisering enligt detta förslag belöpte sig tili 110,000 mark, hvari jemväl 
ingär af Nilsiä kommun och enskilda personer utlofvade bidrag för arbetet, 
nemligen: af Nilsiä kommun 200 mark ärligen under fyra ärs tid, af egarene 
tili Strömsdals eller Juvankoski jernbruk 500 mark ärligen i fem ärs tid äf- 
vensom 2,000 kg jern, 1,000 st. timmerstock, 100 m3 träkol, 200 tolfter bräder 
och 50 tolfter plankor samt af Handlanden A. Martikainen 500 st. timmer- 
stockar, hvilka bidrag i kontanta medel och natura praestationer beräknats 
enligt för tiden gängbart pris ä orten motsvara 8,100 mark, och komme följ- 
aktligen kronans andel i kostnaden att uppgä tili 101,900 mark.

Enligt nädigt bref af den 16 Juli 1896 beviljade Eders Kejserliga Maje
stät i räder af allmänna medel den beräknade kostnadssumman 110,000 mark 
för upprensning af Muuruekoski, Leveesalmi, Palosalmi och Karjalanvirta samt 
för utvidgande och fördjupande af Putaankoski i öfverensstämmelse med of- 
vanomförmälda förslag, hvarjernte Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Kom-



munikationsexpeditionen af samma dag anmodade Öfverstyrelsen att utföra 
arbetet ocb dervicl tillika taga i anspräk de derför utfäsfca bidragen.

Sedan största delen af öfverblifven användbar redskap frän det nyss af- 
slutade kanaliseringsarbetet vid Karvio öfverflyttats tili Putaankoski och bygg- 
nadsvirke anskaffats, vidtog arbetet härstädes i borjan af Oktober samma är 
medels uppförande tili en början af smedja, kollider, nödiga redskapsskjul 
samt i närheten förvaringsställen för dynamit och krut. E fter det dessa för- 
beredande arbeten verkstälts afstängdes Putaankoski medels provisionella för- 
dämningar och det afstängda omrädet länspumpades m edels maskin- och cen- 
trifugalpumpar, hvarefter jordgräfning och bergssprängning päbörjades. Till 
ärets slut utgräfdes och undanskaffades frän arbetsstället 743,5 m3 jord, 564 
m3 berg och 313,4 m3 sten sprängdes och bortfördes. Till de provisionella 
dammarna hemtades .1,209 m3 jord. Frän inloppen tili Muuruekoski och P u 
taankoski uppmuddrades 196 m3 jord.

För dessa arbeten användes 44 hast- och 4,2633/4 fotdagsverken och be- 
löpte sig kostnaderna tili 10,186 mark 82 penni, hvaraf tili arbetsmanskapet 
utbetalades 7,050 mark 72 penni, för upphandlingar 2,264 mark 90 pen n i'och 
diverse andra utgifter 871 mark 20 penni.

5. Farleden frän Nyslott tili Nurmes köping.
A. . Oravi kanal i Rantasalmi socken af S:t Michels län.

Nägon annan kostnad för denna kanal, som trafikeras afgiftsfritt, än ka- 
nalvaktens aflöning, 150 mark, samt 53 mark 58 penni för utförda reveterings- 
arbeten erfoi'drades icke.

B. Pielis elfs kanaler i Joensuu stad samt Kontiolahti och Eno
socknar af Kuopio län.

Under ärets lopp har vid alla kanaler utförts vanliga ärligen förekom- 
mande remontarbeten, dervid slussar och portar. samt svängbroar tjärats och 
mälats, dragvägar grusats, strömledai'e iständsatts och förlängts, reveterings- 
murar likasä reparerats, sten och jord uppmuddrats frän uppgrundade stallen 
i kanalerna och farlederna, i hvilka sistnämda pollare och remmare utsatts.

Ofriga arbeten vid de skilda kanalerna voro följande:

a) Joensuu kanal i Joensuu stad.

Slussen ombyggdes ofvanom lägvattensytan och användet dertill 41 häst- 
och 2,1735/12 fotdagsverken samt en penningekostnad af 8,385 mark 47 penni.

Öjverstyr. för Väy- o. Vattenb. arsber. f. 1896. 5
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Svängbron öfver kanalen, för hvars ombyggnad förberedande arbeten 
vidtagits redan föregäende är 1895, färdigbyggdes, för hvilket ändamäl kana
len afstängdes med jorddammar och länspumpades. Frän slussomradet upp- 
togs den äldre brons grund ocb underlag samt undanskaffades 282 m3 jord och 
39 m3 sten, hvarefter stödjeväggar inrättades och 201 pälar inslogos för. upp-

o \
bärande af brogrunden. A palam a lades 158 m3 betonmassa och derpä upp- 
murades 211 m3 bromur i cementbruk, hvarefter svängbron uppställdes.

Tili dessa äfvensom för kompletterings- och planeringsarbeten m. m. an- 
vändes 340'/2 häst- och 6,949 fotdagsverken samt 29,587 mark 87 penni.

Inberäknadt under föregäende är utlagda 7,245 mark 22 penni stiga kost- 
naderna för brobyggnaden tili 49,002 mark 56 penni, hvaraf 12,169 mark 47 
penni utgör priset för svängbron, som levererades af Maskin- och Brobyggnads- 
Aktiebolaget i Helsingfors.

b) Utra Jcanal i Kontiolahti socken.

E tt kontorsrum och en badstuga uppfördes.

c) Kuurna kanat i Kontiolahti socken.

En källare uppfördes af sten och smärre remonter utfördes ä kanalens 
reveteringsmurar.

d) Paihola kanat i Kontiolahti socken. .

Slussens plankbeklädnad reparerades delvis.

■ e) Kaatavitta kanat i Kontiolahti socken.

Härstädes afhjelptes de skador pä slussens bakmurar och reveteringar, 
som uppkommit tili följd af att is och vatten under vintern stigit öfver slussen.

f) Jakokoski kanat i Kontiolahti socken.

Endast slussens plankbeklädnad iständsattes. .

g) Saapaskoski kanat i Eno socken.

A denna kanal reparerades de af vattenöfversvänming och is under vin
tern förorsakade skador ä slussens plankbeklädnad och kanalens stenreveteringar.

h) Nesterinsaari kanal i Eno socken.

Under den torra sommaren hade slussens kistor och plankbeklädnad ska- 
dats genom vädeld, hvilka skador iständsattes.

i) Kaltimo kanal i Eno socken.

Ifrän kanalen undanskaffades ä grundare ställen hinderliga stenar.
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k) Hciihä kanal i Eno socken.

Härstädes uppfördes en ny badstuga äfvensom en stenkällare.

Inalles har för remontarbeten vid Pielis kanaler under äret ätgätt 720l/2 
häst- och 13,‘2655/i2 fotdagsverken. Kostnaderna hafva -stigifc tili 83,888 mark 
13 penni, hväraf 16,489 mark 56 penni ätgätt tili kanalbetjeningens aflönande.

Da inkomsterna frän trafiken utgjort IS,832 mark 65 penni, har sälunda 
en förlust af 65,055 mark 48 penni uppstätt.

Ar 1895 
„ 1894 
„ 1893

Inkomst. 
18,448: 82 
19,372: 01 
17,735:83

Utgift. 
63,022: 56 
35,515: 80. 
40,727: 72

Förlust. 
44,573: 74 
16,143: 79 
22,991: 89

O. Upprensning af farleden frän Pielisjärvi sjö genom Retulahti vik
tili Juuka sockens kyrkoby.

Detta pä grund af Kommunikationsexpeditionens i Kejs. Senaten slxrif- 
velse af den ■ 16 Februari 1893 under päföljande Mars mänad päbörjade far- 
ledsarbete fortsattes är 1896, under hvilket är frän farleden och hamnbassinen 
vid ängbätsbryggan bortmuddrades 6,572 in3 lerjord, hvartill användes 448 
häst- och 2,420 fot- äfvensom 116 arbetsledaredagsverken. Kostnaderna under 
äret belöpte sig tili 7,272 mark 58 penni.

A f det för ifrägavarande arbete beviljade anslag 28,700 mark har för 
dess slutförande ätgätt inalles 27,965 mark 65 penni.

6. Farleden frän öppna Sainien till S:t Michels stad.
A. Warkaantaipale svängbro i Kristina socken af S:t Michels Iän.

Under ■ äret hafva väggarne ä brovaktens bostad blifvit drifna och bräd- 
fordrades. Yid svängbron hafva genom frosten förskjutna landfästen blifvit 
inriktade och .brons rullar och svängskena justerade, hvartill ätgätt 42 dags- 
verken.

Inberäknad brovaktens aflöning, som utgjorde 480 mark, har ärsremonten 
kostat 721 mark 95 penni, hvaraf i dagspenningar utbetalats 87 mark samt 
för upphandlingar 154 mark 95 penni.

Sagda utgifter voro:
Är 1895  ......................... .............................. SWtif 622: 67
„ 1894 ................................................................„ 589:09
„ 1893 ■ . . .................................................... „ 651:43
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B. Juurisalmi lyftbro i Kristina socken af S:t Michels Iän.
Förutom uppförandet af 3 sfcycken nya due d’alber pä nedra sidan om 

bron och insättande af njm lager pä drifaxeln hafva nägra sfcörre remonter 
icke blifvit ufcförda. För nämnda arbeten hafva ätgätt 63'/2 dagsverke.

Utgifterna för äret, da deri inbegripes de 480 mark som ätgätt tili bro- 
vaktens. afiönande, belöpa sig tili 705 mark 8 penni, hvaraf för dagsverken, 
däri inberäknadt 31/2 ökedagsverke, utbetals 117 mark 88 penni och för upp- 
handlingar 107 mark 20 penni.

TJfcgifterna utgjorde:

Är 1895 ...............................: ......................... S k f  593:05
„ 1 S 9 4 ............................................................. ■ „ 545:85
„ 1893 .............................................................  „ 568:9S

C. Öfriga delar af farleden.
I  Siikasalmi sund uppsfcälldes 2 stycken och i Surmosalmi 3 stycken 

nya duc d’alber. I  Luiposenniemi sund bortsprängdes och undanskaffades 
nägra undervattenstenar, som värit hinderliga för sjöfarten. I  öfrigt iständ- 
sattes kanalbankarna utmed farleden der de befunnos skadade. För dessa ar- 
beten hafva ätgätt 164’/2 dagsverke.

Kostnaden för ärsremonten stiger tili 476 mark 45 penni, hvaraf för 
dagsverken utbetalats 328 mark 85 penni, för upphandjingar 129 mark 60 
penn-i samt för diverse 18 mark. • .

7. Farleden frän S:t Michel tili Anttola och Puumala 
socknar af S:t Michels Iän.

Kanalisering af Wäätämänsalmi sund inom Anttola socken.

Ifrägavarande kanaliseringsföretag afser förbättrande af farleden emellan 
S:t Michel samt Anttala och Puumala socknar genom utvidgande, uträtning 
och fördjupande af Wäätämänsalmi sund emellan Louhivesi inom Kristina 
socken och Luoterivesi inom Anttola, Jokkas öch Puumala, socknar belägna 
och i .förbindelse med Saimen varande sjo, hvarom Ofverstyrelsen uti under- 
dänig skrifvelse af den 27 November 1895 heiiistält samt deri tillika föreslagit 
att detsamma finge upptagas uti det underdäniga förslag tili arbeten som af 
Ofverstyrelsen komme att för är 1896 uppgöras. Enligt nädigt bref af den 
16 Juli sistsagde är har 'Eders Kejserliga Majestät funnit godt tili denna hem-



ställan bifalla samt förordnat om arbetets omedelbara utförande enligt det af 
Distriktsingeniören i Saima distrikt uppgjorda och af Öfverstyrelsen i hufvud- 
sakliga delar godkända arbets- och kostnadsförslaget, hvarigenom failed en i 
sundet komme att erhälla ett djup af 2,1 meter vid lägvattenständ, en botten- 
bredd af 12 meter och krökningsradier af minst 130 meter, hvarjemte den 
beräknade kostnadssumman 40,000 mark för ändamälet beviljats.

Förberedelser med arbetet vidtogos medels iördningställande i Träng- 
sund af efter farledsarbetet' derstädes ledigblifna afföringsprämar, bätar, mud- 
derskopor, vinscher m. m., hvilka förflyttades tili arbetsplatsen, hvarefter ar
betet i Wäätämänsalmi den 14 Oktober päbörjades och tili en början endast 
bestod i tillverkning af arbetsredskap och utgräfning af kanalen pä stallen 
der denna enligt förslaget kommer att sträcka sig pä fast mark. Den 16 Ok
tober päbörjades borrande och bortsprängning af berg som förefanns i farle- 
leden. Muddringsarbetet vidtog först den 16 November frän en mudderflötta, 
den 19 November frän tvenne sädana. Den 24 November var den jord, som 
utan muddring künde utgräfvas, upptagen, hvarföre arbetet efter denna tid- 
uteslutande bestod i dels muddring frän tvänne handmudderflottor och dels 
nndervattenssprängningar. Arbetet afslutades för äret den 18 December.

Arbetseffekten under äret utgjorde 22 m3 berg och 94,5 m3 sten eller till- 
sammans 116,5 m3 frän vatten upptagna söndersprängda stenar och berg, 203,5 
m3 uppmuddradt härdt grus, 14,3 m3 berg och sten undanskaffad frän inoin 
dämmen belägen mark, 1,633 m3 uppschaktad jor.d, bestäende af dels lera dels 
grus, hvarförutom 35 m3 sten blifvit utkilad för sten reveteringar.

Kostnaden för bergsprängning under vatten och stenars upplyftande har 
stigit i medeltal per m3 tili Fmk 17: 03, för stensprängning under vatten pr 
m3 tili Fmk 6: 03, för jordgräfning per m3 tili Fmk 0: 80, samt för muddrin
gen, häri inbegripet muddrets bortsläpande, ungefärligen tili Fmk 4: 55 per m3.

Vid arbetet hafva ätgätt 2,477‘/2 dagsverke, deraf 107 byggmästare-, 62 
smed-, 63 smedjedräng-, 14672 stenarbetare-,' 290'/2 timmermans-, l,798l/li 
handtlangare- och 10 ökedagsverken.

Kostnaden under äret 1896 stiger för arbetet inalles tili Fmk 7,278: 99, 
hvaraf pä dagspenningar belöpa sig Fmk. 5,329: 12, pä upphandlingar Fmk 
1,658: 71, pä skjutser och transporter Fmk 276: 36 samt pä diverse Fmk 14: 80.

8. Farleden i Wuoksen floden.
Paakkola kanal i Mollia socken af Viborgs Iän.

P ä hvardera sidan om slussen uppfördes 22 meter länga landningsbryg- 
gor. pä pälar, slussen tjärades och 12 stycken duc d’alber mälades.

För dessa remonter hafva ätgätt 49874 dagsverke, hvaraf 47 byggmä-
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stare-, 53/4 smed-, 53/4 smedjedreng-, 76 timmermans- och 3633/4 handtlangare- 
dagsverken, af hvilka sistnämda IU /2 dagsverke användts för slussens täckning 
till vintern.

Inbegripet aflönandet af kanaluppsyningsmannen och en slussdreng under 
sommarmânaderna har remonten för âret kostat 3,458 mark 45 penni, hvaraf pâ 
ailöningar belöper sig 1,765 mark, pâ dagspenningar 1,016 mark 4.0 penni, pâ 
uppkaudlingar 646 mark 55 penni, pâ skjutser och transporter 30 mark 50 penni.

Inkomsten af kanaltrafiken belôpte sig till 2,434 mark 80 penni.
Under fôregâende âr lemnade trafiken en behâllning af 998 mark 32 

penni.

9. Farleden fràn Wesijârvi jernvâgsstation till 
Jyväskylä stad.

Wesijarvi kanal i Asikkala socken af Tavastehus Iän.
Utom vanligen förekommande tjärning af slussen, dragvägsbroarne och 

rullbron jemte oljemalning af handräck och portreglar jemte 14 st. pällare 
förseddes rullbron med ny tt lock, hvarjemte vägar och slussplanet grusades; 
450 m2 stenrevetering' â kanalens dosseringar omlades samt- kanalbottnen pâ 
nedre sidan om slussen pâ en bredd af 6 m fördjupades tili ett djup af 0,05 
meter öfver nedre porttröskeln, hvarvid omkring 160 m3 dy och sand uppmudcl- 
rades och undanskaffades.

Golfvet i drengstugan förseddes med ny fyllning, hvarjemte väggarne 
diktades och beströkos med slamfärg. I  bagarstugan förseddes ugnen med 
nya eldstadsluckor.

Enligt verkstäld tili- och afträdessyn â kassörsbostaden undergingo nim
inen i denna fullständig remont dels afträdarens dels pâ kronans bekostnad 
i öfverensstämmelse med hvad vid synen ioreskrefs.

Emedan under höstsommaren en af pällarena i Pulkkila sund blifvit af 
ângbâten „Hjalmar“ päseglad och förstörd, uppfördes en ny pällare i den för- 
stördes ställe, och rättegäng om skadeersättning inleddes med ângbâten-„Hjal- 
mars“ rederi.

Tili samtliga dessa arbeten jemte tili kanalens skötsel i öfrigt blefvo 
använda inalles 1,143 dagsverken och ätgingo kontanta medel 7,938 mark 92 
penni, hvaraf tili ailöningar 3,650 mark, till dagspenningar 2,427 mark 75 
penni, till upphandlingar 1,139 mark 32 penni, till skjutser och transporter 
336 mark 60 penni och till diverse 385 mark 25 penni.

Arbetsanslaget för kanalen utgjorde 7,785 mark samt för kassörsbosta- 
dens försättande i lagenligt skick 370 mark eller inalles 8,155 mark,
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Antalet farkoster, som under ârefc passerat genom kanalen, utgjorde 3,418 
st. ooh summa beloppet influtna kanalafgifter uppgick tili inalles 21,535 mark 
25 penni.

Inkomsterna frän kanalen under närmast fôregàende är utgjorde:

Inkomstcr. Utgifter. Vinst.

Àr 1895 .................................... 19,419:29 8,511:55 10,907:74
„ 1894 .................................... 19,674: 01 5,476: 43 14,197: 58
„ 1893 .................... ..... . . 16,515:52 4,532:47 11,983:05

10. Farleden frän Päijänne tili Heinola stad.
Kalkkis kanal i Asikkala socken.

Slussportarne ock svängbron hafva mälats och tjärats, hvarförutom 260
1. m ny tt garde kring kanalomrädet uppfördes och 2,124,5 m2 stenreyetering 
â kanaldosseringarne omlades.

' Hartill jemte tili kanalens skötsel i öfrigt hafva âtgâtt inalles l,325:,/4 
dagsverken samt kontanta medel 7,201 mark 30 penni, hvaraf tili aflöningar 
1,850 mark, till dagspenningar 4,708 mark 30 penni, till upphandlingar 368 
mark 11 penni, till skjutser -och transporter 227 mark 50 penni och till di
verse 47 mark 39 penni.

Ârets anslag för kanalen utgjorde 7,245 mark.
Antalet farkoster, som under âret passerat kanalen utgjorde 977 st. och 

summa beloppet influtna kanalafgifter uppgick. till inalles 2,689 mark 10 penni.

Utgifter. Skilnad.

2,707:54 +  329:43
42,761: 06 — 39,881: 82
28,229: 91 — 26,131: 40

Xnkoraster.

Ar 1895 ............................... 3,036:97
„ 1894 . . . . . . . 2,879:24
„ 1893 ............................... 2,098:51

11. Farleden mellan Päijänne och Jämsä sockens kyrkoby.
Uppmuddring af Jämsänjoki ä i Jämsä socken af Tavastehus Iän.

Sedan Landthushäliaren Severus Konkola anhällit att farleden utmed Jäm 
sänjoki ä pä den närmare 8 kilometer Iän g a sträckan emellan Päijänne och 
ängbätsbryggan ' strax nedanom Seppola landsvägsbro i  Jämsä sockens kyr-

)
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koby mätte, i enlighet med ett af äldre Ingeniösen Ludvig Sallinen är 18S9 pä 
Konkolas bekostnad uppgjordt projekt, med allmänna medel uppmuddras tili 
samma djup som W esijärvi kanal eller 2,82 m under medelvattenständet pä en 
bottenbredd af 8,9 m, har Kejserliga Senaten enligt skfifvelse frän Jordbruks- 
expeditionen af den 11 Februari 1892 tili nämnda anhällan bifallit ooh för 
arbetet anslagit den beräknade kostnadssumman 30,300 mark.

Dessutom hade Kejserliga Senaten efter af Jämsä kommun gjord anhäl
lan i skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den Ib Augusti 1894 för- 
ordnat att i sammanhang med nyssnämnda arbete farleden jemväl strax of- 
vanom Seppola bro skulle uträtas enligt ett af äldre Ingeniören Sallmen 
uppgjordt förslag och härför anslagit ytterligare 2,500 mark.

Sedan arbetet den 11 Juli 1893 vidtagit, pägick detsamma tili den 24 
Oktober samma är samt fortsattes under är 1894 frän och med den 1 Juni 
tili och m ed/ den 14 November och under är 1895 frän den 12 Maj tili den 
30 Jimi.

Under innevarande är upptogs med arbetet änyo den 16 Maj, hvarefter 
detsamma fortgick och slutfördes.i sin helhet den 31 Oktober.

Under denna arbetstermin har frän farleden i ans botten säväl ofvanom 
som nedanom Seppola bro uppmuddrats inalles 8,064 m3 äfja, 496 m3 grus och 
9 m3 sten, hvartill ätgingo 2,423 dagsverken och kontanta medel 8,590 mark 
7 penni, hvaraf tili dagspenningar 5,326 mark 20 penni, tili upphandlingar 
1,737 mark 45 penni, tili .skjutser och transporter 720 mark 29 penni och tili 
diverse 806 mark 13 penni. Tillsammans med föregäende ärens arbetseffekter, 
dagsverken ocb kontanta medel har för denna farleds ästadkommande inalles 
frän äns botten uppmuddrats och undanskaffats .26,203,8 m3 äfja, 1,872 m:l 
sandblandad lera och 27 m3 jordstenar, hvartill ätgätt 9,702l/2 dagsverke och 
kontanta medel 41,376 mark 67 penni eller med 8,576 mark 65 penni öfversti- 
gande de' för dessa arbeten beräknade kostnader.

Denna merkostnad har- hufvudsakligen uppkommit derigenom att säväl 
transporten frän Pieiis elf tili Päijänne af det här använda ängmudderverket, 
som äfven anskaffandet af tvenne nya afföringsprämar med heia kostnaden 
10,052 mark 26 penni helasta ensamt detta arbetskonto, under det att desamma 
redan under dessa fyra är värit använda vid Hera andra farledsarbeten i Päi
jänne vatten och ännu äro i füllt brukba'rt skick.
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12. Farleden i Puulavesi vattendrag.

Upprensning af Suonsalmi sund emellan Puulavesi och Liekuneen- 
vesi sjöar i Hirvensalmi socken af S:t Michels Iän.

Sedan Hirvensalmi kommun anhàllit a tt Suonsalmi sund mâtte pâ krö- 
nans bekostnad upprensas för ästadkommande af en för trafik lämplig farled 
emellan Puulavesi och de söderom Suonsalmi belägna Liekuneenvesi ocb Hyö- 
käsvesi sjöar samt genom Ofverstyrelsens ätgärd värkstälts undersökning och 
uppgjorts förslag tili upptagande i sundet- af en farled med ett minsta djup 
af 1,8 m, en bottenbredd af 7,i m och en minsta krökningsradie af 100 m äf- 
vensom tili ombyggnad af den öfver sundet uppförda landsvägsbron, har Kej- 
serliga Senaten i skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 30 No
vember 1893, anbefalt Ofverstyrelsen att under de närmast följande ären upp- 
rensa Suonsalmi sund och ombygga bron öfver detsamma enligt de uppgjorda 
förslagen jemte det härför anslagits den beräknade kostnadssumman 38,300 
mark, och borde Hirvensalmi kommun sitt gjorda ätagande likmätigt leverera 
alt tili bron erforderligt virke.

Arbetet, som vidtog den 17 Augusti 1895, fortsattes innevarande är frän 
den 15 Januari och har utan afbrott fortgätt tili den 31 December 1896. 
Landsvägsbron, till hvilken Hirvensalmi kommun levererat nödigt virke, kunde 
för trafik upplätas redan i April mânad. Farledsarbetet fortgick under sa 
gynnsamma omständigheter, att redan mot hösten ângbâtar här kunde passera. 
Vid ârets slut äterstod af arbetet endast eftermuddringar och putsningsarbeten. 
Frân sundets botten i farleden har under âret söndersprängts och uppfordrats 
132 m3 berg, 57,5 m3 stora stenar, 961,5 m3 stenblandadt grus och 35 m3 dy- 
jord samt uppförts 9 st. stenpâllare för utmärkande af farleden. Tili dessa 
arbeten jemte brons ombyggnad hafva under âret âtgâtt 10,019l/2 dagsverken 
och kontanta medel 26,898 mark 52 penni, hvaraf tili dagspenningar 23,252 
mark 60 penni, tili upphandligar 2,974 mark 65 penni, till skjutser och trans
porter 318 mark 2 penni och till diverse utgifter 353 mark 25 penni.

Tillsammans med föregäende ârets dàgsverken och kostnader stiga vid 
1896 ârs utgäng dagsverkenas antal tili 11,91872 oc^ kostnaden i kontanta 
medel tili 32,947 mark 77 penni.

Öfverstyr. för Väg- o. Vattenb. ärsber. /'. 189b. 6
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13. Farleden frän lisvesi jernvägsstation tili 
Pielavesi kyrkoby.

a) Tervasalmi svängbro i Karttula sochen.

Nägra andra utgifter för svängbrons skötsel ooh remont hafva under äret 
ej erfordrats än brovaktens aflöning med inalles 480 mark.

Arsanslaget för Tervasalmi svängbro utgjorde 510 mark.

b) Kolu hanat i Karttula sochen.

Eörutom tjärning och mälning af porfcar och svängbron liafva endast 
nägra smärre remonter ä sfcenreveteringen ä kanaldosseringarna under ärefc er
fordrats, hvarförutom ä dragyägar och slussplanet grus päfylts der ojemnhe- 
ter och sättningar i marken förekommit. En ny färja, sadan Häradsrätten i 
K arttula socken älagt Öfverstyrelsen. inrätta i Kolu kanal, förfärdigades. 
Härtill och tili kanalens skötsel i öfrigt hafva ätgätt 38 dagsverken och kon- 
tanta medel 2,145 mark 62 penni, hvaraf tili aflöningar 1,850 mark, till dags- 
penningar 91 mark 25 penni, tili upphandlingar 50 mark 37 penni, tili skjut- 
ser och transporter 135 mark och till diverse 19 mark.

o

Arets anslag för kanalen utgjorde 2,155 mark.
Antalet farkoster som passerat kanalen utgjorde 402 st. och beloppet in- 

flutna kanalafgifter uppgick till 606 mk 70 penni.

c) Setviä Icanal och svängbro i Pielavesi socken.

A kanalens dosseringar omlades 95,5 m2 skadad stenrevetering, hvarför
utom planet kring kanalvaktens bostad och kanalens dragvägar grusades samt 
126 meter gärdesgärd uppfördes. Brolocket blef tjäradt och broreglär jemte 
ledstänger med oljefärg mälade.

Härtill och till kanalvaktens aflöning ätg ingo: 9672 dagsverke och kon- 
tanta medel 764 mark 78 penni, hvaraf till aflöningar 480 mark, till dagspen- 
ningar 263 mark 70 penni, till upphandligar 13 mark 38 penni och till diverse 
7 mark 70 penni.

Arets anslag för kanalen utgjorde 780 mark.

d) Öfriga delar af farleden.

Sedan denna failed i sin helhet sommaren 1895 blifvit uppläten för trafik 
samt för farledens underhäll, utprickning och möjligen förefallande remont 
och kompletteringsarbeten under är 1896 af Öfverstyrelsens dispositionsmedel 
förslagsvis ända till 10,000 mark bestämts att härtill finge användas, blef un-

i
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der ârefc farleden i Waajâsalmi, Hinkaansalmi, Kolunsalmi, Hâmeeüsalmi, Lieteèn- 
salmi, Laknnsalmi och Kirnuvirfca utprickad med inalles 35 sfc. remmare samt 
tvenne i farleden i Hinkansalmi för seglationen hinderliga sfcenar sönder- 
sprängda. och undanskaffade, hvarjemfce i Kolu kanals ôfre mynning kanaleüs 
dosseringar, hvilka pâ en sträcka af 5 ineter inrasat, blefvo omlagda och ânyô 
med sben reveterade.

Tili samtliga dessa arbeten âtgingo inalles 196'/2 dagsverken och kon- 
tanta medel 1,431 mark 89 penni, hvartill kommer i expropriationslösen utbe- 
talta 1,921 mark 6(J penni samt af Ingeniören I. O. Telén i dagspenningar, 
skjutser och transporter erlagda 184 mark, hvadan kostnaderna inalles belöpa 
sig tili 3,537 mark 49 penni.

14. Farleden frän Tavastehus stad tili Längelmäki 
och Häuho socknar.

A. Walkeakoski och Apia kanaler i Sääksmäki socken af
Tavastehus län. .

Walkeakoski kanal anlades ären 1867—1869 för en kostnad af 247,000 
mark och. är försedd med tvenne sammanbygda slussar af granit, hvilka fortfa- 
rande äro Väl bibehällna, med en längd en hvar af 35,5 meter (120 fot) och bredd 
7,5 meter (25,5 fot). Den förenar förbi forsen af samma namn Mallasv.esi sjö 
med W anajavesi vattendrag, emellan hvilka niväskilnaden beräknades tili 5,3 
meter (18 fot). Enligt förslaget skulle kanalen, som har en längd af 632 me
ter, äfven. vid lägvatten kunna trafikeras med 1,5 m djüpgäende farköster, 
men omedelbart efter kanalens öppnande visade det sig att de antaganden 
och uppgifter rörande -vattenständsförhällandena ofvanom Walkeakoski fors, 
pä hvilka förslaget grundats, voro felaktiga, beroende detta möjligen räfven af

•4

den inverkan pä Mallasvesis vattenständ, som upptagande ;af Apia kanal, förbi 
Apia ofvanom Walkeakoski belägna fors, i samband med Walkeakoski kanal
arbete medförde. E tt vattendjup af 1,5 m ä öfre kanalsträckan förekom ej 
ens säsom medeltal, och visade sig snart nog att djüpet künde nedgä tili 0,0 
ja i undantagsfall ända tili 0,76 meter. Detta sakförhällande päkallade med 
nödvändighet kanälens och tili densamma stötande farleds fördjupande. Pä 
Ofverstyrelsens den 15 Januari 1891 gifna uppdrag att inkomma med förslag 
i sädant afseende, inlemnade Distriktsingeniören i West-Tävastländska distrik- 
tet i Oktober.päföljande är sitt förslag tili erforderlig, ombyggnad1 af kanalen. 
Enligt detta skulle öfre slusströskeln sänkäs m ed l,o* m,.,öfre kanalsträckan 
och farleden förbi Apia fors fördjupas tili 1,8 m under lägsta kända vatten-
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stand trafiktid, sträckningen närmast Walkeakoski försnacke uträtas samt 
vestra kajmuren dersammastädes nägot förlängas.

Den. 6 December 1894 anvisade Kejserliga Senaten, pä Öfverstyrelsens 
derom gjorda hemst.ällan, det för ändamälet säsom erforderligt beräknade be- 
loppet 110,000 mark, att utgä ur de tili kanalernas i landet underhäll och 
förvaltning anslagna medel.

Arbetet vidtog den 1 Februari 1895 och fortgick oafbrutet tili arets ut- 
gäng och pä satt af Öfverstyrelsens för sagda är afgifna redogörelse närmare 
framgär.

De arbeten som följande är 1896 utfördes voro: fördjupande af det 
afdämda omrädet af Apia kanal, uträtningen vid Walkeakoski ofvanom 1895 
ärs dam jernte uppförande a f  kajmuren längs denna, förlängning af venstra 
kajmuren dersammastädes, insättning af nya portar samt främst uppmuddrande 
af de sträckor, hvilkas fördjupande ej künde ske i skydd af dammar. För- 
utom de i förslaget ingäende arbetena visade det sig erforderligt att ä en 
sträcka af 20 ineter fullständigt ombygga den säsom orubbad ansedda delen 
äf vestra kajmuren vid Walkeakoski samt att med dykare verkstäld kilning 
förstärka äterstoden, äfvensom att undanskaffa tvenne större stengrund emel- 
lan de kanaliserade sträckornä, hvilka först nu vid verkställd trallning af far- 
leden i sin helhet upptäcktes.

Föi'utom att genom dambrott vid Apia kompletteringen af reveteringarna 
derstädes mäste utföras med dykare, inträdde inga störingar uti arbetets gäng, 
men muddringen af den stärkt stenbundna, lerhaltiga krosstensgrunden fort- 
skred längsamt och undervattensarbetena fördröjdes ytterligare genom den 
opäräknade förekomsten af berg och detta dertill af ytterst svärsprängd be- 
skaifenhet. I  följd af nyssnämda svärigheter ’künde arbetet först den 25 Sep
tember afslutas, dock anordnades detsamma sä, att kanaltrafiken künde vidtaga 
redan den 19 Maj, om ä n .endäst tiden emellan arbetets afslutande bm afto- 
nen och vidtagande om morgonen ställdes tili dess förfogande under tiden 
intill den 1 September.

Arets utgifter stego tili 38,641 mark 3 penni, hvarförutom för ordinarie 
remont, bestäende af omläggning och remont af reveteringarna vid nedra ka- 
nalsträckan samt nytt tak af asfaltlilt ä en magasinsbyggnad, utbetalades 775 
mark 5 penni, sä att heia utgiftbeloppet steg tili 39,416 mark 8 penni.

Utgifterna för den extra ordinarie remonten belöpte sig är 1895 tili 59,854 
mark 50 penni, hvadan totalkostnaden uppgär tili 98,495 mark 53 penni och 
besparingen tili 11,504 mark 47 penni eller jemte för försälda redskap och 
material influtna 208 mark 50 penni tili 11,712 mark 97 penni. A tt kostna- 
derna med sä stört belopp understiga de beräknade, har sin orsak deri, att
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ombyggnaden af Östra kanalmuren, beräknad tili 10,000 mark, visade sig icke 
vara erforderlig.

Yid arbetet användes 14,870'/2 dagsverke, hvaraf, tili följd af de öfver- 
vägande undervattensarbetena, endast 1,79372 utfördes pä beting.

Antalet dagsverken äfvensom remont- och ombyggnadskostnadernas för- 
delning pä de skilda utgiftsposterna framgär af följande sammanställning:

Litt. Dagar.

Dagspen-
ningar.

Öfriga
kostnader. Summa.

Summa
summa-

rum.

7mf. yii Smf p. Vmf yii. 9mf -pi.

I. O rd inarie  rem o n ten .

Rpmont a samt anliiggning af 260 m2

kanalrevetering.................................. 133 577 40 — — 577 40
Asfalttak a ett m agasin........................ — — 160 40 160 40
D iverse...................................................... — — — 37 25 37 25 ' 775 05

II. E x tra o rd in a r ie  rem o n ten .

1. Walkeakoski kanal.
Db. Furdjupning af kanal och failed: 

Muddling af 600 ma stenb. grus . . . 
Spviingning och lyftnirig af 270 m3 sten

3,929’A 7,113 67 — — 7,113 67

och 20 m3 berg .................................. 2,1623/4 4,696 24 913 69 5,609 93
Eb. Rifning och nyuppforande af kajmnr: 

pa 2,5 m v. djup.
Kranar och slapbroar............................. 1337. 240 44 240 44
Rifning af 60 m3 kallmur . . . . . 93 181 84 — — 181 84
Uppinuddring af 270 in3 d:o . . . . 5663/4 2,309 27 — — 2,309 27
Remont a aldre kajm ur........................ 1227. 366 25 — — 366 25

Ga. Portarnas anbrintrande............................. 186 400 95 233 51 634 46
H. Fclrlangning af kajinuren:

Kranar och slapbroar........................ 70 126 19 145
Fundamentering (palar och rust) . . 32372 602 81 397 45 1,000 26
Uppmurning af 79 m8 kallmur . . . 1717. 631 77 — — 631 77
Bankfyllning och planering . . . . 30 120 — — — 120 —

I. Hagnader och grindar............................. 1337. 387 20 68 50 455 70
K. Redskapen:

a) underhall af flottor och pnimar . . 30 100 59 57 159 57
b) Ofriga r e d sk a p .................................. 8072 176 55 1,935 37 2,111 92

L. Arbetsledningen....................................... 287 861 — 16 32 877 32
N. Diverse:

b) nattvakt................................................. 286 514 SO 514 80
Transport). — — — - | - - _ | 77ö| 05
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Litt. Dagar.

Dagspcn-
ningar.

Öfriga
kostnader. Summa.

Summa
summa-

mm.

$inf P 3mf. p . yii. yii

Transport _ _ _ _ _ _ — 775 05
d) diverse ................................................. 14- 32 60 •- 395 96 428 56
e) planer och vilgar.................................. 137 372 35 68 35 440 70 23,341 46

2. Apia kanal.

A. Provisionella kanalen:
Afdämning af densamma......................... . 272 539 70 _ 539 70

is. Dammarnas nndorhiill och rlfning . . 401 *A 69S 71 — - 698 71
C. Torrläggning............................................ 317 679 55 344 72 1,024 27
D. Fcirdjnpning af kanalen : 

a) I skydd af dammar:
Kranar och släpbroar......................... 149>/4 228 77 228 77
545 m3 stenb. jo r d .................................. 412 892 40 — - 892 40
95 m3 jo r d s te n ....................................... 187 406 — - — 406 -
117 m3 berg ............................................
b) Under vatten:

202 466 85
\

173 — 639 85

Muddring af 250 m3 stenb. grus . . . 1,8717, 3,901 88 — — 3,901 88

Sprängning och lyftning af 135- m3 sten 536 1,214 67 420 — 1,634 67
E. Revotering: Reniont â iildrc samt an-

bringando af 428 m5 ny . ‘ . . . . 4947, 1,429 82 ■ — — 1,429 82
E. Redskapen:

a) underhall af flottor och prainar . . 18 50 87 85 137 85
b) Ofrig redskap....................................... 3177, 775 90 932 56 1,708 46

G. Arbetsledningen....................................... 321 1,130 — 19 64 1,149 64
K. Diverse:

b) n a t t v a k t ............................................ 2997« 518 — — — 518 —
c) h ä g n a d er ............................................ 14 52 — 43 60 95 60
d) planering och p u tsn in g ................... 1007 , 193 45 — — 193 45
e) d iv e r se ................... ' . ........................ 69 96 75 3 75 100 50 15,299 57

Summa| 14,87072 — - — — - 1 - 39,416 08

Om förestäende utgifter ökas med de för W alkeakoski kanals förvaltning 
under äret anväuda 1886 mark 14 penni, hvari ingä kanaluppsyningsmannens 
och slussdrängens löner samt 19 'mark 50 penni för postporton och assurans 
af bref äfvensom annonser 16 mark 64 penni, uppgär tofcalkostnaden för ka- 
nalens ombyggnad och förvaltning är 1896 tili 41,302 mark 22 penni. Under 
samma tid har kanalen trafikerats af 527 farkoster, för hvilka uppbörden ut- 
gjort 1,112 mark 62 penni, hvarutöfver i arrendemedel influtit 300 mark, och 
säledes inkomsterna inalles stigit tili 1,412 mark 62 penni.
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lnkoinst. Utgift. ' . Skilnad.

Ar 1896 . . . 41,302: 22 ■ — 39,889: 60
„ 1895 . . . . . „ 1,101: 35 62,222: 22 — 61,120: 87
„ 1894 . . . . . „ 2,145:89 2,641:12 — 495:23
„ 1893 . . . . . „ 2,337:53 3,383: 26 — 1,045: 73

B. Kanalisering af Kyllö ä i Pälkäne socken af Tavastelrus län. -

Sedan Hauho och Pälkäne kommuner är 1886 hos Öfverstyrelsen anhällit 
om kanalisering af Kyllö ä emellan Pinfcele och Ilmoiianselkä sjöar, af hvilka 
den förra star i angbätsförbindelse med Mallasvesi och Yanajavesi sjöar samt 
Ilmoiianselkä sammanhänger med Hauho vattendragen, och genom Öfversty- 
relsens föranstaltande förslag uppgjorts för ans kanalisering tili fyratio fots 
hottenbredd och fern fots farledsdjup, biföll Kejserliga Senaten den 12 April 
1889 pä Öfverstyrelsens. underdäniga framställning tili ifrägavarande företag, 
som derefter utfördes ären 1889—1892 för en kostnad af 69,650 mark 31 penni. 
Yid sistsagda är försiggängen afsyning af arbetet befanns emellertid farleden 
ä en del af sin sträckning bilda sä skarpa krökningar att dess trafikering, med 
hänsigt jemväl tili det i an rädande starka strömdraget, var förenadt med fara. 
Efter det ytterligare 7,764 mark 89 penni under är 1893 användts tili mindre 
förbättringar ä farleden, anmodade Öfverstyrelsen Distriktsingeniören i Yest- 
Tavastländska distriktet att uppgöra förslag till failed ens uträtande med iakt- 
tagande af, bland annat, a tt krökningar med mindre an 100 meters radie icke 
finge förekomma. Det af Distriktsingeniören pä grund häraf är 1894 upprät- 
tade och tili Öfverstyrelsen insända förslaget afsäg farledens uträtande genom 
öppnande af kanaler genom en mindre holme och en frän norra stranden ut- 
skjutande udde, och anvisade Kejserliga Senaten den 3 Maj 1895 pä Öfver
styrelsens hemställan det för arbetets utförande erforderligä kostn'adsbeloppet 
26,100 mark.

Arbetet vidtog den 1 Juli 1895 och fortgick oafbrutet tili ärets utgäng, 
da 9,147 mark 33 penni af anslaget aterstod tili arbetets slutförande följande 
är. Under är 1896 fortsattes arbetet tili den 26 Maj, dä detsamma tili följd 
af dervarande byggmästares erforderlighet vid annan arbetsplats afbröts. Den 
20 Augusti vidtog det äter och slutfördes fullständigt den 15 December.

Till öfvervägande del bestod arbetena under äret af muddring och under- 
vattensprängning. I  öfrigt utfördes komplettering af reveteringarna vid kanal- 
mynningarna samt faschinering kring de omräden, hvilka användts säsom jord- 
upplagsplatser. Säsom sädana hade nemligen kommit tili användning äfven 
det grunda vattnet närmast kringom holmen .och udden, hvarföre skydd mot
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att den lösa jorden skulle bortföras af strömmen och verka uppgrundande 
pä farleden mäste anbringas.

Tili följd af att berg yppade sig i större utsträckning än uti förslaget 
antagits, visade sig anslaget otillräckligt. E tt tillskottsanslag af 1,200 mark 
baviljades och steg salunda det för äret disponibla beloppet tili 10,347 mark 
33 penni.

Utgifterna belöpte sig tili 10,413 mark 68 penni, hvadan en brist af 66 
mark 35 penni uppstod, men denna betäcktes derigenom att för kasserad red- 
skap och öfverblifven material vid hallen auktion inflöt 288 mark 60 penni. 
E fter afdrag af förenämnda brist uppstod salunda en faktisk behällning af 
222 mark 25 penni.

Vid arbetefc användes 4,795 '/* dagsverke, hvaraf 982 i/i pä beting.
Fördelade pä olika slag af arbeten ställde sig kostnaderna salunda:

Kostnadsfördelning.

Dagar.

Dagspen-
ningar.

Öfriga
kostnador.

Summa.

Snu:. yii. 9mf p. iïnf p.

A rbctsledn ing................................................................ 253 835 50 47 29 882 79
Muddling' af 1,567 m’ lus och 67 in’ lull'd jordart . 2,189V* 3,719 40 — — 3,719 40
Sprilngning och lyftning af 130 in’ berg och jordsten 1,784'/* 3,573 82 346 62 3,919 44
Eevetering af 83 m*, delvis under vatten . . . . 24074 412 — 124 20 536 20

Fascbineringar................................................................ 110 155 30 196 06 351 36
Hagnador: 215 m ............................. 26 49 90 125 56 175 46

. Planering och putsning................................................. 55 99 60 6 40 106 —
Rcdskapens underhâll och transporter........................ 129 278 55 337 63 616 18
Diverse....................................... ....................................... 8 18 60 87 25 105 85

Samma 4,795V* — — — ■— 10,413 68

Genom detta salunda slutförda kanaliseringsföretag har numera en säker 
ängbäts- och flötningsled erhällits frän Hauhonselkä tili det öfriga vest-tavast- 
ländska kanaliserade sjösystemet ifrän Längelmäki tili Tavastehus och Tam
merfors städer, hvarjemte genom sänkningen af vattenytan i Hauhonselkä och 
Ilmoilanselkä tili i det närmarte samma nivä med Mallasvesi icke obetydliga 
tillandningar kring dessa vunnits.

Inberäknadt derä sedän är 1889 nedlagda medel har företaget meidfört en 
kostnad af 104,781 mark 55 penni och. säledes betydligt öfverstigit det icke 
tili 30,000 mark uppgäende belopp, hvarmed enligt det ursprungliga kostnads- 
förslaget en användbar trafikled skulle ästadkommas.
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15. Farleden emellan Tavastehus och Tammerfors städer.
Lempoiuen kanal i Lempäälä socken af Tavastehus län.

Denna kanal, som förenar Yanajavesi och Pyhäjärvi vattendrag med 
kringgäende af Kuokkala m. fl. forsar med en sänkning i vattenytan af 2,8 

meter, har en längd af 1,031 meter och en bottenbredd af 8,9 meter med 1,8 
meters vattendjup och anlades ären 1867—1868 Och 1871—1874: för en kostnad 
af 493,000 mark. Slussen, 37,3 meter läng, 7,58 meter bred och 1,77 meter 
djup öfver tröskeln, är af trä, ehuru större ' delen af kanalen ända intiil slussen 
är utsprängd i berg. Orsaken härtill mäste sökas icke blott i den besparing 
man trodde sig göra genom träslussar utan äfven i den ovanliga brist pä kilbar 
sten, som är beteeknande för omnejden. Sälunda mäste större delen af den 
sten, som i trakten erfordrades för broar och. trummor vid byggandet äf Ta
vastehus— Tammerfors jernväg, hemtas pä 2 ä 3 mils afständ frän omnejden 
af Tammerfors. • .

Ehuru denna är 1873 uppförda sluss redan är 1886 och jemväl senare 
undergätt delvis ombyggnad, har densamma dock visat sig synherligen kost- 
nadsdryg i underhäll och medfört störingar i trafiken, hvarföre en snar full- 
ständig ombyggnad oundgängligen. päkallats. I  anledning häraf verkställdes 
är 1895 undersökning för anläggande af en sluss af sten och upptogs uti 
kanalens stat för är 1896 anslag för arbetets förberedande. Enligt det af Öf- 
verstyrelsen i November förstsagda är godkända kostnadsförslaget erfordrade 
ombyggnaden ett belopp af 125,000 mark.

Arbetet vidtog den 10 Februari med anskaffande af byggnadssten. Detta 
skedde tili en början frän närmaste omnejden och framforslades stehen med 
hast, men da i följd af den snölösa vintern och bristen pä användbar material, 
förorsakad- af dess användning tili ofvanomtalade tidigare byggnadsföretag, 
endast en ringa del af den erforderliga stenqvantiteten erhölls, vidtogs, sä 
snart sjötrafiken öppnats, med anskaffande af sten sjöledes frän ett vidpass 20 
kilometer aflägset stenbrott ä Vapalo holme nära ß irkkala socknegräns. Yid 
utgängen af September var den behöfliga stenqvantiteten, som enligt förslaget 
beräknats tili 1,300 m3, frambefordrad tili arbetsplatsen. Bearbetningen af 
densamma vidtog med Oktober mänad.

Den 16 November päbörjades afdämningen af slussomrädet och förbere- 
delser för dess länspumpning, hvilken sistnämnda vidtog med nyäi'e.ts ingäng 
1897. Samtidigt med afdämningen företogs rifningen af träslussen samt pä- 
begyntes gräfningen invid denna. I  öfrigt utfördes förberedande arbeten, sä- 
som uppförande af provisionella byggnader, broar och vägar.

Öfverstyr. för Väg- o. Vattenb. ärsber. /'. 1896. 7
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Den för äret föreskrifna ordinarie kanalremonten inskränkfce sig tili mindre 
reparationer ä byggnader och hägnader.

Kostnaderna för arbetena belöpte sig tili 40,4.58 mark 82 penni, hvaraf 
endast 78 mark 40 penni falla pá den ordinarie remonten. A f beloppet för 
den extraordinarie remonten 125,000 mark kom s&lunda. 40,380 mark 42 jjenni 
tili användning och áterstár för arbetets . fullbordande under är 1897 ännu 
84,619 mark 58 penni.

Vid arbetet användes 11,856 V2 dagsverke, hvaraf 3,512 utfördes pá beting.

Kostnadsfördelning'.

Litt. Dagar.

Dagspon-
ningav.

Öfriga
kostnader.

Summa

I. O rd in a rie  rem o n ten .

■fU. 5Tnf % Tfnf. p.

Underli6.il af hiignador ocb byggnader . . . 33'/, 72 20 6 20 78 40

II. E x tra  o rd in a rie  rem o n ten .

A. Arbetsledningen................................................. 3673/4 1,207 25 175 57 1,382 82
13. Afdilmningcn: 31 m dam och sätt. . '. .• . 822' 1,324 45 457 25 1,781 70
.0 . Vattenaflcdningcn: , Uppsiittning af ängmaskin

och pump samt puniphus . ......................... 141 269 — 186 99 455 99
D. Eifning af gamla slusscn . . . . . . . . 373 . 582 70 ' — . — 582 70

• Kranar, vägaf och sliipbroar. liärför ~ . 78 126 — 66 39 192 39
. Eb. Jovdscliaktning: 245 m3 .................................. 2307S . 385 — — 385 —
Ga- Kranar och vägar för stcnlmggning ocli upp-

läggandc af mursand................... ....  . 607, 96 40 197 40 293 80
Huggning af 1,099 m* fog- och 25 st. krokstcnar 1,543 4,039 13 20 10 4,059 23
Anskaffande af 1,293 m3 s t o n ........................ 7,870 21,898 81 6,432 31 28,331 12

L. Ttcdskapen ...................................................... '. 2397s 576 01 1,857 69 2,433 70
M. Diverso: d) Provisionclla hj’ggnador . . . . 723/4 137 90 61 79 199 69

e) Diverso............................................ 25 60 — 222 28 282 28

Summa 11,8567, — _ — — 40,458 82

Dä derutöfver för kanalens förvaltning, innefattande slussuppsynings- 
mannens och slussdrengens aflönande-och. postafgifter, utgifvits 1,261 mark 45 
penni, utgör ärets samtliga utgifter. 41,720 mark 27 penni.

Under aret har kanalen trafikerats af 757 farkoster och inkomsterna in- 
skränkte sig tili 690 inark 50 penni, hvilket med 41,029 mark 77 penni under-’ 
stiger utgifterha, ' .
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De motsvarande talen för de tre föregäende áren hafva värit:.

Inkomst. . Utgift. Skilnad.
Är 1895 . . . . . 1,761:13 3,392:04 — 1,630: 91
„ 1894 . . . . .  „ 2,147:33 10,265:09 — 8,117:76
„ 1893 ...................... „ 859:03 4,289:91. 3,430:88

16. Farleden frän Tammerfors tili Wirdois sockens
kyrkoby.

A. Murole kanal i Ruovesi socken af Tavastehus län.

Emedan denna kanal, som uppfördes redan är 1854 befunnits hafva allt- 
för smä dimensioner för de ängbätar med pramar som numera trafikera dessa 
vattendragj i hvilka farleden dessutom redan är utsträckt ända tili Virdois 
kyrkoby, har en'. fullständig ombyggnad af denna kanal med sluss numera 

.godkänts, och har ärets remont i förväntan derpä inskränkts tili det minsta 
niöjliga. ‘ 1

Af ärsanslaget 3,055 mark har 2,308 mark 65 penni ätgätt, hvilka hufvud- 
sakligen användts tili' kanalbetjeningens aflönande, resor för kanaluppbördens 
inleverering, rengöring och diktning af slussen, stenfyllningtill kanaldosserin- 
garne och mindre remonter ä husbyggnader och hägnader. Antalet använda 
dagsverken utgöra 71, deri, dock icke inberäknadt betingsarbeten.

Inkomsten frän kanaltrafiken belöpte sig tili 3,360 mark 65 penni.
Inkomster och utgifter under närmast. föregäende är utgjorde:

Inkomst, Utgift. Skilnad.
Ar 1895 . . . . . . Vkf 3,455:59 3,134: — -j- 321: 59
„ 1894 . . . „ 3,407:21 3,631: 57 — 224: 36
„ 1893 . . . . . . .  „ 3,403:91 3,761: 53 -  357: 62

B. Kauttu kanal i Ruovesi socken af Tavastehus län.

Denna kanal, som anlades är 1884 och egentligen bordt hafva 14 fots 
bottenbredd, 6,5 fots djup under lägsta vattenständ samt sidolutningar af 1 : 1,5, 
underkastades i följd af svärigheter vid arbetets utförande redan dä särskilda 
förändringar, isynnerhet hvad .bottenbredden, djupet och reveteringarne vid- 
komma,. hvilka sistnämnda icke künde utföras tili större djup an 1,5 fot under 
lägsta vattenständ, hvarefter reveteringen mäste ersättas med en stenkastning 
tili kanalens botten. Ehuru denna, soni tili följd af den starka strömsättnin-
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gen oftä rubbats, blifvit försfcärkfc och ytterligare skyddad genom stenkastnin- 
gar, har dock kanälens begagnande för trafiken tili följd af upprepade för- 
skjutningar i stensättningen varit förenad med svärighet.

Med anledning häraf undersöktes. kanalen redan är 1890 för en genom- 
gäende remont, som skulle erfordrat en kostnad af 17,100 mark, men da detta 
belöpp ansägs vara för stört, beslöts att tillsvidare endäst undanskaffa de för 
trafiken mest hinderliga stenarne i kanalens botten och sä vidt möjligt före- 
komma sidornas jemte reveteringens och stenkastningens vidare förskjutning.

Under är 1896 har för dessa arbeten utlagts 1,421 mark 70 penni, i hvil- 
ket belopp jernväl ingär kostnad erna för tillverkningen af en präm och en 
mudderflotta samt materialier och för transport af redskap tili och frän arbets- 
platsen med 500 mark 45 penni. Samtliga utgifter för kanalen under äret, 
inberäknadt 500 mark tili kanalvaktens aflönande, belöpa sig tili 3,157 mark 
67 penni.

Förenämnda arbeten erfordrade sammanlagdt 737 l/3 dagsverke och har 
vattnet i kanalen genom dem visserligen bragts tili det föreskrifna djupet af 
1,8 m under lägsta vattenständ, men har den tidigare afsedda bottenbredden 
tili följd af. sidornas förskjutning icke mera kunnat erhällas, dä sädant skulle 
hafva betingat en utvidgning och fullständig ombyggnad af heia kanalen. För 
nägon tid framät Morde den i sitt nuvarande skick dock motsvara trafikens 
fordringar.

C. Kaivoskanta kanal i  Ruovesi socken af Tavastehus län.

Denna är 1S93 fördjupade och i väsentliga delar ombyggda kanal erfor
drade icke annat än. putsning och und erhall af känalreveteringen och vägar 
inom kanalomrädet, hvartill ätgick 12 dagsverken. Inberäknadt kanalvaktens 
lön 500 mark stego ärets utgifter tili 534 mark 50 penni.

17. Farleden frän Siuro jernvägsstation tili Tavastkyrö
sockens kyrkoby.

Sedan Guvernören i Abo och Björneborgs län i sin tili Kejserliga Sena
ten insända berättelse om länets tillständ och förvaltning under är 1889 fram- 
stält förslag om att det emellan Kyröskoski vattenfall i Tavastkyrö socken 
och Kulovesi sjö belägna vattendraget, som utgöres af Pappilanjoki, Kirkko- 
järvi, Laitila ä, Alanen eller Kallioistenselkä, Yähäjärvi, Mahnalanselkä, Jokis- 
järvi med Kortsaari sund samt Siuro fors, skulle genom fördjupning göras
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trafikabelt för 4 ä 5 fot djupgäende ängbätar, haf'va, med anledning af Kejserliga 
Senatens föreskrift, särskilda alternativa förslag genom Distriktsingeniören i 
Vest-Tavastländska distriktet blifvitupprättade, afseende att förbinda Kyrösjärvi, 
norr om Kyröskoski befintliga sjö med Kulovesi. I enlighet med af Ofverstyrel- 
sen uti infordradt utlätande gjord underdänig hemställan har Kejserliga Senaten 
derä i skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 14 Deceinber 1893, 
lemnande förslaget i' öfriga delar utan afseende, tillätit att farledenfrän Siuro 
fors vid Siuro jernvägsstation tili nedersta ' delen af Pappilanjoki äs utlopp i 
Kirkonjärvi vid Tavastkyrö sockens kyrkoby finge under nägot konnnande 
är genom Ofverstyrelsens ätgärd upprensas samt derstädes inrättas en mindre 
landningsbrygga och en köryäg tili'den  närbelägna landsvägen för den för 
detta arbete beräknade kostnaden 19,600 mark.

Sedan Ofverstyrelsen intagit det sälunda päbjudna arbetet i ,sitt ärsför- 
släg för är 1895 och detta af Kejserliga Senaten godkändts, begynte arbetet 
den 1 Juni samrna är och fortgick tili ärets slut, da deraf icke äterstod tili 
innevarande är annat än att mala och slutföra arbetena för en ängbätsbrygga 
invid Pappilansilta bro .i Tavastkyrö sockens kyrkoby sam t'att undanskaffa ett 
af krosstensgrus bestäende grund om 25 ä 30 m? i Kortsaari sund emellan 
Mahnalanselkä och Joliisenjärvi sjöar.

Detta sistnämnda arbete visade sig emellertid omöjligt a tt -utföra, vare 
sig-genom muddring eller sprängning under vatten. Den med ett dynamit- 
skott' lössprängda massan, som var högst obetydlig och dertill söndersmulad i 
smä bitar, klibbade ganska hastigt fast i botten och ,lät sig icke uppfordras 
med mudderskopa. Det blef omsider nödigt att anskaffa dykare och med den- 
nes tillhjelp löskila bitar frän bottnen, hvilka af honom genast uppfängades, i 
ett kärl och af det pä flottan ofvanom arbetsstället befintliga manskapet upp- 
fordrades. Sälunda körn den del af arbetet, som äterstod tili innevarande är 
a tt erfordra en kostnad af Fmk 3,953: 82, Denna fördelar sig pä.följande poster:

Ängbätsbryggan vid P a p p ila n s il ta .............................. Smf . 59:05
Undervattensmuddring, gräfning och . sprängning . . „ 3,632:05
Underhäll af redskap . . .......................... ..... . . . „ 192: 75
Skjutser och transporter.. .................... , „ ,29:53
Utstakning af den öppnade f a r l e d e n ......................... • „ 40:44

Summa &mf 3,953:82
Arbetet erfordrade 1,514 ]-/4 dagsverke.



18. Farlederna utmed kusten.
A. Utvidgning och fördjupning af Strömma kanal i Bjerno socken 

af Âbo och Björneborgs län.

Redan âr 184.4 kanaliserades med allmänna medel Strömma emellan Bjerno 
och Kimito socknar belägna sund eller den s. k. Kimitoström i farleden frân 
öppna hafvet till Halikko vik, hvarefter underhâllet och förvaltningen af ka- 
nalen jemte .den deröfver tili förmedlande af landsvägstrafiken byggda rullbron 
öfverlemnades tili dävarande egaren af Tykö jérnbruk W, Z. Bremer, enligt 
emellan denne och landets. styrelse den 15 Mars 1848 upprättadt kontrakt, med 
rättighet för honom att af de farleden trafikerande farkoster, för hvilka rull- 
brons öppnande erfordrades, uppbära en viss emot underhällskostnaderna och 
skyldigheten att à platsen aflöna en kanalvakt svarande' billig afgift enligt 
taxa, som af S tyreisen efter Guvernörens i Abo och Björneborgs län och Bre
mers hörande fastställdes. Dessa rättigheter och skyldigheter enligt sagda 
kontrakt hade sedermera öfvergätt tili senare égaré af Tykö bruk, och har 
denna kanal icke, i likhet med landets öfriga kanaler, statt under Öfverstyrel- 
sens omedelbara inseende och förv:altning.

Da emellertid farleden i kanalen smäningom uppgrundats och dessutom 
tili följd af stark strömsättning och kanalens otidsenlighet i öfrigt för den allt- 
mer tilltagände trafiken var svärtraiikabel, ingick skeppsbefälhafvareföreningen 
i Âbo är 1891 tili Kejserliga Senaten med underdânig anhallan om dess för- 
djupande och utvidgning,- hvartill sä mycket större skäl ansags förefinnas som 
farleden saväl söderut som norrom kanalen ända tili Vartsala lastageplats i 
närheten af .Salo köping künde befaras af fartyg med ända tili 17 fots djup- 
gäende och öfver 1,000 tons drägtighet men seglationen för-dessa hindrades 
af lägvattensföi’hallandena vid Strömma. Kejserliga Senaten anbefallde i an- 
ledning häraf uti skrifvelse frân Jordbruksexpeditionen af den 18 Mars samma 
âr Ofverstyrelsen att i samräd med Öfverdirektören för lots- och fyrinrättnin- 
gen i landet uppgöra alternativa kostnadsförslag, det ena för Strömma eller 
Kimito kanals utvidgande och fördjupande tili 12 fot (3,7 meterj vid lägsta 
vattenständ samt det andra för utförande af en kanal tili 19 fots (5,8 meters) 
djup vid lägsta- vattenständ genom näset derinvid ernellan Strömshölms och 
Dalby egendomar.

Sâsom résultat af denna samverkan insände Ofverstyrelsen jemte skrif
velse af den 13 Mars 1894 tili Kejserliga Senaten ett af Öfveringeniören Ver- 
ner Lindberg efter verkställd undersökning uppgjordt och af Ofverstyrelsen 
omfattadt projekt jemte ritningar och kostnadsförslag tili Strömma kanals om-
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byggnad och fördjupande för en kostnad af 105,000 mark, hvaremot Öfver
styrelsen ansett genömgräfningen för en. ny kanalled genom näset emellan 
Strömsholms och Dalby lägenheter, hvaröfver projekt och kostnadsförslag jem- 
väl insändfcs, medföra den dryga kostnaden af 275,000 mark.

Den sälunda föreslagna ufcvidgningen af kanalen hade emellertid säväl 
omförmälda skeppsbefälhafvareförening som Guvernören i Äbo län, hvilkas 
utlätande i saken Kejserliga Senaten velat inhemta, ansett för otillräcklig och 
förordat en mera omfattande dylik tili ett djup af minst 4 meter under lägsta 
vattenständ och en bottenbredd af 16,76 meter, hvarföre Öfverstyrelsen af Kej
serliga Senaten uti förnyad skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 
13 November 1894 förständigades att upprätta och tili Kejserliga Senaten in- 
sända ny tt förslag tili kanalens ombyggnad med beaktande af omordade önsk- 
ningsmäl. — Det med iakttagande häraf uppgjorda nya kostnadsförslaget in- 
sändes af Öfverstyrelsen tili Kejserliga Senaten jernte skrifvelse af den 20 i 
samma mänad och beräknades deri kostnaden för ombyggnaden belöpa sig tili 
en summa af 131,300 mark.

Med godkännande af sistnämnda förslag tili utvidgning, uträtning och 
fördjupning af Strömma kanal har Eders Kejserliga Majestät enligt nädigt bref 
af den 16 Juli 1896 beviljat af allmänna medel den beräknade kostnadssum- 
man och anmodades Öfverstyrelsen uti Kommünikationsexpeditionens i K ej
serliga Senaten skrifvelse af samma dag att utföra arbetet, hvarjemte under - 
rättelse meddelades a tt Guvernören i Abo och Björneborgs län anbefallts att 
efter anmälan af Öfverstyrelsen läta säväl expropriera det för kanalen erfor- 
derliga omrädet som, frän den tid Öfverstyrelsen egde närmare meddela, upp- 
säga ofvanomförmälda med egaren tili Tykö bruk den 15 Mars 1848 uppgjorda 
kontrakt, hvarefter och sedan kanalarbetet slutförts Öfverstyrelsen egde öfver- 
taga kanalens förvaltning samt uppgöra och tili Kejserliga Senaten insända 
förslag tili taxa för kanalens och den blifvande svängbrons begagnande.

Sedan Öfverstyrelsen förordnat yngre ingeniören Emil Graeffe att säsom 
ledare utföra arbetet, vidtog detsamma den 15 September 1896, men som tra- 
fiken genom kanalen fortgick ända tili början af December mänad, künde ka
nalens afstängande först dä vidtaga. Sam tliga. redskap och materialier anskaf- 
fades sälänge ängbätstrafiken pägick. Gräfning af jord förrättades tillsvidare 
i skydd af de gamla reveteringsmurarne tili kanalens bredd och ned tili vat- 
tenytans djup. Sedermera afstängdes kanalmynningarne med dubbla spont- 
väggar inslagna pä i'esp. 3,5 och 4 meters afständ frän hvarandra, hvarefter 
rummet mellan väggarne fylldes med jord. Yattenytan i arbetsgropen sänktes 
efterhand som arbetet med gräfningen fortskred och spontväggarne afsträfva- 
des i samma män för ökad säkerhets skull.

Under hösten kilades 230 m3 sten tili landfästen och 89 m3 för revetering
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af kanalsidorna. Ur kânalen utgräfdes inalles 308,5 m3 sten och 1,408 m3 
grusjord.

Kostnaderna hafva ufcgjort: dagspenningar 13,965 mark 89 penni, upp- 
handlingar 9,920 mark 45 penni, skjutser och transporter 856 mark 10 penni 
och diversë utgifter 373 mark 15 penni, eller sâledes malles 25,115 mark 59 
penni.

Den 16 Oktober 1896 hade giltigheten af ofvanomordade den 15 Mars 
1848 med egarene tili Tykö bruk belefvade kontrakt blifvit nppsagd att upp- 
höra ifrân seglationens afstannande samma âr.

Arbetèt beror pâ fortsättning följande âr.

B. TJppmuddring af hamnen i Fredrikshamns stad.

Sedan Stadsfullmäktige i Fredrikshamn uti en tili Kejserliga Senaten 
ingifven skrift i underdânighet anhâllit, att staden för uppmuddring af sin 
hamn und er en tid af tvâ âr rnâtte kostnadsfritt fâ begagna nâgot af kro- 
rians mudderverk samt att nâgon u taf staten aflönad ingeniör jemte bygg- 
mästare skulle förordnas a tt leda och öfvervaka arbetet, äfvensom Öfversty- 
relsen uti infordradt underdânigt yttrande hemställt, a tt de under Öfversty- 
relsens vârd befintliga mudderverk icke mâtte kostnadsfritt till enskildes be- 
gagnande upplâtas, enär sâvâl vârden som underhâllet af dessa kostsamma ar- 
betsmaskiner, äfven under den tid de användas för andra arbeten an statsver- 
kets, lämpligast och' säkrast borde âliggâ kronan, och den af Öfverstyrelsen 
antagna besättningeh âtfolja mudderverket, men att afgiften, i betraktande 
af den âllmânna nytta, som med arbeten af ifrâgavàrande beskaffenhet afsâgs, 
icke skulle omfatta annat an betäckande af afloningar, underhâl! och skälig 
andel i slitaget och remonten, har Kejserliga Senaten, enligt skrifvelse frân 
Kommùnikàtionsèxpeditionen af den 7 December 1893, funnit ifrâgavarande 
muddringsarbete förtjent af understöd frân kronans sida samt förty tillâtit ej 
mindre att nâgot kronan tillhörigt mudderverk jemte àngbât, afforingsprâmar 
och besättning linge för arbetet upplâtas ât Fredrikshamns stad emot en 
ersättning af 3,000 mark i mânaden, ân a tt nâgon Öfverstyrelsen underlydande 
ingeniör förordnades att emot ersättning af kronan öfvervaka arbetets utfö- 
rande, med skyldighet för staden att bekostà ved, prâmkarlar och mudder- 
verkets transport frân och till dess stationsort.. Derjemte och med afseende â 
a tt jemväl Yiborgs stad önskat anyanda e,tt kronans mudderverk för fördju- 
pande af Salakkalahti vik invid Viborg, anbefaldes Öfverstyrelsen att, dâ nâgot 
mudderverk vore ledigt att för arbeten af ifrâgavarande slag användas, derom 
hos Kejserliga Senaten anmäla och tillika föreslä för hvilket arbete detsamma 
skulle upplâtas; Sedan Öfverstyrelsen hos Kejserliga Senaten jemte anmälan



atfc muddei'veïket „Ruoppaaja“, efter det de anbefaida farledsarbetena i Pojo 
vikens iulopp under âr 1895 slutförfcs, blefve disponibel! för andra arbeten, 
hemstält a tt.sagda  mudderverk da finge upplätas för muddringen af hamnen 
i Fredrikshamn, biföll Ivejserliga Senaten enligt skrifvelse frän Kommunika- 
tionsexpeditiönen af den 15' Februari 1894. härtill.

P â  grand häraf bogserades mudderverket „Ruoppaaja“ jernte tvä affo- 
ringsprämär af bogserängbäten „Aili“ den 27 Oktober 1895 frän Pojo vik, der 
arbetet da upphört, tili Fredrikshamn, efter det Öfverstyrelsen förordnat en 
Öfverstyrelsen underlydande ingeniör att öfvervaka muddringsarbetet- pâ sist- 
nämnda ort. Detsamma vidtog" omedelbart derefter och fortgick under No
vember manad, vid hvârs utgàng hamnen isbelades.

De af Öfverstyrelsen under âret bestridda kostnaderna för arbetet utgöra: 
dagspenningar 16,152 mark 21 penni, upphandlingar 3,321 mark 87 penni, 
skjutser och transporter 441 mark 8 penni, diverse 195 mark 33 penni, sjö- 
försäkring och bogsering af mudderverket m. m. 2,59 L mark 10 penni eller 
inalles 22,701 mark 59 penni.

C. Fördjupning af farleden emellan Wiborgs stad och Trängsund 
samt derifrän tili den yttre redden.

Enligt- nädigt bref af den 23 Oktober 1891 har i näder tillatits att en 
fördjupning af farleden emellan Wiborgs .stad och Trängsund samt derifrän 
tili den yttre redden finge verkställas, nemligen emellan W iborg och Träng
sund tili 4,+5 meters djup samt frän Trängsund tili den yttre redden till 5,3-t 
meters djup under lägs.ta vattenständet med en bottenbredd af ungefär 44,5 
meter, likväl med följande förbehäll:

l:o att, i fall krig utbryter, trävarulastageplatsen och upplagen invid 
Trängsund blifva utrymda inom fjorton dagars tid efter derom frän militär- 
myndigheternas sida inlupet förständigande;

2:o att, i händelse sädant icke blifver fullständigt eller delvis verkstäldt, 
sistnämnda myndigheter ega träfifa ätgärd om lastageplatsens och trävarulagrens 
förstörande, hvarvid byggnads- och virkesegare icke künde päräkna. nägon 
ersättning af ryska kronan; samt

3:o att i fredstid utvidgning af nuvarande lastageplat-s medelst uppförande 
af nya byggnader eller upplag finge försiggä endast med fästningskommendan- 
tens i W iborg begifvande.

Derjemte- tilläts i näder att för nämnda arbete, som . beräkna-ts kosta 
326,000 mark, finge af finska allmänna medel användas ända tili 218,000 mark 
att ut-gä efter fördelning pä högst sex är, jemte det Wibogrs stad, i enlighet

Öfvcrstyr. für Väy- o. Vattenb. ärsber für 1SVG. S
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med ätagen förbindelse, äläg a tt tili arbetets bekostande bidraga med 108,000 
mark.

I  skrifvelse af ofvannämnda dag frän Handels- och Industriexpeditionen 
i Kejserliga Senaten anbefaldes Öfverstyrelsen att gä i författning om arbe
tets' päbörjande och verkställande i enlighet med hvad Öfverstyrelsen närmare 
föreslagit sälunda att arbetet, om hvars utförande inom möjligast korta tid 
stadsfullmäktige i W iborg anhällit, blefve, sä vidt möjligt och ske kunde 
utan arbetets fördyrande, utfördt inom kortare tid än sex är, förslagsvis 
fyra är.

Üti det uppgjorda arbets- och kostnadsförslaget ingick att farleden vid 
utloppet frän Wiborgs hamn samt emellan Trängsund och den yttre redden 
skulle uppmuddras med ett ängmudderverk. E tt sädant jemte tvenne afförings- 
p rä m a ra f  jern  uppköptes i S:t Petersburg och anlände i Maj 1893 tili Wiborg, 
der muddermaterielen mäste undergä en större remont. Bogserängbät för 
mudderverket bestäldes frän W arkaus bruk af firman Paul WahL & 0:o.

Arbetet, som päbörjades är 1892 och sedan dess ärligen fortgätt imder 
ledning af distriktsingeniören i Saima distrikt pä de skilda delarne af farleden 
ä de tider och i den ordning senast afgifna ärsberättelse utförligare omf'ör- 
mäler, vidtog är 1896, sedan säväl mudderverket som a.fföringsprämarne och 
bogserängbäten Karhu blifvit i Helsingfors grundligt remonterade, ater den 1 
Juni i farleden emellan Trängsund och yttre redden, hvarest en kortare sträcka 
ännu äterstod att fördjupa. Vid trallning. i sträckan utanför Trängsund be- 
funnos pä olika stallen mindre upphöjningar i farleden, hvilka ytterligare mäste 
undanskaffas. A denna sträcka afslutades arbetet den 18 Juli, hvarefter mud- 
derattiraljen öfverflyttades tili Wiborgs hamn för att i farleden närmast ham- 
nen utföra den öfvermuddring, som tillföljd af uppslamning och- uppgrundning 
af farleden efter slutförd muddring blifvit behöflig.

Beroende af säväl det ringa djup, tili hvilket muddring numera verkstälts, 
som den obetydliga areal, öfver hvilken öfvermuddring värit behöflig, äfven- 
som af de häraf beroende ständiga omflyttningar frän det ena stallet tili det 
andra, har arbetseffekten säväl ä sträckan utom Trängsund som i farleden frän 
Wiborgs hamn värit särdeles liten, beroende hvaraf kostnaden för uppmuddrad 
jord blifvit ganska stör. I  medeltal upptogos nemligen per dygn i farleden 
utom Trängsund 300 m3 samt i farleden frän Wiborgs hamn 370 m3.

Inalles uppmuddrades ytterom Trängsund 9,840 m3, häri inbegripet säväl 
den del af arbetet, som ännu var outfördt, som öfvermuddring ä sträckan 
emellan Trängsund och yttre redden; vid öfvermuddring i farleden utanför 
W iborg 20,250 m3. Kostnaden per kubikmeter ä förstnämnda sträcka uppgär 
■under Juni mänad tili 45 penni, under Juli mänad, dä öfvermuddring verk- 
stäldes, tili 80 penni; i farleden utom W iborgs hamn under Juli mänad till 26
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penni, under Augusti mànad tili 3L penni och under September mânad tili 63 
penni. I  dessa kostnader är-utgiften för ved, oljor m. m. inbegripen.

Arbetet afslutades säsom fullfärdigt den 24 September och afsynades den 
28 och 29 Oktober. 'Den 25 September öfverlemnades mudderatfciraljen at 
Wiborgs stad för uppmnddring af dess inre hamn.

Yid arbetet hafva under äret användts 3,061 dagsverken, deraf 22 bygg- 
mästare-, 229 muddermästare-, 458 maskinist-, 458 eldare-, 229 ängbätsförare-, 
12 3/4 dykare-, 4 öke- och 1,648 i/i handtlangaredägsverken.

Kostnaden för arbetet har stigit tili Fmk 17,417: 11, hvaraf i aflöningar 
utbetalts Fmk 7,654:—, i dagspenningar Fmk 4,100:05, i upphandlingar 
Fmk 4,424:35, för skjutser och transporter Fmk 218: 58 samt för diverse 
Fmk 1,020: 13. Härtill kommer för försäkring af mudderverket samt diverse 
andra utgifter sammanlagdt 3,254 mark 35 penni, sä att hela kostnaden för 
arbetet utgjorde under äret 20,671 mark 46 penni.

D. Uppmuddring af Wiborgs stads inre hamn.

Sedan enligt Kejserliga Senatens härom fattade beslut Wiborgs stad be- 
rättigats att emot en afgift af Fmk 4,500 per mânad använda ett kronan till- 
hörigt mudderverk med härtill hörande bogserângbât och afföringsprämar för 
uppmuddring af stadens inre hamn, öfverlemnades efter slutförd' muddring .af 
farleden emellan Wiborgs stad och Trängsund samt vidare tili yttre redden 
den 25 September 1896 den vid dett.a arbete använda mudderattiraljen i antydt 
afseende ât Wiborgs stad. Arbetet pägick med mindre afbrott nait och dag 
under hösten ända tili den 10 November, dä detsamma tili följd af hamnens 
isbeläggning för äret afslutades och mudderverket jemte pramar och öfriga 
tillbehör upplades tili vintern. För maskinernas löstagning och olika maskin- 
delars inpackning voro en maskinist och ett mindre antal handtlangare syssel- 
satta ända tili den 22 December.

Under den tid bogserângbâten Karhu användes för bogseriDg för Ofver- 
styrelsens räkning vid arbeten annorstädes, upphyrdes för arbetet en skild 
àngbàt, för hvilken betalades 450 mark.

Vid 'arbetet användes förutom de af Wiborgs stad bekostade däckskarlar 
1,136 dagsverke, hvaraf 133 muddermästare-, 209 maskinist-, 179 eldare-,
76 ängbätsförare- och 539 3/t handtlangaredagsverke.

Förutom kostnaden för däckskarlar och bränsle, hvilken kostnad blifvit 
ersatt af Wiborgs stad, har detta arbete under äret kostat 5,769 mark 10 
penni, hvaraf för aflöningar utbetalts 3,283 mark, för dagspenningar 873 mark
77 penni, för upphandlingar 940 mark 69 penni, för skjutser och transporter 
36 mark 14.penni och för diverse 635 mark 50 penni.
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19. Farlederna pá Aland.
A. Lemströms kanal i Jómala socken.

Derma, kànal, som förenar Lamparen ben'ämnda hafsfjärd med Mariehamns 
inre- hamn, anlades áren. 1881 — 18S2 for en köstnad af 219,000 mark och har 
en längd af 475 meter, en bottënbfedd af 11,9 meter och ett lägsta vattendjup 
af 3,9 meter. Ofver kanalen. le'der en svängbro af trä, lemnande en 11,9 meter 
öppen bredd.

Arsanslaget för innevarande är utgjorde ursprnngligen 800 mark, men 
erfordrade i följd af mera omfattande reparationer â svängbron ett tillskott af 
54 mark 70 ponni, sa att sammafdagda utgiften för äret uppgick tili .854 mark 
70 penni, fördelade â följande poster:-

Kànalvaktens I o n .................... ' . ..........................• . . . .
Smôrjnings- och belysningsâm nen. . . ..........................
P o s tp o r to n '..................................................................................................
U tsàttning och borttagning af b o ja r ...................................................
Uppsatt en signalspira med flaggor . . . . . .
Reparation och delvis ny trappa till v a k th u se t...............................
Réparation af brolocket, lyftning och mâlning af svângbron .
Hâgnadernas reparation och uuderhâll . . . . • ..........................
Plànterings- och putsnings.arbeten, vâgar och gângar . . . .

Summa

3?nf 500:
38: — 

4: 57 
14: — 
14: 20 
50: -  

164: — 
16: 50 
53: 45

9mf 854: 70

Arbefet erfordrade 33 dagsverken, ' förutom ackord arbeten.

B. Fördjupande af Sunden emellan Orrfjärd, Lillfjärd och Wandöfjärd 
i Finströms och Saltviks socknar pä Aland.

Sedan särskilda lägenhetsinnehafvare i nämnda socknar af Guvernören 
öfver Äbö- och Björneborgs län ntverkat ät sig tillständ att fördjupa de alt- 
mera uppgrundade sunden emellan nämnda fjärdar, förnämligast för att möjlig- 
göra fiskens uppstigande tili sina förra lekplatser. men ocksä för att under- 
lätta samfärdseln, har Kejserliga Senaten pä intressenternas i företaget derom 
gjorda anhällan i skrifvelse för den 25 September 1894 berättigat öfverstyrel- 
sen att. af det till dess disposition för väg- och vattenbj^ggnadsarbeten stäende 
anslaget använda ända tili 4,000 mark för nu ifrägavarande fördjupning.

Med detta bidrag päbörjades arbetet den 5 Juni innevarande är med att 
irtslä dammar i hvardera ändan af Kungsholmströmmen emellan Lillfjärd och
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Orrfjärd, hvarpá, efter verkstäld länspumpning, emellan datnmarna utschakta- 
des 2,670 m3 sand och stenblandad lera, 240 in3 lera samt 74 m3 berg. Ofver 
den sä ufcgräfda banalen uppfördes derjemte en bro och inhägnades den med 
garden. Ur Holmsundet emellan Lillfjärd och Yandöfjärd utgräfdes likaledes 
inom dammar 500 m3 lös lera och sand. Dessutom- upptogs genom muddring 
ur Kungholmströmmen -640 m3 ochi ur Holmsundet 80 m3 lös lera och sand. 
Vid árets slut hade Kungholmströmmen blifvit uppgräfd tili füllt djup, 3 fot 
under lägvatten samt 20 fots bottenbredd och en sidodossering af 1 : 2. Ur 
Holmsundet áterstod att uppmuddra 120 m3 lera, hvilket arbete slutfordes- inom 
Januari 1897.

Under ár 1896 användes vid arbetet 370 ' / 4 krono- och 5,650 '/ ,  intressent- 
dagsverke, hvilkas fördelning pá de olika arbetena var följande:

A rb e ts le d n in g ..................................................................................
J o r d g r ä f n in g ..................................................................................
Bergsprängning . . . . ■........................................................
M u d d r i n g .......................................................................................
H a m m a r .................................................................................
V a tten p u m p n in g .............................. .............................................
Underhäll och tillverkning af .redskap, mudderflottor m. m.
700 1. m. gärde ......................................... ....................................
Bro ............................................................................................

210
2,9623/4

253
1,287'/, 

218 
2913/4 
5243/4

67'A
157'/,

dagsv.
J5

»5
Transporter

Summa
4S 5)

6,0203/4 dagsv.

Af statens bidrag för arbetet utbetalades under äret för: '

T r a n s p o r t e r ........................................................  .304:12
Byggmästare .  ...................................................  „ 5S2: —
S m e d ........................................................ ..... „ 713: —
Upphandlingar af redskap och diverse material „ 1 055:27

Summa Smf "2,654: 39

20. Hamnbyggnadsarbeten pä utön Hogland.
Uppförande af en vägbrytare i viken utanför Suurkylä by pä Hogland.

I  anledning af innevänarenes ä ut-öarna'Hogland och Tytärsaari -kr 1891 
hos Kejserliga Senaten gjorda anhällan ej mindre att undersökningar för pä- 
finnande af lämpliga hamnplatser ä'dessa. öar.för innebyggarnes behof mätte 
verkställas samt förslag och kostnadsberäkningar för sädana hamnplatsers an-
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läggande pa statsverkets bekosfcnacl upprättas, an äfven att. statsverket med 
fy ratio procent af de beräknade kostnaderna skulle bidraga tili anläggningar- 
nas utförande, anbefalfce Kejserliga Senaten, efter det Direktoren för lots- och 
fyrinrättningen i landet med affordradt underdänigt utlätande inkommit, den 
31 Mars 1892 uti skrifvelse frän Handels- och Industriexpeditionen Öfversty- 
relsen att läta verkställa ifrägavarände undersökningar och upprätta förslag tili 
hamnanläggningar eller andra skyddsinrättningar, läxnpade för det lokala be- 
hofvet för mindre farkoster, äfvensom kostnadsberäkningar.

Sedan Ofveringeniören W erner Lindberg derä erhällit Ofverstyrelsens 
förordnande att verkställa de anbefalda undersökningarna och upprätta för- 
slagen, insände Öfverstyreisen jemte underdänig skrifvelse af den 10 Novem
ber 1894 tili Kejserliga Senaten säväl af Ofveringeniören Lindberg till Öfver- 
styrelsen aflemnadt utlätande i saken samt förslag tili utförande pä Hogland 
af en molo om 180 meters längd uti viken invid Suurkylä by för en kostnad 
af 106,000 mark, samt ä Tytärsaari af en 63,5 meter läng vägbrytare framför 
Kirkonkylä by pä öns södra sida, erfordrande en kostnad af 58,000 mark, som 
äfven af Civilingeniören E. M. Rindeil pä Ofverstyrelsens uppmaning upprät-. 
tade alternativa förslag för sagda molos och vägbrytares byggande efter ett 
annat system, hvarvid kostnaderna komme att belöpa sig för rnolon- tili 95,000 
mark och för vägbrytaren tili 39,000 mark. Föi; egen del föreslog Öfversty- 
relsen att en molo skulle med allmänna medel byggas invid Suurkylä pä Hog
land enligt Öfveringeniör . Lindbergs förslag, under förutsättning att öns in- 
bj'ggare skulle, säsom de uti en tili Öfverstyrelsen ingifven skrift utlofvat, tili 
arbetet bidraga med 3,000 dagsverken, hvaremot med byggandet af vägbryta
ren ä Tytärsaari finge anstä intilldess ytterligare erfarenhet genom arbetet vid 
Hogland vunnits beträ.ffande den konstruktion, som för densamma borde väljas, 
hvarefter ny tt förslag för denna vägbrytares byggande pä grund af den dä 
vunna erfarenheten komme att uppgöras.

Uti skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 28 Mars 1895 
meddelades Öfverstyrelsen att Kejserliga Senaten, vid föredragning af detta 
ärende, gillab Ofverstyrelsens förslag att lata med byggandet af en vägbrytare 
vid Tytärsaari pä anförda skäl tillsvidare bero men tillika affordrat Öfversty
relsen underdänigt yttrande angäende af en fackman gjorda anmärkningar och 
föreslagna modifikationer tili Öfveringeniör Lindbergs förenämda förslag tili 
molo pä Hogland.

Efter det Öfverstyrelsen uti skrifvelse af den 27 derpäföljande November 
med underdänigt yttrande i antydt afseende inkommit och tillika insändt ä 
Öfverstyrelsen ytterligare utarbetade tvenne alternativa kostnadsförslag för 
en molobyggnad vid Hogland slutande sig ä resp. 182,000 mark, beviljade 
Eders Kejserliga Majestät enligt nädigt bref af dep 16 Juli 1896 af ällinänne
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lnedel nästsagda belopp for en molo af 180 meters längd, med erinran tillika 
att de af öboerna utfästa bidragen skulle for arbetefc tagas i anspräk.

Förslaget för molons eller vägbrytarens utförande afser att densamma 
till början af sin längd frail stranden utgöres af en 90 meter läng ütfylld 
steubauk ända till ett maximidjnp af 3 meter samt att i fortsättning denned 
den äterstäende yttre delen ä ett djup af 2—5 meter till en längd likaledes 
af 90 meter utföres sälunda, att ä hafsbottnen utfylles med sten och ä den 
jemnade stensättningen nedsänkas kistor, som fyllas med sten, hvarefter ä ki- 
storna uppföres granitmur i cementbruk. Den yttre sidan af vägbrytarens 
stenbank skulle skyddas medelst nedsänkande längs densamma af stora' 
stenblock.

Sedan Civilingeniören E. T. Gestrin af Ofverstyrelsen utsetts till ledare 
af arbetet, vidtog i medlet af Oktober i Kotka stad förberedeser derför, be- 
stäende i anskaffande af arbetsvant manskap, uppköp af diverse materialier 
säsom spärvägs- och ställuingsstock, krut, dynamit m. m., ä Hogland inleddes 
öboerna underhandling om sättet för de af kommunen utlofvade tretusen dags- 
verkens levererande äfvensom öfverenskoms angäende andra arbetet rörande 
frägor, säsom tillständ att pä kommunens mark säväl fä upplägga arbetsma- 
terialier som ock tillgodogöra sig kostnadsfritt derstädes befintliga stenbrott 
och rul.lstenstägter. I  slutet af Oktober päbörjades üppförandet af hufvudspä- 
ret frän stentägten tili platsen för den blifvande vägbrytaren, smedja, dynamit- 
och krutkällare, materialkurer samt iständsättandet af arbetsredskap, säsom 
kranar, vagnar, vexlingar m. m., hvilka frän andra under Ofverstyrelsen ly- 
clande arbeten under loppet af hösten tillsändes, och pägingo dessa arbeten 
tili ärets slut.

I  förväntan pä en del materialier och arbetsredskap, hvilka tili följd af 
vinterns inbrott icke med jala künde transporteras frän fastlandet tili ön, utan 
skulle hemtas med isbrytaren Murtaja, sysselsattes stenarbetarne med tillverk- 
ning af 5 st3mken pollare af sten för cementmuren, kilning af 250 m3 sten
block samt söndersprängning af större jordstenar tili fyllnad för stenbanken. 
Med en större galeas hade dock transporterats frän fastlandet uppköpt stock 
tili den första kistan, hvilken under vinterns lopp skulle tillverkas och sänkas 
pä sin plats, hvaremot för öfriga frakter användts jalor. Uppköpet af virke 
för öfriga kistor skulle bero pä huruvida sädant künde fas pä Hogland för 
antagligt pris och derigenom frakter inbesparas eller om det blefve fördelak- 
tigare att anskaifa virket frän fastlandet följande vär.

Totala antalet dagsverken som användts under äret utgör l,8963/4, hvaraf 
639 levererats af Höglands kommun och 522 utgjort betingsdagsverken samt 
7353/4 gjorts för dagspenning.

För arbetet har under äret utbetalats 21.615 marked? penni.
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21. Kanaler, far- och flottleder i Uleä vattensystem.
A. Ämmäkoski och Koivukoski slussar i Kajana elf invid Kajana stad.

De vattenmassov, som fvän Kuhmoniemi och Sotkamo socknar förena sig a
i Nuasjävvi och Rehjänselkä sjöar samt ifvän den sistnämda genom Kajana 
elf utfalla i Uleätväsk, bilda invid Kajana stad Ämmä- och Koivukoski forsar 
med en sammanlagd fallhöjd af öfver 9 meter. För möjliggörande af tvafik 
för forsbätar anlades i dessa vedan av 1846 hvav sin tväsluss för att evsätta 
den tvävänna som devfövinnan' föv bätfavtens undevlättande funnits invättad.
Begge slussavne, af hvilka Ämmäkoski äv inspvängd i bevg pä novra- sidan af 
vattenfallet, hafva sedän dess undevgätt ombyggnad och vestauveving. Devas 
sammanlagda längd jemte tili dem ledande-kanalen äv 95 metev, bottenbved- 
den 2,4 metev och djup 1,2 metev.

Slussen vid Ämmäkoski fovtsättes nedanom omedelbavt af en kanal om- 
sluten med gvanitstödjemuvav. Ätskilliga bvistev repaverades i dessa muvav, 
hvavj ernte kanalens botten, som hade tillgvundat, uppmaddvades. Den invid 
slussen befintliga vaktstugan undevgick äfven vemont.

• Koivukoski slusskainmaves plankbeklädnad iständsattes, livavutom vid 
hvavdeva slussavna evfovdevliga mindre vemontev utfövdes ä vevetevade dosse- 
vingav, stakett, aflopp m. m.

Avbe-tseffekten utgjorde: 2 m3 uppmuddvadt gvus; 60 m3 stödjemuvsav- 
bete; 165 m2 stenveveteving omlades; i slusskammavena insattes 18 m2 plank- 
foclev och 110 metev stakett veparevades'.

Tili dessa avbeten ätgingo 3003/4 dagsvevke samt 1,303 mavk 14 penni.
Föv slussavnas fövvaltning undev ävet utgäfs i avvoden 2,470 mavk samt 

i povtpovton och assuvansafgiftev 28 mavk 95 penni. Sammahlagdt belöpte 
sig utgiftevna föv slussavne tili 3,802 mavk 9 penni af ävets anslag 4,100 
mavk.

Slussavne tvafikevades af 2,036 favkostev, föv hvilka uppbövden belöpte 
sig tili 2,014 mavk 85 penni, hvilket med 1,787 mavk 24 penni undevstiga 
utgiftevna.

B. Anläg'gande af.en dragväg utmed Katermakoski fors af Ontojoki
elf i Kulimöniemi soeken af Uleäborgs Iän.

Uleä vattensystems ostligaste omväde omfättav Kuhmoniemi och Sotkamo 
socknav. Uti fövstnämda'soeken befintliga vidt utgvenade vattendvag uppvinna 
pä landthöjden längs gvänsen mot Kejsavedömet, fövena sig alla uti Ontojävvi
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sjö och rinna vidare genom Ontojoki elf m. fl. vattendrag vesterut tili Uleä 
träsk. Da säledes heia Kuhmoniemi sockens bättrafik skall passera Ontojoki 
och i dess öfra lopp belägna Katerma fors, hvarest bätarnes uppdragning var 
förenad med stora svärigheter, anbefalde Kejserliga Senaten den 1 Februari 
1895, i anledning af kommunens. redan är 1892 gjorda anhällan, att en 600 

X meter läng dragväg af stock skulle med allmänna medel under är 1895 upp-
föras utmed stranden af nämnda fors för den beräknade kostnads§umman 
7,350 mark.

I  enlighet härmed utfördes detta dragvägsarbete under nästnämda är. 
Likväl visade erfarenheten under värflodsbättrafiken är 1896 att en pähöjning 
af dragvägen var nödvändig. Emedan Kejserliga Senaten den 23 Januar! 
samma är faststälde Öfverstyrelsens försläg om den frän föregäende är af an- 
slaget öfverblifna behällningens användande tili erforderliga kompletterings- 
arbeten, värkstäldes under värvintern den nödigbefunna pähöjningen af drag- 
vagen, uppgäende malles tili 167 m3 nybyggnad, derjemte intogs y.tterligare 
119 m3 stenbelastning i den päbyggda stockkistan. Härtill användes 1791/2 
dagsverke med ett aflöningsbelopp af 386 mark 65 penni, stock m.. m. upp- 
handlades för 427 mark 20 penni och diverse utgifter stego tili 8 mark, hva- 
dan kompletteringsarbetets sammanlagda kostnad utgjorde 821 mark 85 penni.

Dä 1895 ärs arbete medtog 5,958 mark 19 penni, belöper sig heia kost- 
naden för denna dragvägsbyggnad tili 6,780 mark 4 penni, utvisande ett an- 
slagsöfverskott af 569 mark 96 penni.

O. Upprensning af Jormasjoki ä i Sotkamo socken af Uleäborgs län
för bätleds ävägabringande.

Sedan pä derom gjord anhällan Öfverstyrelsen för väg- och vattenbygg- 
naderna lätit genom vederbörande distriktsingeniör verkställa und'ersökning 
och upprätthälla kostnadsförslag för upprensning af Jormasjoki ä tili bättrafi- 
kens underlättande, samt Guvernören i Uleäborgs län medelst utslag af den 3 
Oktober 1889 faststält ifrägakomna Jormasjoki bätleds upprensning, har K ej
serliga Senaten i skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 1 Fe
bruari 1895 tillätit Öfverstyrelsen att upptaga Jormasjoki bätledsarbete med 
ett anslag af 12,000 mark i nägot af Ofverstyrelsen framdeles tili Kejserliga 
Senaten insändande arbetsförslag. Dä Öfverstyrelsen i arbetsförslaget för är 
1896 upptog nämnda arbete och anslagssumman 12,000 mark, faststäldes det 
af Kejserliga Senaten den 23 Januari sistsagda är.

Det faststälda arbetsförslaget bestämmer att i Joensuukoski forsarne och 
i Neuvola, Yli- och Alavirta strömmar upptoges en bätled med 2,5 meter bot- 
tenbredd och 8,75 meter vattendjup vid normalt trafikvattenständ. Dessutom

Öfverstyr. för Väg- o. Vatteiib. arsber. f. 1896. 9
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inrättas i Torvela hemmans öf'ver vattendraget, gäende kvarndain genomfart 
för bätleden medelst en 25,5 meter lang träränna. >■ ' ' ■

Emedan Joensuukoski 2,5 kilometer länga fors är i vattendragets nedersta 
lopp och bätlasterna härtills forslats ifrän- forsnacken förbi försen pä en för 
ändamälet anlagd körväg samt enär vattendraget pä den äterstäende 4 kilo
meter länga . sträckan frän forsnacken upp tili Jormasjärvi hade tillräckligt 
djup förutom i Neuvolavirta, der nägra frän botten uppstäende klippknölar 
hindrade bättrafiken, fördelades bätledsarbetet, som verkstäldes är 1896, sä- 
lunda at.t upprensningen af Neuvola, Yli- och Alavirta företogs under- Mars 
och April mänader, hvarigenom bättrafiken under ärets heia seglationstid var 
oförhindrad pä sträckan frän Jormasjärvi tili Joensuu fors. Under förra hälf
ten af Juli uppfördes i forsnacken en arbetsdam försedd med. ett stört äntäl 
luckor; i skydd af denna dam upprensades bätleden i Joensuukoski under 
sommaren och hösten, hvarigenom Jormasjoki heia bätleds arbete var slutfördt 
i Oktober redan nämnda är 1896.

Säväl arbetskostnaden som effekten och använda dagsverken framgär af 
efterföljande fördelning:
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H äraf synes att vid Jormasjoki bätledsarbete användes 3,718:'/4 dags- 
verke och kostnaderna för det fullbordade arbetet belöpte sig tili 11,991 mark 
88 penni; säledes ett anslags öfverskott af 8 mark 12 penni.

Vid- förestäende kostnadsfördelning är att märkä, a tt allt smedarbete pä- 
förts arbetsredskapen, äfvensom beträffande arbetseffekten under sommaren 
och hösten, a tt denna effekt i nägon mon minskades derigenom att en vatten- 
uttappning genom arbetsdammens samtliga luckor alla nätter var nödvändig, 
hvarföre arbetsplatsen under dagens första timmar icke var fullkomligt torr.

D. Upprensning af Utosjoki ä i Utajärvi socken af Uleäborgs län.

Emedan flottning i Utosjoki ä, som är en biflod tili Uleäelf, var förenad 
med stora svarigheter i anseende tili de i än förekommande svära kröknin’gar 
och mänga forsar, anhöllo särskilda lägenhetsinnehafvare i Muhos socken, hvilka 
hafva sina skogsskiften vid Utosjokis källor, att än matte pä krönans bekost- 
nad upprensas för undanrödjande af antydda flottningshinder; och utfäste sig 
sökandena att tili arbetet bidraga med 3 mark per skattöre. I  enlighet med 
Kejserliga Senatens föreskrift verkstäldes undersökning och uppgjordes för- 
slag tili flottledens förbättrande, derä Kejserliga Senaten, enär ans upprens
ning komme att medföra nytta  äfven för ilottningen af virke frän kronosko- 
garna i trakten, den 19 Oktober 1893 fann godt tilläta att för upprensningen 
af än enligt berörda förslag finge, förutom det af sökandene utlofvade bidra- 
det, af allmänna medel användas ända tili 5,000 mark, efter det laga tillständ 
tili arbetets utförande utverkats. Sedan dylikt tillständ genom Guvernörens i 
Uleäborgs län meddelade utslag erhällits, anbefalde Kejserliga Senaten i skrifvelse 
frän Kommunikationsexpeditionen af den 4 Oktober 1894 Öfvei’styrelsen att 
läta utföra arbetet under är 1895.

P ä  grund häraf verkstäldes Utosjoki flottledsarbete sagda är. Emedan 
kompletteringar i arbetet ansägs behöfliga ännu- under derpä följande är, fast- 
stälde Kejserliga Senaten den 23 Januari 1896 förslaget om anslagsäterstodens 
användande under nämnda är tili kompletteringsarbeten i flottleden.

JDessa arbeten utfördes under Juni mänad sedan erfarenheten vid den kort 
förut afslutade värflodsflottningen utvisade ännu vidlädande brister i flottleden.

Vid arbetet användes under äret dagsverken och kostnader enligt föl
jande fördelning:
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Sprângning och sidotransport af sten . . 
Stcnig grusjord, schakfcning och sidotrans-

1637, 88 — 6 ,4 1 419 60 144 35 — — — — 563 95

p o r t .......................................................... 94 205 — 1,24 254 45 — - — - — — 254 45
Uppfürando a'f stromlodningsvallar af stcn 17V. — 12 3,58 42 90 — - ■- — — — 42 90
Undcrhâll af arhctsrodskapon inclusive smod 39 — — — 100 50 — - — - - — 100 50
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S u mm a 343V, — — — 907 45 144 35 52 58 7 50 1,111 88

For Utosjoki elfs rensning utbetalades under àr 1895 3,175 mark 96 
penni; alltsä har defcta slutförda flottledsarbete inalles kostat 4,287 mark 84 
penni af allmänna medel, hvadan ett öfverskott af 712 mark 16 penni före- 
finnes. Jordegarena deltogo derförutom i 1895 ârs arbete med det utlofvade 
bid raget 733 mark 90 penni.

E. Remont af farleder och dragvägar i Ulea vattensystem.

Gällande flottningsstadga i Uleâ vattensystem föreskrifver att stocken 
skall afledas frân alla dragvägar medelst bommar, som fästas längs dragvä- 
garna vid af kronan bekostade fasten, äfvensom att ilottningsmanskapet skall 
omedelbart istândsâtta de skador â kommunikationsanstalterna, som förorsakas 
af virkesflottningen. Utom denna remont mäste de bristfälligheter, hvilka ge- 
nom isens, köldens eller andra naturkrafters inverkan uppstä ä nämnda anstal- 
ter, hvarje âr afhjelpas. 1896 ärs anslag för dessa remonter utgjorde 15,000 
mark.

Uti Uleâ vidsträckta vattensystem äro nedgângsfarlederna upprensade med 
fästadt afseende främst pâ vattentillgângen, dernäst pâ det vattendjup, som en 
med tjära lastad forsbât kräfver. Den ârliga farledsremonten, som beständigt 
tillväxer i ütsträckning, emedan fortsättningsvis nya bât- och farleder i biflö- 
dena upprensas och inrättas, har sâledes till hufvuduppgift a tt sâvidt môjligt 
i forsarna och strömmarna underhâlla det för bâttraiiken erforderliga vatten- 
djupet. Rensningsarbetena i detta syfte omfatta till obetydlig del undanskaf- 
fande af flyttstenar, som svallisen och vâriloden för med sig i farlederna. Det
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kostnadsdrygaste underhällsarbetet härrör af föränderligheten i forsarnas och 
strömmarnas bottenfära och deraf uppkommande höjdförändringar i vattenspe- 
geln. Vattenströmmen urholkar och bortför nemligen rastlöst bottenjord med 
miadre motständsk>'aft. Da i n äs tan alla strömmar förekommer berg, inträffar 
det ganska ofta a tt nya trafikhinder uppstä af sädana bergsryggar, som sträcka 
sig öfver farleden och framträda just derigenom, att vattenströmmen ständigt 
urholkar bottnen ofvan- och nedanför och derigenom ästadkomrner en sänk- 
ning af den tidigare vattennivän. Dessa bergsryggars bortsprängande blir da 
en nödvändighet och ett sädant arbete är alltid förenadt med jemförelsevis 
stora kostnader.

Reparationsarbetena utfördes säväl ander vintern som under sommaren 
och hösten pä alla de sträckor af vattendraget, der sädana arbeten i bätleden 
eller ä dragvägarna päkallades. Sälunda mäste i sjelfva Uleä elf, och likasä 
i de tili Uleä träsk ledande elfvarna, der kronobätleder finnas, betydande rens- 
ningar och bottensp.rängningar verkställas samt dragvägarna dels ombyggas, 
dels tili stör utsträckning repareras, beroende af de skador dessa erhällit ge- 
nom ärets islossning.

Den vid reparationsarbetena erh&llna arbetseffekten var följande: 146,6 m2 
dragväg uppfördes änyo; reparationerna ä öfriga dragvägssträckor omfattade 
1,850,4 m2; tili allt detta anskaffades 143 m3 reveteringssten; frän bätlederna 
uppfordrades 529 m3 sten och 330 m3 grus; tili arbetsplatsernas fredande uti 
forsarna uppfördes 132 meter starka skärmdammar.

Härtill användes 5,10374 dagsverke och utgjorde kostnaderna tillsammans 
14,668 mark 36 penni.

22. Flottleder i Ijo vattensystem.

Remont af flottleden i Kalajoki—Harjajoki vattendrag inom 
Taivalkoski församling.

I  enlighet med Kejserliga Senatens föreskrift uti bref frän Jordbruks- 
expeditionen för den 8 Maj 1885 upprensades och uträtades flottleden i detta 
vattendrag under sommaren 1886, hvartill de anslagna medlen lyftades ä Lä- 
neränteriet i Uleäborg.

Under ärens lopp hade denna flottled med dertill hörande damanstalter 
för sparvatten blifvit i behof af ätskillig remont, hvarföre Kejserliga Senaten 
den 23 Januari 1896 faststälde ett anslag af 900 mark för ifrägavarande än- 
damäl. Remontarbetet utfördes under Juli mänad nämnda är, hvarvid Hoik- 
kajärvi sparvattensdam erhöll ny tröskel och nytt underlag ofvan- och 
nedanom denna, förökad sten- och jordfyllning i kistorna samt nya damnälar.
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Frän flottleden upptogs föröfrigt. 110 m3 flyttstenar, hvarjemte 350 m'2 sidör 
och botten i densamma reveterades.

Härtill användes 1971 /2 dagsverke och hela kostnaden ufcgjorde 778 mark 
44 penni.

23. Flottleden i Kemi vattensystem.
Remont af flottningsrännan utmed Taivalkoski fors af Kemi

elf i Kemi socken.
Den i Taivalkoski fors af Kemi elf anlagda flottningsrännan är utsatfc 

för skadliga verkningar af bottenisen under vintern och islossningen p& váren. 
Härigenom blir en ärlig remont af ifrágavarande anläggning nödig.

1896 ars remontanslag för antydt and am ai utgjorde 1,500 mark.
Under Augusti och förra hälften af September mánader, vid da rádande 

lagt vatten, bortsprängdes utmed flottningsrännans botten bergsryggar, hvilka 
fram trädt derigenom att den väldsamma vattenströmmen urholkat bottnet oi
van- och nedanför. Dessutom utjemnades rännans botten der flyttstenar vid 
islossningen hopats. En mycket stark vattentillväxt i elfven vällade att re- 
montarbetet för áret mäste afbrytas. Den effekt som erhölls bestod i undan- 
skaffande af 18 m3 söndersprängdt berg och 45 m2 bottenplanering.

Härtill användes 190l/4 dagsverke för en kostnad af 1,051 mark. 1 penni.
Arets anslag 1,500 mark lemnade sälunda ett öfverskott af 448 mark 99 penni.

24. Far- och flottleder i Torneá vattensystem.
A. Upprensning af Tornea och Muonio gränselfvär för virkesflott-

ningens underlättande.
I  skrifvelse af den 12 Juni 1890 meddelade Jordbruksexpeditionen i 

Kejserliga Senaten att Eders Kejserliga Majestät tillátit, att för upprensning 
af Torneä och. Muonio elfvar finge af finska allmänna medel användas ända 
tili 38,500 mark, under förutsättning att den Svensk-Norska regeringen med 
ett lika belopp deltoge i kostnaden för arbetet, äfvensom att nästbemälde 
regering jemväl förklarat sig villig att átaga sig hälften af berörda kostnad 
tili ett belopp af 27,500 kronor, med vilkor att arbetena i och för elfvarnas 
upprensning, i öfverensstämmelse med det af en tillsatt blandad kommissiori 
uti protokoll för den 13 Maj 1884 derom framstälda förslag, skulle utföras 
under omedelbar ledning af en särskild komité, bestäende af tekniker frän 
hvardera sidan; och hade härtill frän finsk sida utsetts distriktsingeniören i 
Uleäborgs distrikt Ferdinand Smedberg samt frän svensk-norsk Öfveringe-
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niören för norra distriktefc Majoren Gustaf Lindqvist, som sedän efterträdts 
af Majoren A. T. O. Cederberg samt denne äter sin tur af Löjtnanten Theo-, 
dor Helleberg.

Omförmälda för arbetets utförande och ledning tillsatta tekniska komite 
beslöt en sadan fördelning af arbetet, a tt Torneä elfs nedersta lopp frän och 
med Wuoento fors tili elfmynningen skulle omedelbart upprensas af den 
svenska arbetsledaren och att rensningsarbetet pä äterstoden af gränselfvarna 
frän W uoento uppät ända tili Enontekis församling skulle verkställas af 
distriktsingeniören i Uleäborgs distrikt.

Rensningsarbetet frän finsk sida vidtog pä värvintern är 1891 samt 
fortgick säväl nämda är som ären 1892 och 1893, hvarunder alla de i arbets- 
förslaget ingäende strömrensningarna, hvilkas utförande enligt förenämnda 
arbetsfördelning ankoin ä den finske arbetsledaren, blefvo verkstälda för en 
kostnad af 37,891 rnark 82 penni.

Sedän äfven den svenska arbetsledaren pä sommaren är 1896 inspekterat 
det finska rensningsarbet, blef under Augusti och September mänader sagda 
är de ytterligare kompletteringsarbeten verkstälda i Torneä gränself, som vid 
inspektionen päyrkades. Effekten dervid utgjorde 26 mB för sprängning af 
undervattenssten med sidotransport. Härtill användes 96 dagsverken. Kost- 
naderna voro tillsammans 608 mark 18 penni.

Sälunda har numera för ifrägavarande flottledsrensning i gränselfvarna, 
sedän tidigare utbetalts 37,891 mark 82 penni, hela det frän finsk sida anslagna 
beloppet 38,500 mark användts.

B. Remont af bätleden i Palojoki och Sotkajoki äar pä sträckan 
emellan Enontekis kyrkoby och Muonio gränself.

Sedan pä Palojoensuu byamäns i Enontekis församling derom gjorda an- 
hällan Kejserliga Senaten tillätit bätledernas i Palojoki och Sotkajoki äar upp- 
rensande med allmänna medel och för ändamälet anslagit den beräknade 
kostnadssumman 2,000 mark, utfördes detta arbete genom Öfverstyrelsens för- 
sorg under Juni och Juli mänader är 1893, h varvi d den anslagna penninge- 
summan fullständigt användes.

Emellertid visade det sig efter värfloden är 1895 att uti en af de 
upprensade forsarna, Aaponkurkkiokoski i Sotkajoki, en grustillslamning 
bildats öfver bätleden. P ä  anmälan derom förordnade Ofverstyrelsen att 
distriktsingeniören skulle ombesörja grusbankens undanskaffande ur bätleden 
i förenämnda Aaponkurkkiokoski fors. Detta remontarbete verkstäldes pä 

° grund häraf under Augusti mänad 1896. Kostnaderna utgjorde tillsammans 127 
mark 6 penni.

I
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II. Undersökningar för nya kanalanläggningar, far- och flottleder.
För vattenkommunikationernas vidare utsfcräckning, fördjupande m. m. 

hafva följande undersökningar blifvit verkstälda under äret:

I Nylands Iän.

För flottning af skogsalster i Saaris fors af Mäntsälä ä i Mäntsälä

I Äbo och. Björneborgs Iän.

2. För flottning af skogsalster i Kasala ä inom Sastmola socken.
3. För komplettering af synen rörande Kumo elfs fördjupande emellan 

Ruskila fors ooh hafvet för stockflottning.
4. För afsyning af flottleden i Karvia och Lassila äar inom Päm ark och 

Sastmola församlingar.

I Tavastehus Iän.

5. För fördjupande af Murole kanal i Ruovesi socken.
6. För flottning af skogsalster i Kyllö ä inom Pälkäne socken.
7. För inrättande af stocksorteringsplats i flottleden Pitkäniemi—Willilä 

af Pyhäjärvi sjö inom Birkkala socken.
8. För flottning af skogsalster emellan Vesijako sjö och Päijänne äfven- 

som i Nystelmä ä med dess tillflöde frän Iso-Tärrusjärvi inom Padasjoki socken.

1.
socken.

I Wiborgs Iän.

9. För fördjupande af farleden genom Svensksund emellan Kotka och 
Fredrikshamn.

10. För flottning af skogsalster i Högforska grenen af Kymmene elf 
inom Kymmene socken.

11. För afsyning af flottningsanstalterna i Högforska grenen af Kym 
mene elf â sträckan emellan Högfors fall och hafvet.

12. För fördjupning af Keksholms stads hamn.
13. För flottleds inrättande utmed vattendragen frän Pullila och Kohon- 

selkä sjöar tili Rappukoski sag samt utmed Tuokkola â tili Kotijärvi och 
Kääntymäjärvi sjöar inom Wiborgs, S:t Andrée och Heinjoki socknar.

Öfverstyr. för Väg- o. Vattenb. ärsber. f. 1896. 10
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14. För flottleds inrätfcande utmed Härköjoki, Wuotjoki, Kuusanjoki m. fl. 
vattendrag inom Kivinebb, Mohla, W alkjärvi och Raut us sockiiar.

15. För flottleds inrättande utmed Kivijoki och Kivioja vattendrag inom 
Salmis socken.

16. För flottning af skogsalster utmed Klamila ä inom Wirolahti socken.
17. För uppgörande af förslag tili kompletteringsarbeten i farleden emel- 

lan Wiborgs stad och Trängsuiid samt vidare tili y ttre  redden.

I S:t Michels Iän.

18. För kanalisering af Puulavesi, Suontie- och Jääsjärvi sjoar inom 
Joutsa och Gustaf Adolfs socknar.

I Kuopio Iän.

19. För fördjupande af farleden genom W asikkavirta och Mustavirta 
strömdrag inom Maaninka socken.

20. För fördjupande af farleden genom Talassalmi sund emellan Pielis
järvi sjö och Retulahti vik inom Juuka socken.

21. För flottning af skogsalster i Kuttakoski kanal inom K arttula socken.
22. För flottning af skogsalster i Pahkajoki ä inom Karttula socken.

I Uleäborgs Iän.

23. För inrättande af nya dragvägar och strömledningsdammar utmed 
bätleden i Kalliojoki vattendrag inom Kuhmoniemi socken.

24. För flottning af skogsalster i W iantienjoki vattendrag inom Simo 
socken.

Summarisk uppgift öfver inkomsterna frän landets kanaler samt 
utgifterna för kanal-, farleds- och hamnarbeten är 1890.

Landets klnaler och slussar hafva under âret inbringat . . 3m f 525,842: 67
Afdrages lîârifrân förvaltnings-, remont- och nybyggnadskost- 

nader'na för samtliga kanaler och slussar, äfven för dem
som passeras afgiftsfritt m e d ..............................................  „ 448,036:29

utgör Statsverkets behâllna inkomst frân dessa under âret . „ 77,806: 38

För kanalsystemets vidare utsträckning, för hamnarbeten samt för inrät
tande af nya bât- och stockflottningsleder och förbättring af äldre dylikà har 
under ifrâgavarande âr utgifvits 261,732 mark 29 penni.
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Uppgift öfver kanalträfiken är 1896.

Inkomster Utgiftcr Vinst Förlust ■|

O 97nf ■ finf.

Saima k a n a l ..................  .............. 5,106 439,845 50 ■216,933 27 222,912 23 _ _
Konnus kanal........................... 1.635 665 95

|  16,330 75 7,419 60
Taipale kanal......................................... 1,252 23,084 40
Ruokovirta k a n a l ................................ 1.604 2,970 35 2,209 99 .760 36 — —
Abkionlakti k a n a l ................................ 1,058 3,514 15 2,559 61 954 54 —
Nerkoo kanal......................................... 864 2,185 20 2,224 78 ' — — 39 58
Oravi k a n a l ......................................... — ■ — 203 58 — — 203 58
Pielis clfs k an a lo r................................ 3,570 18,832 65 ! S3,888 13 — — 65,055 48
Warkaantaipalo sv ä n g b ro .................. — -■ — 721 95 — — 721 95
Jnurisalmi ly f tb ro ................................ — — — 705 08 — — 705 08
Paakkola k a n a l ..................................... 1,016 2,434 80 ' 3,458 45 — — 1,023 65
^Vesijärvi kanal....................................... 3,418 21,535 25 7,938 92 13,596 33 — —
Kalkkinen kanal .................................. 977 2,689 10 7,201 30 — — 4,512 20
Tervasalmi svängbro .................. •. . — — — 480 - — — 480 —
Kolu k a n a l ......................................... 402 606 70 2,145 62 — — 1,538 92
Silvia k a n a l ............................. .... — — — 764 78 — — 764 78
^Valkeakoski kanal.................................. 527 1,412 62 3 41,302 22 — - 39,889 60
Lompoinen k a n a l ........................ 757 690 50 4 41,720 27 — - 41,029 77
Murolo kanal............................................ 1,036 3.360 65 2,308 65 1,052 - — —
Kauttu kanal............................................ — — - 3,157 67 — — 3,157 67
lvaivoskanta k an a l.................................. — — — 534 50 — — 534 50
Lömströms k a n a l .................................. — — — 854 70 — — 854 70
Ämmä ooh Koivukoski slussar . . . .  
Pör Ofriga icko inkomstglfvandc kanalor.

2,036 2,014 85 3,802 09 i -- — 1,787 24

broar m. m.............................................. — ■ — — 6,589 98 — - 6,589 98
Sum m a 25,258 525,842 67 448,036 29 246,695 06 168,888 68

Da ntgiftorna afdragas frän inkomsterna — — - — — — — — —
ooh förlusten frän v ilis ten .................... _ 448,036 29 — — 168,888 68 -  . —

| Sä har kanaltrafikcn lcmnat on vinst af 77,806 38 — — 77,806 38 — -

■) Hiiri ingär ärcts andol i kostnadcn för ombyggnadcn af kanalbron i Wiborg tili svängbro 
mod 65,351 mark 70 ponni.

’-) Hiiri ingär ärcts andol i kostnadcn för ombyggnadcn af Joensuu svängbro med 41,757 mark 
34 ponni.

3) Hiiri ingär ärcts andol i kostnadcn för ombyggnad ooh utvidgning af Walkcakoski ooh 
Apia kanalor med 38,641 mark 3 ponni.

J) Hiiri ingär ärcts andol i kostnadcn för ombyggnad af kanalcn med 40,380 mark 42 ponni.



TREDJE AFDELNINGEN.

I. Arteten för sjöfällningar och torrläggning af sanka
inarker.

Nylands och Tavastehus län.

1. Upprensning af Wanda ä.
Kejserliga Senaten förordnade den 23 Oktober 1890 att Vanda äs hufvud- 

aflopp skulle frän Gammelstads fors i Helsinge socken tili närheten af BAihimäki 
jernvägsstation genom Ofverstyrelsens ätgärd pä statsverkets bekostnad upp- 
rensas under ären 1891 — 1894: i enlighet med ett af nuvarande Distriktsingeniören 
i Vest-Tavastländska distriktet August Fredrik Hilden uppgjordt och ä Öfver- 
styrelsen omarbetadt förslag, hvilket omfattats jemväl af strandegarena, de der 
utfäst sig att tili företaget bidraga med penningar, ökedagsverken och stock; 
och skulle kostnaderna för arbetet enligt detta föi'slag komma att uppgä tili 
sammanlagdt 316,156 mark, nämligen för upprensningen af Gammelstads, Vanda 
eller Qvarnbacka och Köningstedts forsar 120,140 mark, för upprensning af 
vattendraget frän Nukkars fors tili Kytäjoki äs inflöde i V andaä  139,400 mark 
och för upprensning af vattendraget frän Kytäjoki äs inflöde tili Riihimäki 
56,616 mark.

Efter det Kejserliga Senaten den 6 derpäföljande December godkänt den 
af Öfverstyrelsen föreslagna fördelning af ifräga.varande ai'bete pä de skilda 
ären, vidtog arbetet den 1 April 1891 och har dereft.er ärligen fortgätt pä satt 
i Ofverstyrelsens underdäniga ärsberättelser anförts.

Under är 1896 hafva gräfningsarbetena i Vanda ä bedrifvits utmed heia 
den sträcka, som under tidigare är varit belagd med arbete, och hafva dessa 
arbeten nu hufvudsakligen bestätt uti upptagning af nedrasad jord eller jord 
som af de höga stränderna upptryckts ur det lösa äbottnet. Sälunda upptogs 
i Helsinge socken emellan Kvarnbacka fors och bron invid Königstedts glas- 
bruk 1,665,5 m1 lerjord, ur Seutulankoski 49 m3 sten och 62 m3 stenbundet 
grus samt ur Königstedts fors 30 m:* sten.
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Inom Nurmijärvi socken verkstäldes rensning af än emellan Huhmarin- 
koski och Petäjäkoski medels upptagande af 13- m3 sten och 30 m3 sand, emel
lan Petäjäkoski och Kitteläkoski 12 m3 sten och 363,5 m3 sandblandad lera 
och sand, ur Kitteläkoski 10 m3 sten och 60 m3 sand, emellan sistnämnda fors 
och Hyvinge träsk 140 m3 sandblandad lera, hvarjemte uppmuddrats 1,584,3 

Y  in3 lerjord. Frän Hyvinge träsk tili Kytöjokis inflöde i Wand a ä har uppta-
gits 255,7 m3 stenar, 14,4 m3 grusjord, 2,357,3 m3 sand och sandblandad lera 
och 550,2 m3 lerjord, hvilka massor icke under senaste arbetsär hunnit upp- 
tagas, tili följd af den tidigt inträdande vintern. För uträtning af Kytöjokis 
mynning har utgräfts 67,3 m3 lerjord. Emellan W anhamyllynkoski och Wai-. 
vero fors har utgräfts 104 m3 lerjord.

I  Hausjärvi socken verkställdes ärensning uti W aivero 'fors genom upp
tagande af 3 m3 sten och 37 m3 grusjord, emellan Waivero och Hähäjänkoski 
forsar 20 m3 grus, emellan Hähäjänkoski och Arolampi träsk 40 m3 sand och 
sandblandad lerjord, 328,3 m3 lerjord och 27,3 m3 kärrmylla samt utur Aro
lampi fors 12,7 m3 sand och sandblandad lerjord.

Endast en dam af 18 m. längd har under äret värit utsatt öfver vatten- 
draget.

Härmed hade äregleringsarbetet blifvit slutfört i enlighet med arbetsför- 
slaget och afsynades detsamma den 3 November 1896.

För . verkstallandet af innevarande ars arbeten har användts 302 bygg- 
mästare- och 3,860 '/ 4 handtlangaredagar eller tillsammans 4,162 '/* dagsverke.

Kostnaderna hafva utgjort:

ftesemedel tili Öfveringeniör W. Lindberg . . . .  3m f 700: —
Byggmästare, kvartersmän och f ö rm ä n ........................  „ 1,672: 95
Kontor, magasin, smedja och l i d e r .............................  „ 163: 50
Skjutser och t r a n s p o r t e r .................................................. „ 480:89
Expenser, afvägningar och d i v e r s e .............................  „ 204:51
Kedskapens u n d e r h ä l l .................................... . . „ 737:40
Dam byggnad: remont, underhäll, bortskaifande . . „ 860: 05
Jordsten 372,6 m3 . .    „ 1,376: 10
Stenbundet grus 62,o m3 .................................................. „ 99:15
Grusjord 71,4 m3 .................................................................  „ 70:20
Sand, sandblandad lera, lerblandad sand 3,003,5 m3 „ 2,618: 29
Lerjord 2,715,3 m3 ............................................................  „ 1,973:09
Kärrmylla 27,3 m3 ...............................................   „ 10:25
Uppmuddrad lerjord 1,584,3 m3 ........................................ „ 1,295: 75
Kompletteringsarbete vid Krissi landsvägsbro . . „ 80: —

Transport 3mf 12,342: 13
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Transport iffnf 12,342: 13
Slutförandet af Arolampi lan d sv äg sb ro ....................  „ 257: 50
Remontarbete vid Waivero k v a r n ............................... „ 407: 72
Skadeersättn ingar.............................................................. „ 90: —
Sjukvârden . . . . ' ...................................................  „ 25:4.2
F o r r â d e t .............................................................................  „ 2:90
Revetering af 99,7 m2 strandslu ttn ingar....................  „ 190: 35

Summa 3 h f 13,316:02

S,

Dessa kostnader fördela sig pâ:

Dagspenningar med .   3m f 11,804:21
U pphand lingar....................................................................... „ 250:05
Skjutser ocb t r a n s p o r t e r ..................................................  „ 238:29
Diverse m e d ............................................................................ „ • 1,023: 47

'Sum m a Smf 13,316:02

Kostnaderna for olika slag af arbeten under hvarje arbetsâr, mängden 
af upptagna jordarter, sten m. m. samt enhetsprisen for desamma framgâr af 
nedanstâende tabell:

Litt.
Arbotets beniimning, kvantitet och

IC o s t n a d.
•

onhotspris. 1891
S m f

1892
$ m f

1893
3 m f

1894
S m f

1895
9Fnf

1896 Summa
Sm f.

Aa Byggmiistarcs, fürmUns och kvartcrsmans 
aflün ingar......................................... 4,616 47 4,698 41 3,422 40 1,672 95 14,410 23

Ab Kontor, magasin, smodja och lidor . 188 70 — 228 — 155 25 216 50 163 50 951 95
Ac Skjutser och transporter....................... 473 78 — — 770 86 990 88 936 12 480 89 3,652 53
Ad Expensor, matniügar, afvagningar, di

verse . .............................................. _ 96 73 135 20 128 70 204 51 565 14
Ac Underhâll af arbetsredskapen . . . . — — 201 05 2.269 34 2,191 69 2,227 09 737 40 7,626 57
B Dambyggnader, deras remont och undan- 

skaffande 576,7 m3 à Fmk 41:30 . . 3,385 22 6,529 46 5,667 54 4,232 41 3,203 860 05 23,817 68
Ca Bcrgspritngning 7,451,7 m3 à Fmk 6:45,7 24,959 80 10,211 10 12,062 — 252 — 633 10 — — 48,118 —
Cb Jordsten 11,078,1 m3 à Fmk 3,022 . . 697 54 12,259 08 11,828 92 6,244 08 1,070 55 1,376 10 33,476 27
Ce Stenhundet grus 37,114,4 m3 à Fmk 1,7ss 1,299 26 21,123 50 30,816 02 8,270 59 4,738 72 99 15 66,347 24
Cd Grus 8,585,8 m3 à Fmk 1,154 . . . . — — — — 488 15 6,477 02 2,874 89 70 20 9,910 26

Transport 30,954 30 50,274 19 63,844 03 33,647 53 19,451 05 5,664 75 208,875 87



79

Litt.
Arbetots benämning, kvantitit och 

enbetspris.

K 0  s t n a d.

1891 1892 1893
Sinf.

1894
3 m f

1895 1896
Tm f.

Summa

Transport 30,954 30 50,274 19 68,844 03 33,647 53 19,451 05 5,664 75 208,875 87
Co Sandblandad lera, lorblandad sand, sand

21,818,6 m3 a Fmk 1,128 . . . . — - 4,160 69 9,629 42 6,300 60 1,897 91 2,618 29 24,606 91
Cf Lerjord 60,547,2 m3 ii Fmk 0,737 . . — — — - 10,989 28 9,951 65 21,751 29 1,973 09 44,665 31
Cg Kärrmylla, dy och torfjord 23,832,0 m3 -

il Fmk 0.505 ..................................... — — — — — — 7,806 13 5,259 31 10 25 13,075 69
Ch Muddring af lera och kärrmylla 22,602,2

m3 ii Fmk 0,921 ................................ — — — — 5,247 27 10,450 11 3,834 63 1,295 75 20,827 76
Ci Dikning af strandängar 2,550,9 m3

ii Fmk 0 ,6 5 1 ..................................... — — — - — — 867 30 793 10 — — 1,660 40
Da Erissi bro med stenlandfästen ; . . . — - — — 7,246 03 8,388 33 772 — 80 — 16,486 36
Db Öfriga broar med trälandfiisten 9 st.

ii Fmk 1,224,70 . . . . . . . . — — 4,898 56 3,832 85 415 50 1,617 87 257 50 11,022 28
Dc Ombyggnad af en kvarn....................... — — — — — — 1,409 07 236 20 407 72 2,052 99
Ea Skadeersättningar . ............................ — — — — 1,076 77 4,337 20 2,161 83 90 — 7,665 80
Eb Oforutsedda u tg i f te r ....................... — — — — 1,595 90 — — 266 75 — 1,862 65
F Sjukvärden.............................................. — — — - 377 25 161 95 28 92 25 42 593 54
G- F ü r r ä d e t .............................................. 1,431 17 3,985 81 2,644 — 445 71 — — 2 90 8,509 59
H . Reveteringsarheten 2,203,6 m* ii Fmk 1,7 0 8 — — 1,481 30 — - 259 45 1,831 73 190 35 3,762 83
I Inlüsta vattenverk 3 st.......................... 6,000 — 38,630 33 44,630 33
K Stüdjemur 252,3 m3 ii Fmk 1,076 . . — — 271 52 271 52
L Öfveringeniürens resor och arrode . . 533 34 1,300 — •1,200 — 1,200 — 1,200 — 700 — 6,133 34

Summa 38,918 81 105,052 40 112,672 80 85,640 53 61.102)61 13,316 02 416,703 17

Antn. Ifrán slutsummán bür afdragas Fmk 323: 35, som influtit für kasseradc oob fürsälda 
instrnmentalier och materialier m. m.

Under áren 1891—1892 fördelades de pä Litt. Aa—Ae eljest kommande 
utgiftsposterna pá de arbeten, hvartill de künde hänföras, tili följd hvaraf 
motsvarande enbetspris blifva nágot för höga.

Följande tabell utvisar kvantiteten af undanskaffad sten och jörd m. fl. 
arbeten á skilda arbetsplatser och sträckor vid W anda árensningsarbete áren 
1891 -1896.
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Arbetsqvantiteter vid Wanda ärensnings-
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m3 m3 m3 m3 m3 m3

Östra grcncn af Gammelstads fo rs ............................ 199,2
Kvarnbacka ellcr Vanda fo rs ..................................... 4,751,1 268,5 694,1 — — —
Emcllan Vanda fors och Glasbrnksbron.................. 1 -- — 817,6 — — 4,177,2

Sontulankoski invid d:o . . . . . 757,0 264,1 412,1 — -- —

Königstedts f o r s ....................................................... 71,7 1,535,0 2,397,0 — — _

Emelian Pengarkoski och Petäjäkoski....................... — 793,8 6 ,o 29,o 30,0 —

Petä jäkosk i.............................................. ....  . . . 850,9 1,203,3 2,916,0 — 302,8 —

Emelian .Petäjäkoski och Kitteläkoski....................... 8,5 1,510,5 2,825,0 — 4,479,0 2,349,0

Kittelä- ellei- Vuolteonkoski..................................... 626,0 2,376,9 14,917,9 245,2 4,205,0 —

Emelian Kitteläkoski och Hyvinge träsk.................. — — 21,9 26,5 167,0 22,715,8

Hyvingc t r ä s k ....................................................... .... — — — — 72,0 3,968,2

Emelian Hyvinge träsk och ICytäjokis intlöde . . . — 1,014,7 6,122,3 7,364,7 12,060,3 9,751,3

Vanhamyllykoski....................... ................................ 836,8 763,7 134,3 — 67,3

Emcllan Vanhamyllykoski och Väiverokoski . . . 185,8 218,9 495,8 36,0 — 481,8
Vaivcrokoski............................................................ • — 1,288,4- 1,505,3 37,o — -
Emelian Väiverokoski och Hähäjäntaipalo näs . . . — 39,8 — 2 0 ,o — —
Hähäjäntaipale och H iihäjänkoski............................
Emelian Häbäjänkoski och Arolampi träsk inch Sy-

— 202,4 2,508,2 — — —

kerinoja....................................................... . . . ■ — — — — 40,0 16,317,3

Arolampi t r ä s k ............................................................ — — — — — —
Arolampi f o r s ............................................................ — 25,1 7Í1,5 693,1 461,0 —
Kerkkolanojas inlopp i Vanda ä korrigorad . . . .  
Vanda as uträtning ofvanför Hähäjlinkoski och igon-

— — — — — 177,0

fyllning af den gamla ädran mcd jord . . . . — — — — — 541,7

Summa |7,451,i| 11,078,ij 37.114,4 8,585, s| 21,818,c| 60,547,2
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arbete under ären 1891—1896.
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' m3 m3 m3 111 st. m3 m3 s t. st.

Är— — — — — t — — — —
— — — 1891 — 6S,o — — 74,1 1 kvarn —

Remont af:
— — — 1893 — 33,s GHasbruksbron — 177,6 — ■ —

Nya:
_„ 1892 — 65,0 ( Sillanpää 1

1,171.4
(  1 kvarn |

— _ _ _
\  Robcrtsberg /

_
\  1 sag j

— —-
f  1893 — 24,o l

— — — —

\  1893 — 17,i j '
J 1892 — 40,0 Provisionol:

10,632,1

> Kittelä bro
\  1893 — 17,i 
f 1893 — 24,8

7,145,9 2,550,9 ) “
— --. — —X 1894 — 18,o

— 13,691,0 — — — — — * — —
, 1893 — 17,8
J 1894 — 22,o Nya: )

1,272,0 Krissi bro l 837,5j 1895 — 17,8 Kuumota 1
l 1876 — 18,0 )

« Vanhamylly
i 1893 — 15,o Hyyppiivii

— — — |  1894 — 12,o Usmi — — — —
[ 1895 — 22,o

774,0 — — — — — — — .—
— — — 1894 — 16,5 — 110,0 — — 1 kvarn

30,2 — — — — — — —

583,0 — — 1895 — 17,o — — * — — —

i 1894 — 32,o ) 1
10,312,o — ■ — |  1895 — 32,o 

[ 1895 — 30,o

Nya: [ 
j Jusnla j — — — . . .

— 1,764,1 — — — — — — —
218,2

- —
1895 — 15,o Arolampi

—

84,1
— — —

23,832,6 22,602,2 2,550,9 576,i 11 2,203,6 252,3 3 1

Öfverslyr. för Vcig- n. Yattenb. drsber. f. 1896. 11
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Abo och Björneborgs län.

2. Upprensning af Riponoja bäck i Hvittis socken.
Sedan särskilda lägenhetsinnehafvare i Hvittis socken anhällit om bidrag 

af allmänna medel tili upprensande och fördjupande af Riponoja bäck i sagda 
socken i och för vattenständets i backen regiering och torrläggande af angrän- 
sande kärrmarker i enlighet med härför uppgjordt förslag och kostnadsberäk- 
ning, slutande ä 18,000 mark, tili hvilket arbetes utförande sökandene utverkat 
sig laga tillständ, har Kejserliga Senaten, enligt skrifvelse frän Jordbruks- 
expeditionen af den 16 Maj 1895, tillätit att upprensningsarbetet finge utföras 
under tillsyn af vederbörande distriktsingeniör och säsom bidrag dertill beviljat 
kostnaderna för arbetsledning och redskap, som uppskattats tili 2,180 mark, 
samt derutöfver 5,275 mark, motsvarande ungefar en tredjedel af den öfriga 
kostnaden, eller sälunda inalles 7,455 mark,, med vilkor a tt arbetet slutfördes 
inom förloppet af 5 är samt a tt intressenterna skriftligen förbunde sig att 
framdeles underhälla de upptagna afioppen och icke bränna de torrlagda mar- 
kerna i större utsträckning än som af vederbörande agronom ansäges nyt-tigt, 
vid äfventyr a tt mästa tili kronan ätergälda de erhällna bidragen.

Arbetet, som päbörjades den 30 Augusti 1895 och för hvilket 4,560 mark 
81 penni af ofvansagda statsbidrag ännu äterstod vid 1S96 ärs ingäng, har 
under detta är fortgätt med en arbetsstyrka af 30 tili 40 man. Genom att en 
privat byggmästare, i saknad af en sädan pä ordinarie stat, mästat användas 
för arbetet, har arbetsledningskostnaderna, som inclusive redskapen utgjorde 
2,180 mark för heia arbetstiden, i nägon man öfverskridits, ity att arbetsled- 
ningen för äret erfordrat 1,025 mark.

A f arbetsqvantiteterna, som Ursprungligen utgjorde 182 m3 berg, 300 m3 
sten och 19,199 m3 olika jordarter, äterstod tili nästa är 300 m3 sten och 7,282 
m:! diverse jordarter.

Arbetet har utförts pä beting sälunda att det pä offentlig auktion utlem- 
nats i rnindre lotter ät den minstfordrande, och har detta förfaringssätt visat 
sig vara ganska förmänligt för säväl arbetsgifvare som arbetstagare.

Kostnaderna för äret som belöpa sig tili 4,089 mark 51 penni, fördela sig 
pä följande poster:
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r

Arbetslednings- och redskapskostnad
Underhäll af r e d s k a p ..........................
Skjutser och tra n sp o rte r ....................
D iv e r s e .............................. .....
Kontant tili intressenterna . . . .

Summa

3mf 1,025 —
53 55

n 128 70
n 15 —
»_________

3 m f. —  —

1,222: 25 
2,867: 26 
4,089: 51

Vid arbetet användes 3,487 intressent- och 255 kronodagsverken'.

3. Fällning af Kyrkträsket i Hammarlands socken
pä Aland.

Sedan särskilde jordägare i nämnde socken af Guvernören i Abo och 
Björneborgs län erhällit tillständ att torrlägga ifrägavarande sjö för vinnande 
af tillandningar samt angränsande vattensjuka markers torrläggning och odling, 
hade de hos Ofverstyrelsen anhällit om bidrag af allmänna medel för arbetets 
utförande. Sädant utverkades dem pä de i Jordbruksexpeditionens skrifvelse 
af den 15 Mars 1889 närmare stadgade vilkor, nemligen att kronan förskotte- 
rar heia kostnaden och intressenterna, efter afdrag af hvad som ätgär tili ar- 
betsledning och redskap, äterbetalar 2/.t af den äterstäende kostnaden sälunda 
att derä ärligen frän och med det tredje äret efter arbetets slutförande inbe
talas fern procent, hvaraf tre procent räknas säsom ränta och äterstoden säsom 
kapitalafbetalning, hvarjemte intressenterna böra förbinda sig a tt icke bränna 
de torrlagda markerna innan agronoms utlätande om bränningens ändamäls- 
enlighet och omfäng inhemtats, vid äfventyr att det beviljade bidraget borde 
äterbetalas:

Enligt förslaget skulle genom sänkning af vattenytan i Kyrkträsket med 
1,25 meter och utgräfning af afloppsbäcken tili 6,3 meters bottenbredd med en 
sidolutning af .1 : 1,5 pä en sträcka af 18S0 meter erhällas 29,12 hektar tilland- 
ning och 262,23 hektar tili odling tjenlig mosse och vattensjuka ängar torr- 
läggas.

Arbetet päbörjades den 17 Juni och fortgick tili den 22 Oktober dä 
anslaget var i hufvudsak förbrukadt och arbetet, äfven med afseende ä den 
regniga väderleken samt markens vattensjuka beskaffenhet, som i hög grad 
fördyrade detsamma, mäste afstanna, för a tt efter erhället- tillskott i anslaget 
vid lämpligare ärstid änyo fortsättas. Arbetet utfördes i skydd af niindre 
dammar i sjöns aflopp, som uträtades och fördjupades och ifrän hvilket 1,084,2 
m3 berg, 2,653 m3 kärrjord, 1,062 m3 lera och 5,315 m3 stenblandade jordarter 
uppfordrades. Till dessa arbeten ätgingo 5,090 3/+ dagsverke och erfordrade
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de en sammanlagd kostnad af 19,192 mark 74 penni. Denna kosfcnad fördelar 
sig pä de olika arbetena pä följande satt:

Sprängning af 1,084,2 m3 berg har erfordrat:
1,925 ’/2 dagsverke 9inf: 7,154: 30
m a te r i a l i e r ........................................................ 1,536: 70 8,691: —

Jordgräfning 9,570 m:! =  2,834 '/ 4 dagsverke . . . i) 8,165: 36
m a te r ia lk o s tn a d .............................................. O 24.0: — 8,405: 36

Redskap, provisionella byggnader, fördämningar
1S6 V2 d a g sv e rk e ................................................... 537: —

m a t e r i a l .............................................................. 251: — 788: —
Redskap och material i förräd . . . . . . . . . —  — 533: 16
Skjutser och transporter 19 ‘/2 dagsverke . . . . 400: 22
Arbetsledning 125 d a g s v e rk e n .................................... —  — 375: —

Summa Smf —  — 19,192: 74

Tavastelius län.
4. Upprensning af Melanen fors i Ruovesi socken.
Melanen, Keskinen och 'Wilppula forsar, hvilka jemte mellanliggande 

mindre sjöar bilda Kuorevesi sjös utlopp i Ruovesi sjöarna, hade redan ären 
1824 och 1825 upprensats och fördjupats för att reglera vatfcensfcändefc i ofvan- 
belägnä sjöar, men redan för 10 ä 20 är sedän förspordes klagan öfver atfc de 
da verkstälda utgräfningarna rasafc in och atfc vattnefc i nämnda .sjöar änyo 
förorsakade skada ä derinvid belägna odlingar. Jordägarene beräfcfcigades härä 
af Gruvernören i Tavastehus län i utslag af den 16 Oktober 1886 atfc änyo 
rensa nämnda forsar. P ä  sin anhällan om stafcsbidrag för företaget anbefallde 
Kejserliga Senaten i skrifvelse för den 20 Januari 1894, pä Öfverstyrelsens 
hemställan, atfc arbetet i den öfversta af dessa eller Melanen fors skulle ufcföras 
pä stafcsverkets bekostnad för en beräknad kosfcnad af 8,600 mark, enligfc ett 
genom Öfverstyrelsens försorg upprättadf kostnadsförslag.

Arbetet, för hvilket är 1895 anskaffats erforderligt virke, vidfcog den 1 
mars följande är, men mäste redan i medlet af Maj mänad af bryfcas, da virkes- 
flotfcning och prämning vid öppet vatten i Melanen fors änyo vidtog.

Sälunda hann under innevarande är icke frän forsen undanskaffas an
nat än
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130 m:J lösa stenar ä Fmk 7: 70, 457 l/t d a g s v e rk e .....................$inf 1,001: 27
155 m3 grus förmedelst muddriug ä Fmk 3: 95, 376 */4 dagsv. . „ 613: 35
hvartill dessutom erfordrades för redskap, flofctor och prämar

jemte deras transport, 110 ‘/2 d a g sv e rk e ...............................
diverse utgifter, 32 1/2 d a g s v e r k e ...................................................
arbetsledning under 77 dagar, 77 dagsverke . ..........................

Summa dagsverken 1,053 '/■> ^ f  2,801: 32

Tili är 1897 äterstär af anslaget 2,198 mark 68 penni.

721: 76 
53: 50 

411: 44

Wiborgs Iän.
5. Upprensning af Unterniska och Wirrasjoki äar i 
Ruokolahti socken för torrläggning af kringliggande

sanka marker.
Sedan fräga uppstätt om torrläggning af en del af de invid Wirrasjoki 

ä inom Ruokolahti socken be.lägna sanka marker samt förslag härtill uppgjcrts 
är 1890, enligt hvilket ungefär 200 hektarer ängsmark skulle förbättras och 
1S9 hektarer mossa och kärr torrläggas, för en kostnad af 20,000 mark, har 
Kejserliga Senaten enligt skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af den 24. 
November 1892 förordnat att ifrägavarande torrläggningsarbete skulle omedel- 
bart genom Öfverstyrelsens försorg utföras, i enlighet med sagda förslag pä 
de för kronans deltagande i dylika arbeten af Kejserliga Senaten den 15 Mars 
1889 faststälda vilkor, eller att kostnaden för arbetsledning och redskap samt 
J/3 af kostnaden för sjelfva torrläggningsarbetet stannar kronan tili last samt 
2/3 af sistsagda kostnad af intressenterna i företaget tili kronan ätergäldas; 
utöfver hvilket bidrag Kejserliga Senaten, med afseende ä den nytta torrlägg
ningsarbetet jemväl komme att tillskynda den tili utförande anbefalda Imatra 
—Wuoksenniska banan, beviljade ytterligare 6,000 mark, hvilket belopp skulle 
afräknas frän intressenternas i torrläggningsarbetet andel i kostnaden och pä- 
föras anslaget för nämnda banbyggnad.

Sedan under vintein 1893—1894 virke tili dragvägar och dammar anskaf- 
fats, päbörjades arbetet den 10 Juni och afslutades säsom färdigt den 5 Ok
tober 1894.

Yid arbetet hade sprängts och upptagits 21 m3 berg och .107 m3 jord- 
stenar samt uppgräfts och bortsläpats 60 m:l sandblandad lera, 8,147 m3 sand, 
16,292 m3 mylla och dy samt 8,244 m3 lerblandad mylla, hvartill ätgätt 6,801 
dagsverken, och utgjorde kostnaderna 18,892 mark 95 penni.
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Emedan vid afsyningen af arbetet är 1895 nägra mindre kompletterings- 
arbeten befunnits nödiga, päbörjades dessa den 17 Juni och afslutades den 11 
Juli 1896. De besfcodo uti bortsprängande frän en kanaldossering af 21 m3 
berg, för hvilket användes 63 dagsverken, hvaraf 5 byggmästare-, 51 sten- 
arbetare- och 7 handtlangaredagsverken.

Kostnaden för detta komplefcteringsarbete stiger tili 320 mark 4 penni, 
hvaraf utbetalats i dagspenningar 235 mark 30 penni, för upphandlingar 38 
mark 5 penni samt för skjutser och transporter 46 mark 69 penni.

Kuopio län.

6. Torrläggning af Porosuo mosse uti Iisalmi socken.
Porosuo inom Iisalmi socken belägna mosse, hvars areal uppgifvits tili 

425 hektarer, hade är 1888 blifvit af vederbörande distriktsingeniör undersökt 
för dess torrläggande, hvilket beräknats kosta 22,153 mark, men hade frägan 
härom lemnats beroende.

Pör beredande af undsättningsarbete ät den tili följd af 1892 ärs felslagna 
skörd nödlidande befolkningen pä orten f'örordnade Kejserliga Senaten, pä Öf- 
verstyrelsens framställning, den 19 Januari 1893, enligt skrifvelse frän Jord- 
bruks-expeditionen af samma dag, att hufvudafloppen för mossen skulle upp- 
tagas och anslog härför den beräknade kostnadssumman 17,500 mark. Och 
förbundo sig delegarene i mossen att fullgöra det. af Kejserliga Senaten här- 
vid förelagda vilkoret, nemligen att framdeles underhälla afloppen och att icke 
bränna de torrlagda markerna innan agronoms utlätande om bränningens ända- 
mälsenlighet och omfäng inhemtats.

Yid arbetets bedrifvande befanns emellertid nämnda anslag blifva otill- 
räckligt; och erfordrades enligt distriktsingeniörens beräkning ett tillskott af 
9,312 mark 14 penni för att detsamma skulle kunna bringas tili slut. Orsaken 
tili att arbetet sälunda blef dyrare än i det ursprungliga förslaget beräknats, 
var dess utförande säsom undsättningsarbete under den olämpligaste och kal
laste ärstiden, da marken var frusen och icke förutsedda utgifter för snöskott- 
ning uppstodo, hvarutom jorden icke bestod uteslutande af kärrmylla, säsom 
vid förslagets uppgörande antagits, utan äfven sten och sandblandad lera före- 
kom-r För detsamma hade säledes beviljats inalles 26,812 mark 14. penni.

Arbetet, som utförts under ären 1893 — 1895, blef under sistnämnda är i 
det närmaste färdigt, sä att är 1896 endast erfordrades justering af dosserin- 
garna och upprensning af afloppskanalen för afhjelpande af de brister, som 
ställvis uppkommit tili följd af inrasningar. Härtill användes 2 hast-, 135 3/4
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fot- och 15 arbetsledningsdagsverken, för hv il k a utgifterna inberäknadt upp- 
köp m. m. stego tili 401 mark 11 penni.

Kostnaderna för arbetet i sin helhet har säledes utgjort 26,677 mark 3 
penni.

7. Torrläggning af sanka marker i Rutakko bönehus- 
församling af lisalmi socken.

Sedan förslag väckts om torrläggning af särskilda kärrmarker i Rutakko 
bönehusförsamling af lisalmi socken, hade Kejserliga Senaten den 2 April 1891 
tili en början förordnat det egde Öfverstyrelsen läta under förloppet af tre är 
pä kronans bekostnad upprensa för dessa markers torrläggning nödiga hufvud- 
aflopp samt härför anslagit den af Öfverstyrelsen beräknade kostnadssumman 
33,000 mark.

Detta arbete utfördes under ären 1891—1893 da de bestämda kanalerna 
ä mossarna upptogos och ärensningarna frän W ääräjärvi tili Saarisenjärvi och 
derifrän genom Kaitajärvi och Pyöreäjärvi vidare ända tili Matkusjoki verk- 
ställdes för en kostnad af 31,541 mark 27 penni. Under är 1894 hvilade ar
betet, men tili följd af inrasningar pä särskilda stallen, förorsakade af mossar- 
nas starka sättning, blefvo j'tterligare förbättringar nödvändiga, hvarföre K ej
serliga Senaten pä Öfverstjuelsens framställning beviljade ett tillskottsanslag 
af 2,041 mark 27 penni, som jemte behällningen 1,458 mark 73 penni af det 
tidigare anslaget beräknats vara för ändamälet erforderligt. H äraf användes 
under är 1895 ett belopp af 2,992 mark 5 penni.

Under nu förevarande arbetsär inskrä.nkte sig arbetet tili iständsättande 
af kanalerna hufvudsakligen ä det s. k. Rutakonsuo kärr emellan W ääräjärvi 
och Saarisenjärvi sjöar samt den sistnämndes tillandningar. Härvid användes 
224 '/i fot- och 20 arbetsledningsdagsverken, för hvilka jem te utgifterna för 
upphandlingar m. m. utgifvits 519 mark 42 penni.

Sälunda har detta är 1891 päbegynta företag, hvarigenom icke alienast 
vidsträekta kärrmarker torrlagts utan äfven betydliga tili odling tjenliga sjö- 
tillandningar erhällits, numera slutförts sedan dertill ätgätt ett belopp af inalles 
35,052 mark 74 penni.
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Wasa län.
S. Uttorkning af Kortteinen träsk i Pihtipudas socken.

Sedan under är 1879 undersökning försiggätt rörande möjligheten atfc ut- 
torka Kortteinen träsk i Pihtipudas socken, tili utförande af hvilket företag 
vederbörande jordegare redan den 30 December 1837 erhällit vederbörligt till- 
ständ, samt vid nämnda undersökning utrönts att träskets areal utgjorde 950 
geometriska tunnland med godartad botten, deraf 840 tunnland ansetts kunna 
förvandlas tili gräsbärande mark medelst utgräfning af träskets aflopp, K ort
teinen ä, har detta arbete i enlighet med det derför upprättade förslaget ge- 
nom Öfverstyrelsens försorg under ären 1883—1891 utförts. Af kronan hade 
för arbetet utgifvits 15,761 mark 24 penni, hvarjernte intressenterna dertill 
levererat största delen af de ätgängna dagsverkena.

Sedan intressenterna, som funnit att, för vinnande af sjöns fullständiga 
torrläggning, det vore nödvändigt att fr an träskbottnens djupast belägna stal
len gräfva tvärdiken tili hufvudafloppskanalen och upptaga bäddar för de 
genom träskbottnen flytande Pajupuro och Tuohipuro bäckar, anhällit att ät 
dem härför af allmänna medel matte beviljas ett amorteringslän, stört 8,000 
mark, mot intressenternas gemensamma borgen, beviljade Kejserliga Senaten, 
enligt skrifvelse frän Jordbruks-expeditionen af den 25 Maj 1893, intressenterne 
för nämnda ändaniäl ett bid rag af ända tili 4,000 mark, a tt utgifvas säsom 
kostpenningar efter beräkning af 40 penni för hvarje dagsverke, samt dessutom 
kostnadsfri arbetsledning, arbetsredskap och nödiga materialier, med undantag 
af trävirke och kol.

Kompletteringsarbetet päbörjades den 10 September 1894 och fortgick 
tili den 10 November samma är samt fort-sattes under är 1895 me-llan den 23 
September och 15 November.

Innevarande redogörelseär upptogs arbetet den 1 September och pägick 
tili den 6 Oktober, dä detsamma afbröts tili följd af ihällande nederbörd och 
svära öfversvänmingaiv Arbetseffekten under denna arbetsperiod utgjorde 
4,011,6 m3 uppkast-ad dyjord frän tvärdiken och sidokanaler, hvartill ätgick 40 
krono- och 702 intressentdagsverken jem te kontanta medel 606 mark 77 penni.

Tillsammans med föregäende ärens .dagsverken och kostnader hafva för 
dessa kompletteringsarbeten ätgätt 208 krono- och 3,412 3/4 intressentdagsver
ken jemte kontanta medel 2,888 mark 48 penni.

Arbetet beror pä fortsättning.
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9. Fällning af Mölynlampi träsk i Soini kapell.
Sedän bonden Karl Johansson Leppä eller Pekkala utverkat sig laga 

tillständ atfc iällä Mölynlampi träsk i Soini kapell samt hos Öfverstyrelsen 
anhällit om bidrag af allmänna medel tili företaget, hvarigenom, enligt 
hvad vid af vederbörande ingeniör är 1889 verkstäld undersökning utredts, 
12 hekfcarer tili odling tjenliga tillandningar skulle vinnas samt 186 hektarer 
ängs- ooh mossmarker befriäs frän öfversvämningar och möjliggöras för ut- 
dikning för en kostnad af 5,000 mark, eller sälunda för 33 mark 78 penni 
per hektar, beviljade Öfverstyrelsen, efter det agronoms yttrande om nämnda 
markers odlingsbarhet inhemtats, medelst resolution af den 8 Oktober 1892 
sökanden för arbetets utförande ett kontant bidrag af 1,200 mark, motsva- 
rande 40 penni för hvarje af de för arbetet erforderlig ansedda dagsverkena, 
äfvensom ledning vid arbetet och derför nödiga. redskap ock materia! kost- 
nadsfritt.

A f ansläget har ■ ät sökandena utbetalts är 1893 700 mark och är 1894 
300 mark.

Sedän arbetet numera slutförts har äterstoden af bidraget 200 mark med 
afdrag af 15 mark för förderfvad redskap tili bonden Karl Leppä eller Pek
kala utbetalats.

10. Kaurajärvi sjöfällningsarbete i Wörä socken.
L et i östra delen af W örä socken belägna Kaurajärvi träsk utgör öfver- 

sta reservoiren uti ett mindre vattendrag, som under namn af Oravais eller 
Kimo ä nedrinner ä 28 kilometers längd genom W örä och Oravais socknar 
tili saltsjön samt därunder bildar Keskis- och liöykäsjärvi träsk.

Enligt Öfverstyrelsens förordnande verkställde distriktsingeniören i Vasa 
distrikt är 1864 undersökning för att utreda lämpligaste sättet att uttorka Kau
rajärvi träsk, hvarmed afsägs att tili odling bringa omkring 494 hektarer od- 
lingsbar mossmark, belägen omkring träsket, äfvensom dess egen botten, ut- 
görande 80 hektarer och bestäende af äfja ä lergrund.

Vid tiden för denna undersökning funnos uti detta vattendrag ätskilliga 
vattenverk, nämligen Kimo jernbr.uk, bestäende af tvä stängjernshamrar och 
en kniphammare samt en mjölkvarn, uti Kimo by fyra kvarnar, 7,5 kilometer 
nedanom Kimo bruk, Oravais masugn, gjuteri och mekaniska verkstad samt 
vid ans utlopp i saltsjön sju kvarnar och tvä stampar. Det blef möjligt att 
drifva dessa verk derige'nom att vattnet kvarhölls uti förenämnda träsk medels

Öfverstyr. för Väy- o. Vattenb. ärsber. f. 1896. 12
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en vid ufcloppet frän Röj'käsjärvi träsk anlagd spardamm, hvarigenom träsken 
gjordes tili vattenreservoirer för verken i an.

Kaurajärvi träsk künde icke lämpligen uttorkas medels graining uti dess 
naturliga aflopp Kimo ä, emedan denna ätgärd'skulle, utom ett dyrt arbete i 
och för sig, hafva nödvändiggjort inlösen af samtliga vattenverk uti an. Der- 
eniot befänns torrläggningen lämpligast kunna utföras genom gräfning af en 
utfallskanal frän K aurajärvi'träsk till-en af de a W örä mossar i och för mos- 
sarnes uttorkning och odling gräfda kanaler, hvarigenom vattnet frän Kaura
järvi genom W örä ä künde ledas ,ut tili saltsjön.

För att pä detta sät-t utföra uttorkningen af Kaurajärvi träsk blefve det 
nödigt att anlägga en dämm emellan Kaurajärvi och Keskis träsk för att heit 
och hället afskilja förstnämnda träsk frän Kimo äs öfriga vattendrag, men da 
derigenom vattnet frän Kaurajärvi ginge förloradt frän Kimo bruk, satte sig 
brnksegaren emot Kaurajärvi träsks uttorkning och en mängärig rättegäng 
uppstod emellan honom och intressenterna i uttorkningsföretaget, hvilken slut- 
ligen afgjordes tili de senares fördel, hvarefter intressenterne hos Guvernören 
öfver länet ansökte om bidrag tili arbetets utförande. Sedan intressenterne 
ätagit sig att sjelfva prestera nödiga dagsverken och virke tili arbetet samt 
utföra detta inom 10 är, hemstälde Öfverstyrelsen i underdänighet att arbetet 
finge verkställas under Ofverstyrelsens inseende samt de erforderliga kontanta 
utgifterna för detsamma, hvilka beräknats tili 11,286 mark, bestridas ur all- 
männa medel, hvilket i näder bifölls, i det Ofverstyrelsens arbetsförslag för är 
1895, hvari detta arbete upptagits, i denna del faststälde-s.

Enligt arbetsförslaget skulle en 3,9 kilometer läng utfallskanal frän Kau
rajärvi träsk tili den ä W örä mosse anlagda Kalomkänalen upptagas tili ett 
djup af 2,67 m under vattenytan i träsket vid kanalens utlopp ur detsamma 
samt med en bottenbredd af 0,9 meter i öfre delen och 1,2 meter i den nedre; 
bottendosseringarna skulle blifva 1 :2,000 och kanalens botten pä djupaste 
stallet 4,9 meter under jordytan. Da Kalomkanalen utgjuter sig i W örä kanal 
och den sistnämnda äter i Wörä ä, som utfaller i saltsjön, skulle sälunda vatt
net genom det ä W örä mossar anlagda kanalsystem ledas ut i saltsjön. Till 
afskiljande af Kaurajärvi träsk frän den öfriga delen af Kimo äs vattendrag 
skulle pä 891 meters afständ frän träsket' tvärs öfver Kaurajärvi bäck i däl- , 
den emellan nämnda och Keskis träsk anläggas en omkring 200 meter läng  
dämm, bestäende af ältvägg emellan spontväggar.,

Anläggandet af utfallskanalen, hvarvid 88,631 m3 jord af olika arter an- 
setts böra uppgräfvas, beräknades medtaga 39,531 intressentdagsverken och en 
kostnad af 10,962 mark 56 penni. Dammbyggnaden är beräknad att kosta 
10,148 mark, som bör bestridas af intressenterna; endast ledningen deraf be- 
kostas af kronan.
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Arbetet begynte är 1885 och har sedan dess ärligen sommartid fortgätt 
utom ären 1890 och 1891, dä det pä infcressenternas anhällan hvilade. Den 
29 December 1886 hade Öfverstyrelsen medgifvit intressenfcerna förlängning af 
den fcid, inom hvilken arbetefc borde vara utfördt, till 15 är. Pä ansökan af 
intressenterna om ytterligare bidrag af kronan, tillade Kejserliga Senaten den 
13 Oktober 1893 dem eh kostpenning af 40 penni för hvarje af dem derefter 
utgörande dagsverke. - 1

Frän är 1885 tili och med 1895 hade utfallskanalen frän Kaurajärvi sjö 
sä uppgräfts, att sjön hade utfallit och att öfversta delen af kanalen ännn 
äterstod att upptagas ä 2,218 meters längd och circa 0,8 meters djup och hade 
dämmen emellan Kaurajärvi och Keskis sjöar utförts sälunda, a tt deraf endast 
äterstod att uppföra lerbank pä ena ändan däraf ä 163,3 meters längd samt 
dess beklädnad.

Under 1896 ärs arbetstermin, frän den 27 Maj tili den 4 Juli,- hade kai 
nalen frän Kaurajärvi sjö blifvit upptagen emellan N:ris 16—2 pä en längd 
af ■ 1,714 meter till circa 0,3 meters djup med full bredd, hvarutom en större 
inslamning ur kanalen upptagits. • > '

För dessa arbeten, hvarvid 3,168 m3 jord üppfordrats, användes 33 krono- 
och 1,49672 intressentdagsverke samt utbetalades:

i 'dagspenningar 1,012 mark 60 penni, för upphandlingar 20 mark 27 
penni, för skjutser och transporter 57 mark 97 penni samt för diverse 12 mark 
eller tillsammans 1,102 mark 84 penni.

Hittills har tili arbetet blifvit utbetaldt inalles 8,044 mark 42 penni och 
utgjorts 81372 krone- samt 22,9333/4 intressentdagsverke, -hvarmed 639.m3 sten 
och 87,714 m3 jord blifvit upptagen hvarjemte förnämsta dolen af dammbygg- 
naden uppförts.

11. Uttorkning af Rummukkajärvi sjö i Lillkyrö socken.
Sedan delegarene i Rummukkajärvi inom Järvenkylä och Merikart byar 

af Lillkj-rö socken belägna sjö, hvilka af Guvernören i länet utverkät sig till- 
ständ att torrlägga densamma jemte omgifvande sanka marker’, anhällit om 
bidrag af kronan tili utförande af företaget, som enligt ett af Distriktsingeniö- 
ren i W asa distrikt uppgjordt förslag beräknats kosta 26,400 mark, har Kej
serliga-Senaten, som tillförsäkrat intressenterne i företaget bidrag dertill, i 
öfverensstämmelse med de af Kejserliga Senaten för kronans deltagande i dy- 
lika arbeten den 15 mars 1889 faststälda grander, den 9 Oktober 1891, efter 
det intressenterne afgifvit förbindelse- att tili kronan ätergälda den ä dem 
j enlighet med näjnnda grander ankornmande delen af företagets kostnader,
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anbefalt Öfverstyrelsen att läta utföra ifrägavarande torrläggningsarbete enligt 
ofvanberörda förslag samt härför anvisat nämnda kostnadssumma.

För utförande af detta företag, som afser uttorkandet af Rummukkajärvi, 
hvilket är af 42 hektarers vidd, och detsamma omgifvande 276 hektarer kärr- 
mark pä lergrund, skulle ett härförinnan tili nägon del upptagit utfallsdike 
fr an sjön tili Kyrö elf uträtas, utbredas och fördjupas pä en längd af 3,336 
meter till 1,5 ä 1,8 meters bottenbredd och ett djup af 1,2 meter under sjöns 
botten med 0,0005 lutning.

Arbetet begynte i Juni mänad 1892 och har derefter ärligen under som- 
mar och höst pägätt samt blef 1895 enligt förslaget fullbordadt.

I  anseende tili utfallskanalens stora benägenhet för inrasning, och dä sä- 
dan hade inträffat äfven efter 1895 ärs arbete, sä upptogs inrasning och till- 
slamning ur utfallskanalen under 1896, dä arbetet pägick fran den 17 Juli tili 
den 22 Augusti, under hvilken tid 16 m3 sten och 549 m3 jord ur utfallska
nalen upptogs och hvarvid användes 266 dagsverken samt utbetaltes i dags- 
penningar 785 mark 80 penni, för upphandlingar 16 mark 60 penni, för skjut- 
.ser och transporter 15 mark 67 penni, samt tili diverse utgifter 5 mark 85 
penni, eller tillsammans 823 mark 92 penni.

Under de fern är arbetet pägätt har inalles 9,294 dagsverken användts, 
792 m3 sten samt 40,312 m3 jord upptagits och tili arbetet inalles 21,451 mark 
82 penni blifvit utbetaldt.

12. Fällning af Tainusjärvi sjö i Jurva socken.
Pä underdänig ansökan af Folkskoleläraren Anders Tarkkanen har Kej- 

serliga Senaten den 28 November 1889 förordnat a tt Tainusjärvi honom delvis 
tillhöriga sjö i Jurva socken skulle genom Ofverstyrelsens försorg under lop- 
pet af 3 är torrläggas i öfverensstämmelse med ett redan är 1880 härför upp- 
gjordt förslag, enligt hvilket kostnaderna för arbetet komme att uppgä tili 
20,000 mark, dock med iakttagande af sädana modifikationer, som omständig- 
heterna sedermera möjligen päkallade. Och skulle, i enlighet med hvad Kej- 
serliga Senaten den 15 Mars 1889 angäende beviljande af understöd för dylika 
ändamäl förordnat, sagda kostnad af kronan förskottsvis erläggas med skyl- 
dighet för Folkskoleläraren Tarkkanen att, efter afdrag af hvad som ätginge 
tili arbetsledning och redskap, äterbetala 2/3 af den äterstäende kostnaden sä- 
lunda, a tt af honom derä ärligen frän öch med det tredje äret efter det arbe
tet slutförts inbetalades fern procent, hvaraf tre procent räknades säsom ränta 
och äterstoden säsom kapitalafbetalning.

Sedan sökanden behörigen förbundit sig att fullgöra närpnda vilkor, för-
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ordnade Öfverstyrelsen den 12 September 1890 distriktsingeniören i W asa 
distrikt att utföra arbetet. .

Syftemälet ined ifrägavarande arbete är att befordra växtligheten ä den 
pä hvardera sidan om Tainusjoki bäck belägna bördiga kyttlandsmark af 85 
hekt'arers vidd genom dess fullständiga uppdikning samt att förvandla 2/3 af 
Tainusjärvi sjös botten tili en naturlig äng af 300 hektarers ytinnehäll.

Ofvannämnda förslag afser att vid pik. N:o 0 i utfallsbäckens mynning 
invid Tainus sjö djupet i kanalen, räknadt ifrän vattenytan i sjön vid under- 
sökningstillfället, tages tili 1,78 m och bottenbredden lika stör; att ifrän pik. 
N:o 0 kanalen tages nedät i backen med samma bottenbredd' och med en bot- 
tenlutning af 1 : 3,000 ä 1,485 m längd genom kyttlandsmark, hvarefter kanalen 
ä 1,232 m längd kommer att gä genom W arankoski fors med samma botten
bredd och en bottenlutning af 1 :2,000; samt att slntligen i öfre del.en af 
Koskimäki fors pä ett afständ af 594 meter nedanöm W arankoski fors en 
kanal af 416 m längd upptages med 2,08 m bottenbredd och med en botten
lutning af 1 : 2,000. Afven skulle enligt förslaget frän pik. N:o 0 vid bäckens 
mynning en kanal upptagas uppät genom sjöns botten med 1,78 m bottenbredd 
och en längd af 4,275 m.

Under den tid af omkring 10 är, som förflutit sedan detta förslag upp- 
gjofts, hade emellertid dagspenningen ä arbetsplatsen stigit med cirka 40 pro- 
cent, hvarföre tili arbetets fullständiga utförande enligt förslaget skulle erfor- 
dras ett belopp, som med omkring 40 procent öfverstege a.et beviljade.

Med föranledande af Kejserliga Senatens ofvanberörda föreskrift, att vid 
utförande af ifrägavarande arbetsförslag sädana modifikationer deri, som af 
omständigheterna vore betingade, borde iakttagas, har Öfverstyrelsen ansett. 
att de för arbetet beviljade medlen borde användas, i den mon de dertill för- 
sloge, tili upptagande af utfallet frän sjön samt att tili folkskoleläraren Tark- 
kanens eget utförande skulle öfverlemnas att upptaga kanalen i sjöns botten, 
hvilket vore jemförelsevis lätt och borde verkställas först nägra är efter det 
arbetet i utfallet blifvit verkstäldt samt sjöns botten behörigen satt och stad- 
gat sig.

Under ären 1S91, 1892 och 1893 blef sälunda arbetet enligt ofvannämnda 
förslag fullständigt utfördt i Tainusjoki bäck ända tili dess utlopp frän träsket. 
Och ansägs att med upptagandet af kanalen i träskets botten borde anstä 2 ä 
3 är tili dess bottnen tillräckligt stadgat sig. De följande ären 1894 och 1895 
har af träskets egare endast mindre inrasningar samt en mindre ränna i träskets 
botten upptagits, för att i nägon mon befordra vattnets afiinnande ur det- 
samma.

Ar 1896 bedrefs arbetet äter i större omfäng och bestod i att utfalls- 
jjanaleji ä heia de§s längd rensades frän deri inslammad och inrasad jord.
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hvarigenöm densamma i det allia närinaste bragtes i fullständigt skick, sä att 
träskets ägare kaD obehindradt fortsätta med upptagandet af utfallet genom 
träskets botten.

Genom det senast utförda arbetet har träsket blifvit i det närmaste ut- 
fäldt o.ch blef höäringen frän träskets botten under samma är ganska riklig.

1896 ars arbetstermin varäde frän den 20 Jnli tili den 19 September, 
hvarunder med 811 dagsverken 38 m3 sten samt 1,140 m3 jörd upptogs, ooh 
utbetaltes i dagspenningar 1,975 mark 25 penni, för upphandlingar 63 mark 
70 penni, för skjutser och transporter 43 mark 16 penni samt till diverse ut- 
gifter 2 mark 45 penni, eller tillsammans 2,084 mark 56 penni.

Inalles har vid arbetet upptägits 53 m3 berg, 1,573 m3 sten samt 15,596 
m3 härdare och lösare jord, hvartill användts 9,421 l/2 dagsverke samt utbetalts 
19,938 mark 34 penni.

Arbetet har blifvit tili afsyning anmäldt.

13. Kulmajärvi sjöfällningsarbete i Wörä socken.
Sedan Lotlaks byamän inom W örä socken den 7 Januari 1S93 erhällit 

Guvernörens öfver Wasa län tillstand att uttorka dem tillhöriga Kulmajärvi 
träsk och ansökt om bidrag dertill, har Öfverstyrelsen den 9 Mars 1895 tili- 
delat dem 1,000 mark, emot sökandenes afgifna förbindelse, ätt inom tre är 
utföra arbetet - enligt Guvernörens utslag, och blef distriktsingeniören i W asa 
distrikt af Öfverstyrelsen älagd att tili sökandene, i mon af arbetets fortgäng,' 
utbetala förenämnda bidrag, som skall frän Öfverstyrelsen utrekvireras.

Företaget, hvars kostnad beräknats uppgä tili 10,000 mark, enligt ett af 
Landtbruksingeniören B. Lille uppgjordt förslag, afser a tt uttorka ofvaiiämnda 
träsk och omgifvande vattendränkta mark, af tillsammans 65,61 hektarers vidd.

Arbetet begynte 1896, dä det pägick under Juni och Juli mänader i fern 
veckors tid, hvarunder en tredjedel af arbetet utfördes, och utbetaltes tili in- 
tressenterne i företaget derefter af förenämnda bidrag 300 mark.

Arbetet skulle fortsättas under är 1897.

14. Uttorkning af Riihineva, Alinenneva, Heinäneva m. fl. 
mossar inom Lappo socken.

Sedan det af Kejserliga Senaten den 30 April 1885 anbefalda arbetet för 
Biihineva, Alinenneva, Heinäneva m. fl. mossars torrläggning inom Lappo 
socken- den 24 September 1895 afsynats, och, säyidt ursprungliga förslaget
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gälde, godkänts sarat tili intressenterna öfverlemnats, ha f, pä af intressenterna 
vid nämnda syneförrättning gjord anhällan, arbetet fortsatts sätillvida, att 
kanalen ä Riihineva mosse med rigtning at Riihilampi träsk bestämts a tt upp- 
tagas ända tili nämnda träsk, för att uttorka detsamma och sämedelst- bereda 
möjlighet att torrlägga hela Riihineva mosse. Detta arbete omfattar en kanal- 
längd af 1,160 meter med 0,9 meters bottenbredd, 1 : 1,5 sidodossering och 
1 : 2,000 bottendossering samt 2,5 meters medeldjup, uti tili största delen fast, 
stenig mark.

Den 11 ju n i 1896 päbörjades arbetet harmed, och hade ända tili den 10 
December, dä arbetet här för äret afslntades, upptagits 146 m3 berg, 477 m3 
Sten och 11,395 m3 jord. Härvid har använts 3,789 dagsverken med en kost- 
nad af 8,446 mark 10 penni. Vidare hai; utbetalts i upphandlingar 556 mark 
12 penni, för skjutser och transporter 103 mark 76 penni samt i diverse ut- 
gifter 57 mark 80 penni eller sälunda tillsammans under äret 9,163 mark 
78 penni. .

Arbetet, hvars kostnader utgä ur anslaget för ofvannämnda Riihineva, 
Alinenneva, Heinäneva m. fl. mossars torrläggning, hvartill anslaget utgjorde 
167,000 mark och härförinnan 146,111 mark 16 penni blifvit utbetaldt-, beror 
pä fortsätfcning.

15. Uttorkning af Iso- eller Joudinneva i Storkyro socken.
Sedan särskilde lägenhetsinnehafvare i Storkyrö socken hos Guvernören 

i W asa län anhällit att Joudinneva mosse i sagda socken matte med allmänna 
med el torrläggas samt, efter verkstäld syn och undersökning, förslag for arbe- 
tets utförande uppgjorts, har Kejserliga Senaten den 23 December 1887 an- 
befalt att mossens hufvudaflopp shall upptagas pä kronans bekostnad i enlig- 
het med det uppgjorda förslaget samt att kostnaden härför shall bestridas ur 
de till karr- och mossodling anslagna medel.

Ifrägavarande mosse, med ännu oförmultnade torflager pä leralf, är be- 
lägen i östra delen af Storkyrö socken och utgor i ett sammanhang omkring 
500 hektarer. Fran densamma finnas tre allopp: Joudinluoma back, som, 
redan tidigare upprensäd, med godt fall nedrinner frän mossens norra del till 
Lehmäjoki biflöde till Kyrö elf, hvilket aflopp endast behöfver i sitt nuvarande 
skick vidmakthällas; Tuhkaoja back, som frän vestra delen af mossen jemväl 
nedrinner till Lehmäjoki ä och tillsammans med Joudinluoma, efter upptagan- 
det af en utfallskanal längs mossen, kommer att till nämnda ä afföra ansenligt 
vatten, hvarför och da an pä here stallen är smal samt besvärad af steniga 
forsar, hvilka hindra vattnets fria aflopp, densamma frän det stalle, der Jou-
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dinluoma deri utmynnar, ända-ned tili utflödet i Kyrö elf, eller pä en sträcka 
af nägot öiver 5 kilometer, mäste upprensas; äfvensom för det tredje Kivioja 
gräfda akopp, hvilket i sydvestlig rigtning frän mossen nedrinner tili Kyrö elf. 
Säväl derma sistnämnda som Tuhkaoja bäck böra uppgräfvas tili större dimen- 
sioner samt en utfallskanal slutligen anläggas längs Joudinneva mosse, för att 
genom Tuhkaoja och Kivioja bäckar afbörda vattnet frän mossen.

Enligt arbetsförslaget borde till först Lehmäjoki ä i dess nedersta del 
upprensas, derefter Tuhkaoja och Kivioja bäcker uppgräfvas och rensas samt 
till sist utfallskanalen längs mossen upptagäs. Rensningen i Lehmäjoki skulle 
utföras tili ett djup motsvarande lägsta vattenytans höjd samt till en bredd 
af 8,9 meter i de nederst belägna, sä kallade Waismaa forsarne; uti de öfriga 
forsarne: Muurimestari-, Kukkola-, Murto- och Tamppikoski forsar samt i Wa- 
rattomankoski ström deremot skulle bredden tagas tili endast 5,9 meter, Tuh
kaoja och Kivioja ' bäckar upprensas med 1,19 meters bottenbredd, den för ra 
ä 2,731 och den senare ä 2,167 meters längd. Utfallskanalen blir 5-,404 meter 
läng, 4,45 meter djup under markens nuvarande nivä, der kanalen göres dju- 
past, samt erhäller en bottenbredd af 0,99 tili 1,19 meter. Yid Tuhkaoja backs 
utflöde i Lehmäjoki skulle en 3,56 meter läng landsvägsbro ä den frän Stor- 
kyrö kyrkoby tili W örä socken ledande landsvägen ombyggas, hvilket arbete 
nödvändiggjordes af förstoringen af kanalgenomskärningen uti Tuhkaoja. Dess- 
utom komme äfven tvenne mindre öfver Lehmäjoki ledande broar att i följd 
af rensningen ombyggas.

Kostnaden för ofvannämnda arbeten är beräknad tili 70,000 mark; och 
har Kejserliga Senaten förenämnda dag förordnat att arbetet skall utföras 
rmder förloppet af 10 är, sälunda att ärligen 7,000 mark dertill utbetalas, emot 
skyldighet för delegarene.i mossen, bland annat, att lemna det för arbetet 
erforderliga trävirket samt för framtiden underhälla icke allenast de utförda 
gräfningarna, utan ock de broar som i följd af torriäggningsarbetena komme 
att ombyggas.

Arbetet tog sin början i Juni mänad är 1888 och har derefter ärligen 
under sommarmänaderna bedrifvits, är 1893 jemväl om vintern för beredande 
af arbetsförtjenst ät den till följd af inträffad missväxt nödlidande befolknin- 
gen, för hvilket är derföre anslogs 30,000 mark af arbetsanslaget.

T ill.är 1896 hade arbetet i hela sin utsträckning blifvit utfördt säväl uti 
de forsar i Lehmäjoki ä, hvilkas upprensning hörde tili detta arbetsförslag, 
som ock uti Tuhkaoja och Kivioja bäckar samt i utfallskanalen ä mossen.

Under är 1896, dä arbetet pägick frän den 23 Juli till den 15 September 
rensades öfverallt, der sädant ännu var nödigt, kanalerna och forsarna uti 
Lehmäjoki ä. Derunder upptogs 668 m3 jord och användes 678 dagsverken 
samt utbetalades i dagspenningar 1,342 mark 32 penni, för upphandlingar 3
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mark 45 penni, för skjutser och transporter 67. mark 70 penni samt till diverse 
utgifter 8 m ark -80 penni, eller tillsammans 1,422 mark 27 penni.

• Inalles har vid arbetet upptagits 570 m3 sten, bufvudsakligast ur forsarna 
i Lehmäjoki, ocb 145,049 1/2 m3 jord af säväl härdare som lösare slag och 
utgjorts 40,963 1/2 dagsverke samt utbetalats 70,726 mark 75 penni.

Da detta arbete, säsom ofvan blifvit nämndt, enligt förordnande derom. 
utfördes viritertiden 1893 till undsättning för ortens af missväxt nödställda 
befolkning, blef eifekten betydligt sämre än sommartid, da det föröfrigt pägätt, 
beroende effekten vintertid bl. a. deraf a tt undanskaffande af snö och is med- 
tog ett betydligt antal dagsverken. Och har denna omständighet gjort att 
kostnaden för arbetet, söm var afsedt att utföras endast sommartid, öfverskri- 
dit den till 70,00,0 mark beräknade kostnaden. Med anledning deraf att detta 
ursprungliga anslag icke ansägs förslä till arbetets afslutande, hade uti 1895' 
ars arbets- och budgetsförslag tillagts arbetet ett tillskottsanslag af 4;069 m ark 
98 penni.

Arbetet har, säsom fullbordadt under arbetsterminen är 1896, blifvit till 
afsyning anmäldt.

16. Uttorkning af Slottsmossen i Lappfjärd socken.
Sedan ägarene till särskilda lägenheter i Lappfjärd by af Lappfjärd 

socken anhällit om bidrag af allmänna medel för torrläggning af Slottsmossen 
i enlighet med ett af distriktsingeniören uppgjordt och tili en kostnad af 
10,900 mark uppgäende förslag, har Öfverstyrelsen i skrifvelse af den 23 mars 
1895 förordnat att arbetet, sedan intressenterna afgifvit erforderlig förbindelse 
att, i öfverensstämmelse med Kejserliga Senatens föreskrifter af den 15 Mars 
1889 rörande dylika företag, uppfylla vissa föreskrifna vilkor, skulle utföras i 

i enlighet med förberörda af Kejserliga Senaten den 15 December. 1893 fast- 
stälda arbetsförslag, hvartill jemväl ett belopp af 10,900 mark hade anslagits.

Förslaget afser a tt medels gräfning af en 3,160 meter läng afloppskanal 
genom mossen med utfall tili Lappfjärds ä möjliggöra torrläggning och odling 
af cirka 88 hektar god mössmark hvarjemte en bättre utdikning af de längs 
den blifvande afloppskanalen ä 1,600 meters längd emellan mossen och än 
belägna vattensjuka markerna künde verkställas. Kanalens bottenbredd blir 
frän 0,6 till 1 meter.

Arbetet vidtog den 18 Juni 1895 och fortgick tili den 8 Oktober sagdä 
är, hvarunder nedre delen af utfallskanalen upptogs ä en längd af 1,600 me
ter, deraf dock endast 1,080 m tili fulla dimensioner.

Under är 1896, dä arbetet pägick frän den 19 Juni tili den 14 Oktober,'

Öfverstyr. för Väg- o. Vattenb. ärsber. f. 1896. 13
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fullbordades ofvannämnda sträcka af utfallskanalen, hvilken är belägen â fast 
grund samt fortsattes densamma derefter uppàt, â hela dess àterstàende längd 
af 1,560 meter genom själfva mossen, hvarest kanalen upptogs med 0,6 m bot- 
tenbredd tili ett medeldjup af 1 meter och hvarvid 85,5 m3 sten, 1,4.45,g m3 
lerjord samt 2,803 m3 mossjord upptogs och l,034‘/4 dagsverke utgjordes samt 
utbetälades i dagspenningar 2,902 mark 60 penni, för upphandlingar 128 mark 
5 penni, för skjutser och transporter 86 mark 79 penni samt tili diverse ut- 
gifter 14 mark 80 penni, eller tillsammans 3,132 mark 24 penni.

Inalles har vid arbetet under de tvâ âr detsamma pägätt användts 2,3213/4 
dagsverke och upptagits 100,7 m3 sten och 4,982,5 m3 härdare jord samt 3,893 
m3 mossjord och torflagts 2,933 m2 kanaldossering, och har en mindre bro öf- 
ver kanalen à en byaväg blifvit uppförd samt arbetet hittills kostat 7,027 
mark 13 penni,

Arbetet är afsedt att under är 1897 fortsättas.

17. Regiering af vattenständet i Lappo elt inom Alahärmä 
socken och Jeppo kapell af Nykarleby socken.

Sedan Lappo, Kauhava, Alahärmä och Ylihärmä socknar hos Kejserliga 
Senaten anhällit att, tili förebyggande af de ärligen äterkommande öfversväm- 
ningarna i Lappo elf, regiering af vattenständet i elfven- inöm berörda sock
nar mätte verkställas, blef vattendraget, i enlighet med Kejserliga Senatens 
befallning, är 1882 undersökt och pä grund deraf förslag upprättadt, afseende 
a tt förkorta tiden för värflodsöfversvämningarna med omkring 14 dagar ärli
gen, hvarigenom en tidigare varsädd skulle möjliggöras ä de f ofvannämnda 
socknar utmed elfven befintliga lägländta, men odlingsbara marker af omkring 
9,870 hektarers' vidd. Enligt sagda förslag skulle säväl Pappilanhan fors när- 
mast nedanom Alahärmä sockens kyrka samt de derifrän norrut inom samma. 
socken belägna Mäenpäänkari, Nukalankari, Puisaari, Mattila, Knuuttila och 
Kojolankari forsär äfvensom de inom Jeppo kapell belägna Jungarä fors i den 
Östra samt Sippokari, W älikari och Keppo grund i den vestra grenen af nämnda 
elf utvidgas och upprensas tili en bredd af 47,5 m i hufvudelfven och 23,75 m 
i hvardera grenen.

I  utslag af den 14 Maj 1886 meddelade Guvernörsembetet i W asa Iän 
Ofverstyrelsen tillstand att ä kronans vägnar och pä dess bekostnad verkställa 
dylik upprensning och utvidgning af nämnda sträcka af Lappo elf, hvarjemte 
genom utslaget vederbörande vattenverksegare och alla öfriga, som i en eller 
annan matto kunde af företaget tillskyndas skada och förlust, berättigades att 
derför af kronan njuta full ersättning. Sedan Guvernören genom utslag af
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den 14 November 1872 tillatit en af upprensningsafbetefc nödvändig blifven 
ombyggnad af den öfver Mattila fors uppförda bro äfvensom sammanträden 
af distriktsingeniören med vederbörande egare af vattenverk och strömfall i 
elfven hällits för öfverenskommelse om antydda ersättning, bar Kejserliga 
Senaten i skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 29 Januari 1894 
anbefallt Ofverstyrelsen att sä fort som möjligt läta verkställa ifrägavarande 
arbete samt bärtill anslagit den för detsamma beräknade kostnaden 46,000 mark 
att utgä ur mossuttorkningsfonden.

Arbetet, som päbegynts den 9 April 1894 och derpäföljande är fortsatts, 
vidtog 1896 den 1 Februari med ombyggnaden af Mattila bro inom Alahärmä 
socken. Den uppfördes i fern spann med en sammanlagd längd af af 54 m 
och körbana af 3 m bredd, bropelarene af stockkistor, fyllda med sten under 
lägvattnets niva och deröfver af kilad sten. Öfverbyggnaden, som ligger un
der högvattenytan, borttages tili värfloden och är utförd som vanlig bjelkbro.

Sedan bron i Juni blifvit färdig, fortsattes med rensning uti forsarna, 
der arbetet i ock för justering och putsning fortgick tili den 31 Juli, dä det 
som färdigt afslutades.

Under detta arbetsär hade, j ernte det att Mattila brobyggnad utfördes, upp- 
tagits 312 m3 sten samt 457 m3 jord samt torflagts 276 m2. Härtill användes 
2,12972 dagsverke och utbetalades i dagspenningar 4,918 mark 90 penni, i 
upphandlingar 1,483 mark 81 penni, i skjutser och transporter 193 mark 42 
penni samt i diverse utgifter 205 mark 94 penni eller tillsammans 6,802 mark 
7 penni, hvaraf tili bron användts 1,318 dagsverken och utbetalts 4,646 mark 
54 penni.

Tili arbetets utförande har användts inalles 8,83674 dagsverke, upptagits 
2,981 m3 sten och 5,887 m3 jord och utbetalts 30,065 mark 46 penni, hvari 
ingä säväl brobyggnadskostnaden som tili tre vattenverksegare utbetalade ska- 
deersättningar med 2,812 mark.

Efter arbete.ts slutförande har detsamma blifvit tili afsyning anmäldt.

IS. Regiering af vattenständet i Nurmo ä uti Nurmo socken.
Sedan särskilda lägenhetsinnehafvare i Nurmo socken anhällit att öfre 

delen af Nurmo ä, hvilken utgör en biflod tili Lappo elf, matte, tili förekom- 
mande af de öfversvämningar, som elfven ärligen förorsakade öfver .vidsträckta 
odlingsdugliga marker, pä kronans bekostnad upprensas i enlighet med ett här- 
för uppgjordt förslag, enligt hvilket kostnaden för arbetet komme att uppgä 
tili 15,900 mark, samt G-uvernören i W asa län i utslag af den 29 Augusti 1892 
meddelat tillständ tili arbetets utförande, med vilkor, bland annat, att egarene



100

,af vattenkraften i de forsar, hvilka genom rensningen komme att utjemnas, 
erhölle godtgörelse enligt lag för sinä lidna förluster, sävida de sädant fordrade, 
har Kejserliga Senaten, med afseende ä intressenternas i förefcaget fatfcigdom 
och de sfcora skador, som de försumpade och frostömma markernas närhet tili 
odlade egor vällade, i skrifvelse frän Jordbrnksexpeditionen af den 15 Decem
ber 1893 anbefalt Öfverstyrelsen. att läta pä .statsverkets bekostnad utföra 
ifrägavarande upprensningsarbete i enlighet med ofvannämnde förslag ooh för 
den beräknade kostnaden. Och borde intressenterna innan arbetet päbörjades 
ej mindre fullgöra de af Cfuvernören för tillständets gifvande utfästa vilkor, 

.än äfven ■ aflemna skriftlig förbindelse a tt framdeles underhälla det upptagna 
aflöppet o eli a tt icke bränna markerna innan agronoms yttrande om brännin- 
gens ändamälsenlighet och omfäng inhemtats, allt vid äfventyr att mästa tili 
kronan ätergälda kostnaderna för torrläggningens utförande.

Enligt förslaget skulle de i öfre delen af an befintliga forsarna Saari- 
karinkoski, Kaatajankoski, Saarimäenkoski, Saarikoski och Läntisenkoski upp- 
gräfvas tili en bottenbredd af 11,3 meter uti de fyra förstnämnda samt till 9 
meter i den sistnämnda * äfvensom särskilda i öfversta delen af än ofvanom 

■Läntisenkari pä en sträeka af 8 kilometer befintliga förträngningar utvidgas 
och fördjupas.

Efter det intressenterna fullgjort förenämnda dem förelagda vilkor samt 
afgifvit den föreskrifna förbindelsen, päbegyntes arbetet den 4 Juni 1894 och 
fortgick med varierande arbetsstyrka tili den 11 December, hvarvid gräfningen 
i Saarikoski, Saarimäenkoski, Kaatajankoski och Saarikarinkoski, hvilka utgöra 
de nederst belägna arbetsställena, päbörjades.

Under är 1895 arbetades emellan den 10 Juni och den 21 September, 
hvarvid gräfningarna i de nyssnämnda forsarna i det närmaste fullbordades. 
Läntisenkari fors och de ofvanom desamma uti än befintliga förträngningarna 
utgräfdes tili föreskrifvet djup och en träbro uppfördes öfver sistsagda fors, 
sä att endast smärre putsningsarbeten äterstodo tili är. 1896.

Är 1896 afslutades arbetet under tiden frän den 25 Juni till den 17 Juli 
och upptogs derunder 195 m3 sten samt 80 m3 jord med 285l/2 dagsverke och 
utbetalades i dagspenningar 661 mark, för upphandlingar 161 mark, för skjut- 
ser och transporter 33 mark 90 penni samt för diverse utgifter utgifter 46 
mark 75 penni, eller inalles 902 mark 65 penni.

Inalles har tili arbetet användts 6,510'/^ dagsverke, hvarmed üpptagits 
6 m3 berg, 3,158 m3 sten och 3,363 m3 jord. A f nämnda dagsverksbelopp ät- 
gick tili brobyggnaden öfver Läntisenkari 75 och tili erforderliga damarbeten 
under arbetstiden 9591/2 dagsverke.

Arbetet har säsom färdigt medtagit en kostnad af 15,238 mark 2 penni.
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19. Upprensning och fördjupning af Alajoki ä för sänk- 
ning af högvattenytan i Halso träsk uti Halso kapell

af Wetil socken.
För minskande af den tid, hvarunder de kring Halso träsk belägna sanka 

markerna plägade vara af vatten öfversvämmade, hade Halso kommun päbör- 
ja t upprensning ocb fördjupning af Alajoki ä vid dess utlopp ur sagda träsk, 
hvartill Guvernören i länet genom utslag af den 18 September 1880 medde- 
lat tillständ. Men anhöll sedan kommunen, som .ansäg sig icke mäkta fortsätta 
arbetet pä egen bekostnad, att detsamma matte med allmänna medel slutföras 
i enlighet med ett för ändamälet uppgjoidt förslag, i hvilket kostnaderna be- 
räknats tili 13,300 mark. Och förordnade Kejserliga Senaten i skrifvelse frän 
Jordbruksexpeditionen af den 15 December 1893 att Öfverstyrelsen egde läta 
pä statsverkets bekostnad verkställa ifrägavarande arbete enligt nämnda för
slag, med vilkor likväl att intressenterna, .enligt af dem gjordt ätagande, pre- 
sterade sädana dagsverken, som af dem künde utgöras, emot- en ersättning af 
75 penni för person och 1 mark 50 penni för ökedagsverke; hvarjemfce de 
borde, innan med arbetet finge päbörjas, aflemna skriftlig förbindelse att ej 
mindre fullgöra dem äliggande skyldigheter i nyssnämndt hänseende och att 
framdeles underhälla de upptagna afloppen, än äfven att icke bränna de torr- 
lagda markerna innan agronoms utlätande om bränningens ändamälsenlighet 
och omfäng inhemtats, vid • äfventyr att mästa tili kronan ätergälda det bevil- 
jade bidraget.

Sedan dylik förbindelseskrift af intressenterna aflemnats och med dem 
öfverenskommits att arbetet, för att betunga dem sä litet som möjligt, icke 
skulle bedrifvas frän den 10 Juli tili den 1 Oktober, vidtogs med detsamma 
under distriktsingeniörens ledning den 24 Maj 1894. Härvid befans att gräf- 
ningen enligt det upprättade förslaget redan tili största delen af intressenterna 
verkstälts, hvarvid dock de uppgräfda jordmassorna placerats sä nära äbrädden 
att en föfflyttning af de samma längre upp pä stranden var nödvändig.

Hä oaktadt den redan utförda rensningen svära öfversvämningar öfver 
sjöns stränder ärligen förekommo och vattendragets beskaffenhet tillät en nä- 
got större genomloppsprofil i des öfre del, uppgjordes pä intressenternas an- 
hällan ett ny tt förslag, som afsäg förebyggande af all öfversvämning under 
normal värflod.

■ Enligt detta förslag skulle öfversta delen af Alajoki ä uppi'ensas frän dess 
utlopp ur Halso träsk nedät pä en sträcka af 473 m tili en bottenbredd af 
13,8 .m med en lustning af 0,ooi5, hvarjernte en cirka 5 km nedanför i vatten-
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draget befintlig förträngning i flodbädden, benämnd Polsonkoskenaiska, skulle 
uppgräfvas till sommarvattenständets nivä pä eu bottenbredd af 14 m. Kost- 
naderna für detfca förslags genomförande, oberäkuadt de förut upplagda jord- 
inassornas förflyttning, komme att belöpa sig tili 8,300 mark; och beslöt Öf- 
verstyrelsen att lata utföra arbetet i enlighet harmed.

Arbetet, hvilket säsom redan nämnts vidtog den 24 Maj 1894, bedrefs sagda 
är tili den 12 Juli och frän den 20 Oktober tili den 22 December, hvarvid en 
solid, med luckor försedd dam hade uppförts vid ans utlopp ur sjön samt 
heia den sträcka af Alajokis äs öfre del, som borde regieras, utgräfdes tili i 
medeltal tvä tredjedelar af den faststälda bottenbredden. Ar 1895 utfördes 
arbetet jemväl under tvä arbetsterminer, nemligen frän den 19 Februari tili 
den 3 Maj, dä varfloden afbröt detsamma, och frän den 7 Juni tili den 
15 Juli, under hvilken tid detsamma blef i det närmaste fullbordadt.

Under 1896 pägick arbetet frän den 7 Juni tili den 12 Juli och föreha- 
des derunder hufvudsakligen putsning och undansprängning af nägra stenar.i 
vattendraget för befordrande af vattnets friare aflopp.

Arbetseffekten var att 129,5 m3 sten och 230 m3 jord sprängdes, uppgräf- 
des och undanskaifades, hvarjemte 100,5 m3 jord, som af intressenterna tidi- 
gare hade upptagits, undansläpades pä längre afständ frän ans strand. Härtill 
användes 71 äf kronan bekostade och 602 intressentdagsverken, de senare 
emot en ersättning af 75 penni per dag, och utbetalades i dagspenningar 727 
mark 45 penni, för upphandlingar 58 mark 15 penni, tili skjutser och transpor
ter 83 mark 82 penni saint till diverse utgifter 114 mark 75 penni eller till- 
sammans 984 mark 17 penni.

Inalles har vid arbetet upptagits 67,8 m3 berg, 743,8 m3 sten samt 4,041,9 
m3 jord, och har 657,5 m3 gamla uppläggningar blifvit förflyttade frän ans 
strand uppät samt, säsom ofvan är nämndt, en dämm blifvit anlagd och efter 
slutfördt arbete nedtagen, hvartill allt ätgätt 664'/.2 af kronan bekostade samt 
5,0823/4 af intressenterna med ofvannämnda dagspenning af 75 penni per dag 
utgjorda dagsverken. I  kontanta penningar har derför utgifvits 8,064 mark 
53 penni.

Säsom numera slutfördt har arbetet blifvit tili afsyning anmäldt.

20. Upprensning af Lehmäjoki ä i Storkyrö socken.
Pä anhällan af särskilda lägenhetsinnehafvare i Storkyrö och Ylistaro 

socknar blef Lehmäjoki ä, som med en gren, benämd Viitaluoma, utfaller frän 
Yiitajärvi och med en annan gren, kallad Lehmäluoma, frän Lehmäjärvi sjö 
samt utgör en biflod tili Kyröelf, undersökt af Distriktsingeniören F. M. von
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Willebrand i och för dess upprensning till förekommande af öfversvätnningar; 
och uppgjordes af bemälde Distriktsingeniör förslag och kostnadsberäkning, 
enligt hvilka, bl. a., genom upprensning af Lehmäluoma ä 680 hektarer mark 
skulle torrläggas för en kostnad af 15,000 mark och genom rensning af den 
efter Lehmäluoma och Viitaluoma äars förening uppkomna Lehmäjoki 900 
hektarer försumpade marker skulle befrias Iran öfverflödsvatten för en kost
nad af 2,000 mark. Upprensningen af Viitaluoma, hvarigenom omkring 400 
hektarer ansägs kunna vinnas för odling, beräknades kosta 54,000 mark.

Sedan bemälde lägenhetsinnehafvare genom Guvernörens i W asa län ut- 
slag af den 18 December 1891 erhällit tillständ tili äarnas upprensning an- 
sökte de hos Guvernören att arbetet matte utföras pä kronans bekostnad, hvil- 
ken ansökan af Guvernören öfverlämnades tili Öfverstyrelsens ätgärd. Pä 
hemställan af Öfverstyrelsen, som icke ansäg sig kunna tillstyrka Viitaluoma 
backs upprensande, emedan'kostnaden härför ej stod i förhällande tili nyttan 
deraf, tillät Kejserliga Senaten derä, enligt skrifvelse f rä n . Jordbruksexpeditio- 
nen af den 15 December 1893, att upprensningen af Lehmäjoki och Lehmä
luoma äar, hvilken förordats jemväl af den för undersökning af sanka marker 
längs Kyrö elfdal är 1889 tillsatta kommission, finge genom Öfverstyrelsens 
försorg utföras pä de af Kejserliga Senaten den 15 Mars 1889, för kronans 
deltagande i dylika företag faststälda vilkor, nemligen att kronan förskotte- 
rade heia kostnaden och intressenterna, efter afdrag af hvad som ätginge tili 
arbetsledning och redskap, äterbetalade 2/3 af den äterstäende kostnaden sä- 
lunda att.derä  ärligen frän och med det tredje äret efter arbetets slutförande 
inbetalades fern procent, hvaraf tre procent räknades säsom räntä och ätersto- 
den säsom kapitalafbetalning. Derjemte borde intressenterna förbinda sig att 
icke bränna de torrlagda markerna innan agronoms utlätande om bränningens 
ändamälsenlighet och omfäng inhemtats, vid äfventyr a tt det beviljade bidra- 
get borde äterbetalas.

Sedan intressenterna utfärdat skriftlig förbindelse att fullgöra ofvanan- 
förda vilkor med deri utsatt medgifvande för kronan att tili säkerhet för för- 
bindelsens uppfyllande söka och vinna inteckning i deras egande lägenheter, 
biföll Kejserliga Senaten den 10 Maj 1894 till Öfverstyrelsens anhällan att 
17,000 mark finge för företaget användas, derä arbetet päbörjad'es den 25 
Juli 1895.

Emedan Lehmäjoki ä, hvars längd utgör 22 kilometer, redan tidigare i 
och för Joudinneva mosses uttorkande blifvit erforderligen upprensad frän myn- 
ningen pä en sträcka af 5 kilometer till Sahakoski fors, skulle nu rensningen 
begynna frän denna fors samt verkställas i Sahakoski och Saarikoski forsar 
tili 4,5 meters bottenbredd, i Petäjäjuovankoski tili 3,6 meters samt i Hyypän- 
koski, Klemolankoski, Tuurilankoski, Valkamaankoski, Lamminkoski, Rengon-
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koski och Köskenkoski försar tili 3 meters bottenbredd, bvilka forsar äro be- 
lägna i Lehmäjoki äs mellersta ocb öfre del. Lehmäluoma ä, bvars längd är 
12 kilometer, skulle pä en sammanlagd sträcka af omkring 1 kilometer upp- 
ren sastill 1,5 ä 1,8 meters bottenbredd.

Ar 1896 begynte arbetet den 10 Juli ocb fortgick tili den 13 Oktober, 
under hvilken tid detsamma utfördes uti Saarikoski, Hyypänkoski, Klemolan- 
koski, Tuurilankoski och Valkamaankoski forsar. Det slutfördes enligt försla- 
get uti samtliga dessa med undantag af Valkamaankoski, der det i anseende 
tili inträffande böstflod afbröts.

Arbetseffekten var: sprängdes och upptogs 620 m3 sten och 1,546 m3 jord, 
utgjordes 2,369 dagsverken samt utbetaltes i dagspenningar 4,459 mark 69 
penni, för upphandlingar 807 mark 3 penni, 'för skjutser ocb transporter 72 
mark 44. penni samt tili diverse utgifter 15 mark eller tillsammans 5,354 mark 
16 penni.

Inalles bar vid arbetet upptagits 1,676 m3 sten-ocb 2,396 m3 jord, ut- 
gjörts 4,9861/2 dagsverke samt utbetalts 11,548 mark.

Arbetet beror pä fortsättning.

21. Upprensning af Nokiankoski fors i Tuoresluoma bäck
inom Ilmola socken.

Sedan särskilda lägenhetsinnehafvare inom Ilmola socken utverkat. sig 
behörigt tillständ att upprensa ocb sänka Nokiankoski fors i Tuoresluoma bäck 
inom nämnda socken i ändamäl att möjliggöra torrläggning af cirka 1,200 
hektarer ofvanom belägna mossmarker, bar Kejserliga Senaten pä bemälda lä- 
genhetsinnehafvares derom gjorda anhällan, enligt skrifvelse fr&n Jordbrnks- 

.expeditionen af den 16 Maj 1895, bemyndigat Öfverstyrelsen att läta utföra 
upprensningen af nämnda fors pä kronans bekostnad enligt de af Kejserliga 
Senaten uti bref af den 15 mars 1889 för erbällande af kronans underst-öd tili 
dylika företag fastställda vilkor.

Den för arbetet beräknade kostnaden utgör 9,800 mark, bvaraf enligt 
äberopade bref int-ressenterna ega äterbetala 6,000 mark. Sedan dessa aflemnat 
förbindelse ä denna äterbetalning äfvensom att underhälla det upptagna af- 
loppet samt att icke bränna genom arbetet torrlagda marker i större utsträck- 
ning än vederbörande agronom anser fördelaktigt, bar arbetet vidtagit är 1896.

Förslaget afser vatt-endragets upprensning och fördjupning pä en längd 
af 1,044 meter i en lutning af 0,ooi, med en bottenbredd af 0,6 meter ocb ett 
medeldjup äf 1,5' meter under nuvarande hotten.

Under ärets arbetstermin frän den 10 Augusti tili den 31 Oktober utför-
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des arbetet â hela längdsfcräckan 1,044 meter ooh utgräfdes derunder nedre 
delen ä 360 meters längd med 2,4 meters medeldjup och den öfriga delen â 
684 meters längd med 1,4 meters medeldjup, räknadt frän strandhöjden, tili 
full bredd. Härvid har upptagits 57 m3 berg, 271 m3 sten och 5,661 m3 jord, 
användts 2,220 dagsverken samt utbetalats i dagspenningar 4,84.1 mark 35 
penni, för upphandlingar 730 mark 65 penni, för skjutser och transporter 100 
mark 58 penni samt till diverse utgifter 12 mark 80 penni, eller tillsammans 
5,685 mark 38 penni.

UleäSorgs län.

22. Underhäll af kanaler och inrättningar ä Pelso mosse.
Pelso mosse inom Muhos, Säräisniemi, Kestilä och Limingo socknar blef 

ären 1857— 1866 pä en areal af omkring 30,000 hektarer i och för torrlägg- 
ning pä kronans bekostnad genomgräfd med kanaler. Inemot hälften af sagda 
vtvidd upptages dock af skogsholmar och läga mer eller mindre stenbundna 
hedmarker, som sträcka sig emellan mossarna. De egentliga mossarna och 
kärrmarkerna, som torrläggningsarbetet omfattade, hafva en yta af omkring 
17,000 hektarer. H äraf tillhör 9,162 hektarer kronan.

Uti skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af den 8 Oktober 1868 anbe- 
falde Kejserliga Senaten Öfverstyreisen att lata ändamälsenligen underhälla 
de genom kronans omrade ä mossen upptagna kanalerna. I  anleduing häraf 
päbörjades redan är 1869 upprensningen af samtliga kanaler a den Stor-Pelso 
benämnda delen och har underhället af desamma sedan dess nästan ärligen 
fortgätt. Isynnerhet är det gras och ungskog, särskildt videbuskar, som ofant- 
ligt hastigt uppskjuta i kanalerna och derföre-oaflätligen mäste undanrödjas.

Den östra delen af kronans omräde ä mossen är af magrare natur. Har 
finnas kanaler af 2 k 3 meters djup. Oaktadt den högst betydliga sättning 
mossen undergätt- nä kanalerna ännu icke öfverallt tili den af hufvudsakligast 
lös sand bestäende gründen. Den vestra sidan’af kronojorden lofvar deremot 
större bördighet för jordbruk.

1896 ärs underhällsarbeten, hvarför anslagits 5,000 mark, gällde fördjup- 
ning af de genom Pelso mosse sträckta hufvudkanalerna Knuutilanoja, Antti- 
lanoja och Kestilän-Rajaoja, hvarjemte rödjningar utfördes i de öfriga kana
lerna ä kronoandelen af mossen, der sädant visade sig vara behöfligt.

Arbetet bedrefs' under Juni och Ju li samt under September och Oktober 
mänader, hvarvid frän kanalerna uppfordrades 5,564 m3 jord och 27 in1 sten, 
27,515 m2 kanalbräddax rödjades. Till dessa arbeten ätgick l,9753/4 dagsverke 
och tillsammans 4,999 mark 92 penni.

Öfverstyr. för Vag- o. Vattenb. ärsber. f. 1896. 14
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23. Torrläggning af Laninsoso kronan tillhöriga kärr- 
komplex i Muhos socken.

Laninsoso omkring 500 hektarer vidsträkta kärrkomplex i Muhos socken 
emellan Uleä elf och Ängeslevä ä, hvilken komplex tili största delen tillhör 
kronan, förseddes med ett nät hufvudkanaler i enlighet med Kejserliga Sena- 
tens förordnande uti skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af den 15 Mars 
1889. Det för. arbetet faststälda anslaget utgjorde 22,000 mark.

Sedan det verkstälda torrläggningsarbetet blifvit afsynadt är 1894, för- 
ordnade Öfverstyrelsen att kanalerna i ätskilliga delar ännu skulle komplette
ras, hvilket äfven verkstäldes är 1896, hvarvid frän kanalerna uppfordrades 
1,232 m3 jord och 2 m3 sten samt 560 m2 kanalbräddar torfbekläddes.

Till-dessa arbeten ätgick 6283/4 dagsverke och inalles .1,749 mark 28 penni.
Emedan det tidigare utförda arbetet kostade 19,365 mark 12 penni, har 

torrläggningen af Laninsoso karr numera medtagit 21,114 mark 40 penni. Sä- 
ledes.finnes ett öfverskott af. 885 mark 60 penni.

24. Torrläggning af Isososo, Matokorpi och Rauhionniitty
karr i Muhos socken.

Denna kärrkomplex med en areal af 1,430 hektarer är likasom nästföre- 
gäende Laninsoso kärr, hvartill den är en fortsättning, belägen söderom Uleä 
elf samt utgör tillika källomr-adet för Ängeslevä ä. I  skrifvelse frän Jord
bruksexpeditionen af den 19 Januari 1893 päbjöd Kejserliga Senaten att arbe
tet för torrläggning af ifrägavarande mossar skulle utföras tili följande delar, 
nemligen: a tt tvä hufvudkanaler upptagas, den ena ledande tili Karhuoja och 
den andra tili Henttulanoja riaturliga bäckar, samt dessa äfvensom Tikkasen- 
oja, ftauhionoja och Ängeslevänoja bäckar upprensas, hvarför anslogs den be- 
räknade kost-naden 11,947 mark.

Sedan detta torrläggningsarbete, som verkstäldes ären 1893 och 1894, 
blifvit afsynadt är 1895, f'örordnade Öfverstyrelsen att distriktsingeniören efter 
värfloden sommaren 1896 skulle förrätta syn ä de upptagna kanalerna samt 
i särskilda delar komplettera arbetet ä desamma, hvilket allt äfven verkstäldes 
p'ä föreskrifven tid, da frän kanalerna. uppfordrades 325 m3 jord.
- Detta komplettei'ingsarbete medtog 903/4 dagsverke och kostade 231 mark 
60 penni. -
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Det före afsyningen vertstälda torrläggningsarbetet erfordrade 31,646 
mark 69 penni och har säledes företaget säsom numera slutfördt kostat inal- 
les 11,878 mark 29 penni eller 68 mark 71 penni mindre än anslagssuman.

25. Uttorkning af Piipsjärvi träsk i Oulais socken.
Sedan särskilda lägenhetsinnehafvare i Oulais socken', efter af Guver- 

nörsembetet i länet genom utslag erhallet tillständ, begynt' med torrläggande 
af Piipsjärvi inom socknen belägna träsk och under nägra är bedrifvit arbe- 
tet, hafva de ansökt om bidrag af allmänna medel tili detsammas afslutande. 
Enligt erhallet förordnande verkstälde derefter landtbruksingeniör syn ä 
träsket samt afgaf det utlätande, att arbetet vore lönände och af största be- 
tydelse för orten.

Efter af Guvernören derorn gjord hemställan beviljade Kejserliga, Sena
ten den 27 November 1891 intressenterna i företaget ett bidrag, motsvarande 
Vs af den af landtbruksingeniören tili 33,000 mark beräknade äterstäende kost- 
naden för torrläggningen eller sälunda 11,000 mark, med vilkor att arbetet 
skulle utföras i enlighet lhed förenämnda förslag; och anbefalde Kejserliga Sena
ten Guvernören att läta af allmänna medel i länets ränteri i man af arbetets fort- 
skridande utbetala sagda anslag sedan intressenterna, för hvarje gäng nägon 
del af detsamma lyftades, företett bevis af distriktsingeniören om huru arbe
tet fortskridit, hvaijemte distriktsingeniören egde öfver arbetets behöriga ut- 
förande hafva tillsyn och lemna intressenterna nödiga anvisningar vid det
samma.

P ä  grund af detta förordnande har distriktsingeniören sedermera pä ort 
och ställe tillhandagätt intressenterna med erforderliga tekniska räd och an
visningar. Yid 1896 ärs utgäng hade arbetet sä fortskridit att distriktsinge
niören kunnat ät intressenterna lemna äskadt bevis för lyftande af inalles 
7,000. mark ä det beviljade bidraget.

Genom ifrägavarande torrläggningsföretag beräknas 395 hektarer .ypper- 
lig ängsmark af träskbottnen vinnas. De träsket oingifvande stränderna äro 
tili största delen odlade och i allmänhet läga, och komma dessa möjligen äf- 
ven att genom träskets uttorkande i nägon man förbättras.
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II. Mersökningar fir sjöfällningar och torrläggning af
sanka marker.

För upprättande af förslag tili mossars och sanka markers torrläggning 
samt sjöars fällning hafva följande undersökningar utförts dels pä kronans, 
dels pä enskildes bekostnad.

I Nylands Iän.

l:o. Syn och undersökning för fällning af Kyrkträsket i Esbo socken. 
2:o. D:o för fällning af Längträsket i Esbo socken.
3:o. D;o af Junkarsborgs fors i Karis ä för ofvanbelägna sanka markers 

torrläggning.

I Äbo och Björneborgs Iän.

4:o. Syn och undersökning för fällning af Enäjärvi m. il. sjöar inom 
Kisko och Suomusjärvi församlingar af Abo och Björneborgs Iän samt Karis- 
lojo och Sammatti församlingar af Nylands Iän.

5:o. D:o för fällning af W ihteljärvi sjö inom Kankaanpää socken.
6:o. D:o för fällning af Niemi-Itäjärvi sjö i Siikais socken.
7:o. I):o för reglering af vattenytan i Luhdanjoki ä inom Wirmo socken. 
8:o. D:ö för komplettering af förslaget tili Kyrkträskets fällning i Ham- 

marlands socken pä Äland.

I Tavastehus Iän.

9:o. Syn och undersökning för fällning af Kopsamo m. il. sjöar i Ori
vesi socken.

Kko. D:o af vattendraget frän Kokkoisjärvi tili Yanajavesi inom Urjala, 
Kylmäkoski och Akkas församlingar i och för angränsande markers torr
läggning.

ll:o . D:o för fällning af Lamminjärvi sjö inom Kuru socken.
12:o. D:o för fällning af Pitkä- och Lammenjärvi sjöar inom Kuhmois 

socken.
13:o. Syn och undersökning för undanskaffande af en damanläggning i 

Knkkastenjoki bäck inom Nastola spcken för sanka markers torrläggning.
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I Wiborgs Iän.

14:o. Syn och undersökning för sänkning af vattenytan ofvanom Petä
jäkoski fors i Högforska grenen af Kymmene elf i Kymmene socken.

15:o. D:o för sänkning och regiering af vattenytan ofvan Vuolte ström 
i Högforska grenen äf Kymmene elf i Kymmene socken.

16:o. D:o för undanskaffande af en för vattnets aflopp hinderlig damin- 
rättning i Kalliokoski fors inom Kymmene socken.

17:o. D:o för fällning af Virmajärvi sjö i Savitaipale socken.
18:o. D:o för fällning af Kuokkalampi sjö inom Ruokalahti socken.
19:p. D:o för regiering af vattenständet i Unterniska ä inom Ruoko

lahti socken.
20:o. D:o för fällning af Pieni Rautjärvi sjö i Parikkala socken.

I Kuopio Iän.

21:o. Syn och undersökning för sänkning af Yalkeisjärvi sjö i Kiuru- 
vesi socken.

22:o. D:o för sänkning af Hernejärvi och Suonieminen sjöar i Iisalmi 
socken.

I Wasa län.

23:o. Syn och undersökning för fällning af vattenytan i Kuusi-, Jyrkkä- 
och Hankajärvi sjöar i Pihlajavesi k-apell.

24:o. D:o för sänkning af vattenytan i Yahvajärvi träsk i Uurais socken.
25:o. D:o i Gamlakarleby elf för utrönande huruvida upprensningen af 

deri befintliga Pikku och Heikkilä forsar skulle medföra behof af elfvens rens- 
ning nedanföre tili förekommande af öfversvämning.

26:o. Syn och undersökning af Jalasjoki ä för utredning af hvilken ver- 
kan Niska- eller Saariluoma och Mustaoja bäckars rensning kan hafva ä J a 
lasjoki ä, dit Mustaoja bäck utmynnar.

27:o. D:o för mätning af den vattenmängd som vid högflod afbördar s ig . 
genom Kronoby ä.

28:o. D:o af Esse elf för regiering af vattenständet i Lappajärvi och 
Evijärvi sjöar.

29:of I):o af Vörä ä inom Vörä socken.
30:o. D:o af Pohjoisjärvi och Kylkiäisenvesi sjöar inom Soini kapell i 

och för sjöarnes fällning och möjliggörande af omgifvande markers odling.
31:o. D:o af Lehmijoki ä i Peräseinäjoki socken i och för aus regiering 

och markens deromkring beredning för odling.
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32:o. D:o för reglering af vattenständet i Pefcalaks o eli Krooks äar inom 
Petalaks kapell i och för odlingens befrämjande ä omgifvande marker.

I Uleäborgs Iän.

33:o. Syn ooh . undersökning för reglering af vattenständet i Kalajoki 
elf med dess biflöderi.

34:o. . D:o för torrläggning af Karhujärvi träsk i Pudasjärvi socken.
35:o. D:o för torrläggning af Honkajärvi träsk i Kemi socken.
36:o. D:o för torrläggning af Väätäjäjävi träsk i Pudasjärvi sockens 

Korpisenperä by.
37:o. D:o för torrläggning af ßeväsjärvi träsk i Ylitornio socken.
38:o. P:o för torrläggning af Särkilampi träsk i Kemijärvi socken.
39:o. D:o för torrläggning af Levusjärvi träsk i Kuolajärvi socken.



FJERDE AFDELN1NGEN.

Landsvägar ocb broar.

I. Nyljyggnad och underhäll af vägar och broar.
Förutom de arbeten ä landsvägar och broar, soin blifvit utförda i sam- 

manhang med de kanal- m. fl. anläggningar, Ofverstyrelsen i denna be- 
rättelse tidigare omförmälfc, hafya sädana under är 1896 förekommit ä föl- 
jande plafcser:

I Tavastehus Iän.

1. Remont a f chausseerna invid Tavastehus stad.'
Underhällefc af dessa chausseer har af Guvernören i Tavastehus Iän värit

öfverlämnad pä entreprenad at enskild person, som under äret fullgjort sitt 
ätagande.

I Wiborgs Iän.

2. Jernbron öfver Imatra fall i Ruokolalcs socken.
Under äret renskrapades och ommalades bron, landsvägsbanken pä norra 

sidan om bron päfylldes och utbreddes i krönet, hvarefter den pafyllda delen 
förseddes med gängbanor, 'begränsad af tuktad sten pä hvardera sidan pm 
farbanan, stakettet utmed nedfarten justerades och mälades, hvarjemte bank- 
dosseringarna delvis änyo torflades.

För dessa arbeten ätgick 438 m3 sand och fyllningsjord, 285 m2 torf 
samt 216,4 löp. meter huggen käntsten, användes 3603/4 dagsverke, deraf 34 
byggmästare-, 8 smed-, 7372 stenarbetare- och 245l/4 handtlangaredagsverkej 
samt utbetalades. i penningar 3,946 mark 40 penni, deri jemväl ingär brovak- 
tens aflöning med 106 mark 66 penni.
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3. Jernbron öfver Vuoksen i närheten a f Jääskis soclcens IcyrJca.

Förutom mindre reparationer af brolocket hafva under äret nägra arbe- 
ten ä sjelfva bron icke förekominit. Kring midtelpelaren utfylldes under äret 
50 m3 sten i stallet för sadan som under isgängen pä vären bortförts. Sta- 
kettet vid uppfarterna tili bron omlades ock malades tili en längd af 99 meter.

För ärsremonten hafva ätgätt 110 dagsverken. Und erhallet af bron har 
kostat 612 mark, hvaraf aflöning för brovakten 120 mark, dagspenningar 448 
mark 25 penni och upphandlingar 43 mark 75 penni.

I S:t Michels län.

4. Ombyggnad af landsvägsbron öfver Suonsalmi sund i Hirvensalmi 
socken.

I Kuopio län.

5. Höytiäinen bro och kronans andel af den dertill ledande landsväg er- 
fordrade under äret icke nägon remont.

I Wasa län.

6. Uppförandet af landsvägsbron öfver Jämsänjoki i Petäjävesi socken 
skedde under distriktsingeniörens i Päijänne distrikt ledning.

I Uleäborgs län.

7. Onderhället a f vagen öfver Pelso mosse frdn Kylmälä by i Muhos socken 
tili Venetheitto by a f Säräisniemi socken.

P ä grund af Kejserliga Senatens den 28 November 1878 meddelade till- 
ständ byggdes under ären 1879—1881 en väg emellan ofvannämnda byar ä 
Pelso mosse. Denna väganläggning har derefter ärligen erfordrat större eller 
mindre remont. För är 1896 beviljades dertill ett anslag af 2,000 mark.

Under vintern ifrägavarande är och pä bar mark i Juni mänad framslä- 
pades pä skilda sträckor af vagen 400 m3 grus och 234 m3 lera. Yägen blef i 
sin helhet tili säväl vägplan som broar och trummor reparerad, hvarjemte 
1,867 meter väg- och afloppsdiken upptogos. Härtill användes 6313/4 dags- 
verke och kostnaderna utgjorde tillsammans 1,998 mark 23 penni.
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II. Undersökningar för anläggande af vägar och hroar.
För uppgörande af förslag tili anläggande af landsvägar, chausseer och 

broar samt tili underhäll och remont af sädana hafva följande syner och un
dersökningar under äret genom Öfverstyrelsens försorg blifvifc värkstälda, 
nämligen:

• I Tavastehus län.

1. För en tilltänkt bfobyggnad af jefn öfver Tammerfors ström.

I Wiborgs län.

2. Undersökning af Kiviniemi hängbro inom Sakkola socken.

I S:t Michels län.

3. Undersökning' för remont af landsvägsbron öfver Jyränkö ström i
Heinola socken. . .

I Wasa län.

4. För en brobyggnad öfver Kivisalmi sund i Keuru socken.
5. För ett lämpligt boställe öfver Keihärinkoski fors' i Viitasaari socken. 
6—10. Syn k brofärjorna öfver Hannila, Kolari, Mato-, Riuttu- och Ma-

tilanvirta sund i Viitasaari, Karstula och Saarijärvi socknar.
11. Undersökning af Pappilankoski ,fors. af Kyrö elf i och för.anlägg- 

ning derstädes af en bro inöm Storkyrö socken.

. I Uleäborgs län.

12; Undersökning för uppförande af en landsvägsbro öfver Ijo elf vid 
Nyytäjä färjställe i Pudasjärvi‘socken. .

Öfverstyr. för Väg- o. Vattenb. ärsber. f. 1896. ' • 15



FEMTE AFDELNINGEN. '

V attenverkss jner.
För anläggning och förändring af .vattenverk h'afva ùnder tiret följande 

sÿner och undersökningar blifvit verkstälda samt syneinstrument med kartor 
.uppräfctade :

I Nylands län.

l:o. Syn och undersölcning för kvarnanläggning i Koskensilta fors inom 
Tusby socken. ' •

2:o: D:o 'för kvarnanläggning i Keitiiri fors i 'Orimattilä socken. '
3:o. I):o för kvarnanläggning i vattendraget som frän Finnträsket utfäl- 

ler i hafvet inom K yrkslätt socken.
4:o. D:o för kvaranläggning i Akerfqrsen af Hyvelä ä inom Nummis 

socken.

I Äbo och Björneborgs län.

5:o. Syn och undersök’ning af vattentilloppet tili en kvarn i Korkea- 
koski fors af Loimijoki â i'H vittis  socken'.

. 6:o. D:o för en sâg- ock-kvarnanläggning i Lapinjoki'.fors.'af Lappi â.'
7:o. D:o för ansökt större dämningsrätt för vattenverk i ''Koivukylä fors 

inom Koskis kapell. .
8:o. D:o för kvarnanläggning i Myllykoski fors af Karvia â inom Sast- 

m'ola socken. ’ 'a;-- ‘
9:o. .D:o för kvarnläggning i Lujalahkoski fors af Luhdön- ellei- Alhojoki 

â i Yirmo socken.
10:o. I):o för kvarnanläggning i Alinen-Karsinakoski fors af Hinnerjoki 

â i Hinnerjoki socken.
ll:o . H:o för kvarnanläggning i Vesikoski fors af Loimijoki à i Loimi- 

joki socken.



115

. 12:o. .Syn och ,und.ersökning,.för kvarnanläggning • i Korkeakoski-fors af
Loimijoki ä inom Hvittis socken..... . . .  .. ■'/

13:o... JD:o för. kvarnanläggning i Vanhakartano, fors af.Y läne â i Yläne 
socken. . ' . ; ■

. 14:o. D.o .a f .Koskela fors .i. Koskis kapell för vinnande af .utredning 
huruvida vatte.nledningarna tili en der befintlig kvarn aro uppförda .i enlighet 
med .beviljade privilégier..............:

I  T a v ä s te h u s  Iän.

15:o. Syn och .undersöknihg,. för mejerianläggning i Koski fors inom 
K ura socken.

16:o. 13:o för insättande af nya turbiner i pappersbruket vid Valkea
koski i Sääksmäki socken. ' . "T

17:o. 13:o. för säganläggning. f. Korkeakoski .fors i Orivesi socken.
18:o. D:o' för säganläggning i Vääksy ä inom .Kangasala söcken.
19:o. D:o fö r . kvarnanlägnning ,i Teräslahti fors inom Teisko socken.
20:o. D:o för kvarnanläggning i Vistinköski fors af Turpo ä inom Tam

mela..socken. . . .
21 :o. D:o för insättande af ny turhin i stadskvarnen i Tammerfors:
22:o. D:o för höjning af dämmen tili samma kvarn.
23:o. D:o för vattenledningar tili Firman Finlayson & C:os fabriksinrätt- 

ningar i Tammerfors. ’ F  '
24:o. ..D:o för vattentag. tili Tammerfors städs vattenledning. • -
25:o. 13:o för vattenverksanläggning i Murronkoski fors. i Jämsä socken.
26:o.' D:o. för. vattenverksanläggning i Kärkölä fors af Jämsä socken.

.. 27:o. ,D:o .för vattenverksanläggning i Kutakoski fors i Korpilahti socken.

................................................. . . . . .  f  , - • • • . . •

I  W ibo rgs iän .

28:o. Syn och. undersökning.. för utvidgning af Myllykoski träsliperi i 
•Sippola socken. . . .  ’ ; . .- '

29:o. D:o för kvarnanläggning i Pajukoski fors i Valkeala, socken.
30:o. D:o för utvidgning af Kymmene pappersbruk i Kuusankoski fors 

i Valkeala socken.
31 :o. D:o för vattenverksähTäggning;. i Jyränkö fors inom Valkeala 

socken. .* ‘ , ? .........
32:o. D:o för vattenverksanläggning i Koivukoski fors i Kymmene spcken.
33:o. D:o för vattenverksanläggning i Kalliokoski fors inom Kymmene 

socken. ......
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34:o. Syn och undersökning för provisiouell fördäinning vid vattenver- 
ket i Rajakoski fors inom Vehkalahti socken..

35:o. D:o för anläggande af vattenverk vid Päkinkoski fors inom: Lois- 
iiieini och Laihajärvi byar af Säkkijärvi socken.

36:o. D:o för anläggande af vattenverk vid Kiviniemi-fors af Vuoksen-
l i

flöd’en inom Sakkola socken.
37:o. D:o för anläggande af vattenverk vid Viisjoki ä inom Korholan- 

jaaiha by af Sakkola socken.
38:o. D:o för anläggande af vattenverk vid Viisjoki ä inom Särkiänsaari 

by ä i Rautus socken.
Ö9:o. D:o för dito inom Korpikylä by af Kivinebb socken.

I S:t Michels län.

40:o. Syn och undersökning för vattenverksanläggning inom Kirkonkylä 
by äf S:t Michels socken.

4i:o. D:o för anläggning af vattenyerk inom Lavola by af S:t Michels 
söökeri. . . • ■

42:o. D:o för anläggande af vattenverk vid Lohikoski fors inom Sulkava 
söökeiii

I Kuopio län.

43:o. Syn och undersökning för:, kvarnanläggning i Petäjäkoski fors i 
Pifelävesi socken.

44:o. D:o för kvarnanläggning i Somsakoski inom Nilsiä socken.
45:o. D:o för anläggning af en kvarn i Koivukoski inom Nilsiä socken. 
46:o. D:o för uppförande af en kvarn i Polvijärvi kanal i Juuka socken. 
47:o. D:o för bestämmande af vattenhöjden för en kvarn i Rauvanjoki 

inorii Kaavi socken.
48:o. D:o för anläggande af ett träsliperi i Kaltimo forsarne inom Eno socken. 
49:o. D:o för utsättande af ny fixpunkt för vattenledningarna. tili Pan- 

kaköski'bruk i Pielisjärvi socken.

I Wasa län.

50:o. Syn öch undersökning för. kvarnanläggning i Selänpää fors inom 
Kukko by af Saarijärvi socken. ■

51:o. D:o för uppförande af en kvarn i Lohikoski fors i Jyväskylä 
socken. ’ •
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5'2:o. Syn och undersökning för anläggning af fcräsliperi i Vääräkoski fors 
inom Atsäri socken. . . .

53:o. D:o för uppförande af träsliperi i Kyöty fors inom Atsäri socken. .
54:o. D:o för anläggande af enahanda inrättning i Vääräkoski fors inom

Pihlajavesi kapell. '
55:o. D:o för anläggning af kvara och säginrättning uti.A näs fors af 

Kimo & inom Oravais socken.
56:o. För enahanda anläggningar i Kaafcajankoski fors af Nurmo, ä inom 

Nurmo socken. '
57:o. D:o för dito dito i Kronoby ä i Bötar fors inom Teerijärvi socken.
58:o. D:o för dito dito i Hanninkedonkoski fors i öfversta delen af Kro

noby ä inom Vetil socken.
59:o. D:o för säganläggning i Ylikoski fors af Isojoki ä inom Isojoki socken.
60:o. D:o för dito i Kärjenkoski fors uti Kärjenjoki biflod tili Isojoki ä 

inom Isojoki socken. . . .
61:o. D:o för dito uti Kantatöysänkoski fors i Kantatöysänjoki ä inom 

Alavo sockon. .
62:o. D:o för dito uti Kallenmäenkoski fors af Töysänjoki ä inom Töysä 

socken.
63:o. D:o för kvarnanläggning i Merikart fors a f  Kyrö elf inom Lillkyrö 

socken.
64:o. D:o för dito i Kärmeskoski fors i Isojoki ä pä gränsen af Karijoki 

och Isojoki socknar.
65:o. D:o för dito i Timmerbacka fors af Kronoby ä inom Teerijärvi socken.-
66:o. D:o för dito i Tuurinkoski fors af Töysänjoki ä inom Alavo socken.
67:o. D:o för dito i Särkikoski fors af Töysänjoki ä inom Alavo socken.
68:o. D:o för dito i Viitakoski fors i Te-uvänjoki ä inom Mörtmark by

af Lappfjärds socken.
69:o. D:o för dito uti Martinkoski fors i Lappo elf inom Alavo socken.
70:o. D:o för dito uti Vainionpääkoski fors i Töysänjoki ä inom Alavo

socken.
71:o. D:o för dito uti Akkonkoski fors af Töysänjoki ä inom Töysä kapell.
72:o. D:o för anläggning af ett mejeri i Pennalankoski fors af Töysän

joki ä inom Töysä kapell.
73:o. D:o för inrättande af ett stampverk uti nyssnämnda ä och kapell.

I Uleäborgs Iän.

74:o. Syn och undersökning för kvarn- och säganläggning i Myllykoski 
fors af Siikajoki elf i Kestilä socken.
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■ • 75:o. . Syn och midersökning för. kvarnanläggning i Vuornakoski .fors af
Siikajoki elf i Pulkkila socken. .. . L1-

76:o. D:o för dito i Nivakoski fors af... Kievari joki. bigren tili Ijo elf
inom Pudasjärvi, socken.. ' ................

77:o. D:o för anlägguing af en kvarn och husbehofssäg i Hirvenkoski 
fors af Korentojoki vattendrag inom .Pudasjärvi .socken. .. . •

78:o. JD:o för anläggning af en husbehofssäg .i.Huijänkoski fors af Jalosr 
joki vattendrag i Kiiminki socken.

79:o. D:o för anläggning af mjölkvarn,m. fl. verk i Sarikoski fors af 
Malisjoki vattendrag- i .Nivala socken. . . .

S0:o. • D:o för anläggning af .snicker.i att drifvas med vattenkraft i Oulais- 
tenkoski fors af Pyhäjoki elf i Oulais socken.

Sl:o. . I>:o för anläggning af .kvarn öch säg i Hannunkoski fors af .Kala
joki elf inom Ylivieska socken.

82:o. D:o för anläggning af kvarn och säg m. fl. inrättningar i Mnrhian-
koski fors af Vääräjoki elf i Sievi .socken................

83:o. D:o för anläggning af träinassefabrik och pappersbruk. i Ämmä- 
koski och Koivukoski forsar. af Kajana elf.



SJETTE AFDELNINGFN.

Diverse arteten m. m.

1. Utförande af precisionsnivellementet i Finland.
Sedan Eders Kejserligä Majestäts Senat för Finland i skrifvelse frán 

.Jordbruksexpeditionen af den 23 April 1891 anbefalt att under Öfverstyrelsens 
inseende skulle utföras ett precisionsni vehement öfver hela landet hvarvid af- 
vägningspolygonerna skulle förläggas med 2,000 kilometer utmed jernvägs- 
liriierna' och tili lika utsträckning längs landsvägarna, jemte det särskilda áf 
Finskä ’ Yetenskapssocieteten och Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen 
framhállna önskningsmäl bordé iakttagas, päbörjades nivelleringen är 1892, 
enligt Professor Seibts' metod, frán den inoin astronómiska öbservätoriets i 
Helsingfors omráde anórdnade hufvudñxpunkten och fortsattes samma' och de 
följande aren 1893, 1894 och 1895 längs landets jernvägar tili den utsträck- 
ning och pá satt af Öfverstyrelsens' únderdániga' berättelser för dessa är nar- 
mare främgär. • '

Under är 1896 har nivelleringen fortgätt enligt samma arbetsplan och- 
inetod • som • de föregäende áren och ’utförts af läraren i geodesi vid Polyfek- 
niska Institutet i Helsingfors,' filosofie magistern A. Petrelius och ' ingeniören 
E. W. Skogström.

Den förstnämnde har med begágnande af ett fránskt ñivéllefingsinstru- 
mént frán firman Berthélémy i Paris afvägt jernvägslihien mellan Toijala och 
Abo hamn, sträckan frán Tammerfors jernvägsstätion tili en fixpunkt vid 
230. kiloineterstolpen, 2 km nofr om Orivesi' Station á W ása banan, samt 
hamnbanan i Helsingfors. Detta utgör sammanlagdt en sträcka af 181,2 km 
■afvägd dubbelt i mótsatta riktningár.: Härtill k'ommer ännu förbindning med 
precisionsnivellementet af tre stallen föi' bbservation af vattenständet, nemligen 
i Helsingfors, Abo och Tammerfors, äfvensom vattenytan i Längelmävesi sjö. 
Under hösten utsattes fixjDunkter längs W ása banan ända fram tili hamnen i 
Nikolaistad,' kvarjemte de förut afvägda 'fixpunkterna mellan Jokela Station á 
Tavastehus banan, Tammerfors och Abó feviderades och nymálades.
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Ingeniör Skogström använde ett tyskt nivellerinstrument frän Breit- 
haupt i Cassel och afvägde dub belt ä Savolaksbanan en .sträcka af 160,7 km 
frän Kouvola jernvägsstation tili en fixpunkt vid 350 kilometerstolpen, om- 
kring 6 km norrom Haukivuori station. Derjernte blef Otava hamnbana af- 
vägd samt vattenytans höjd bestämd i sjöarna Saima (vid S:t Michel), P uu
lavesi, Kyyvesi, Yuöhijärvi och Mäntyharju vattendrag. Under hösten utsat- 
tes fixpunkter utmed jernvägslinien ända fram tili Kuopio stad.

De tili nivellerinstrumenten hörande 4 st. libellerna hafva med största 
omsorg blifvit undersökta ä Polytekniska Institutet och temperaturens inverkan 
pä libellens känslighet har blifvit observerad vid kalkylerna.

Beträffande afvägningens noggranhet, hvilken vid ett precisionsnivelle- 
ment är af största betydelse, gifva skilnaderna mellan de tvä afvägningarna i 
motsatta riktningar, behandlade enligt det internationelt antagna sättet, säsom 
värde pä medelfelet 0,6 millimeter pro kilometer för afvägningens resultat. 
Detta samma värde erhalles äfven ur slutfelen i tvänne mindre polygonei: 
med resp. 7,56 och 3,49 km omkrets.

Säsom köntroll deröfver att hivellementet icke behäftas med s. k. grofva 
fel, förtjänar det a tt omnämnas, att enligt precisionsnivellementet skilnaden 
mellan mänadsmedelvattenständen i Helsingfors och Abo, beräknade p ä b ä d a  
orterna ur tvänne gänger om dagen anstälda observationer, var under Juni 
mänad 1896 2,5 centimeter och under Ju li mänad 3,3 cm, äfvensom att skil
naden mellan medelvattenständen i Helsingfors och Hangö under sommaren 
1892 befanns vara enligt precisionsnivellementet' 1,2 centimeter; samtliga dessa 
skilnader äro mindre än osäkerheterna i vattenständen.

Emedan de förut använda höjdmärkena, tackjernsbultar, äro sköra och, 
säsom erfarenheten visar, utan svärighet kunnat afhuggas, sä äro de under : 
detta är utsatta fixpunktsbultarna tillverkade af gjutstäl. Men i anseende der- 
till att stälbultarnia, i likhet med jernbultarna, kunna angripas af rost och 
derför icke erbjuda tillräcklig garanti för oföränderlighet under en längre tid, 
hafva’ derjemte ä vigtigare Ställen utsatts fixpunktsbultar af brons med kärna 
af smidjern. Bäda slagen af höjdmärken synas i hög grad kunna motstä 
ävärkan.

Kostnaderna för ärets arbeten stiga tili 12,104 mark 21 penni, för hvilken 
summa 344 kilometer blifvit afvägda samt resultaten uträknade och samman- 
stälda l tabeller. Derjemte hafva höjdmärken blifvit utsatta längs jernvägs- 
linier ä inalles 432 kilometer. • Medelkostnaden för utsättning af fixpunkter, 
afvägning och bearbetning af resultatet har altsä under detta är nedgätt tili 
omkring 31 mark per kilometer, i hvilken summa ingä äfven kostnaderna för 
mindre reparationer och remont af Instrument; hvarutom cirka 80 st fixpunkts
bultar blifvit öfver för kommande behof.
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2. Afsyningar, sammanträden och öfriga diverse för-
rättningar.

Inom Nylands län.

l:o. Utprickning af farleden i Hummelsund inoin Borgä socken.

Inom Äbo och Björneborgs län.

2:o. Värdering af Mälläis kvarn i Loimijoki socken.
■:5:o. Värdering af Myllykoski kvarn i Kiikala socken.
4:o. Uppskattning af särskilda kvarnar i Haufcis fors af Sirppujoki ä 

inom Nykyrko socken.
5:o. Undersökning af Eura ä för omarbetande af regleringsförslaget för 

detta vattendrag.

Inom Tavastehus län.

6:o. Undersökning för anläggning af fiskvägar i Tammerfors ström.
7:o. Utprickning af farleden i Jämsä ä inom Jämsä socken.

Inom Wiborgs län.

S:o. Undersökning af Kiviniemi hängbro i Sakkola socken..
9:o. Undersökning af kronan tillhöriga forsar i vattendrag, som utrinna 

i Ladoga sjö.
10:o. Undersökning för uppmätning af vattenmassan vid Leppäkoski 

bruk i Ruskeala socken.
ll:o . Afsyning af Kaukas fabriks jernvägsbro öfver landsvägen emellan 

Lauritsala och. Willmanstrand.
12:o. Afsyning af remontarbetena ä Imatra bro.
13:o. Afsyning af kompletteringsarbetena för Unterniska äupprensning.
14:o. Sammanträde med intressenterna i Titonjoki upprensningsarbete.
15:o. Sammanträde med intressenterna i Unterniska äs upprensnings- och 

regleringsarbete.
16:o. Undersökning af brovaktsstugan vid Jääskis fackverksbro.
17:o. Undersökning för utrönande af hvilken inverkan pägäende vatten- 

verksanläggning vid Tainionkoski fors i Vuoksenfloden komme, a tt hafva pä 
vattenständet ofvanom densamma.

Öfverstyr. för Vciy- o. Vattenb ärsbar. / '.  1896. IG
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Inom S:t Michels Iän.

18:o. Riihing pä Öfverstyrelsens befallning af en under Savolaksbanans 
byggnad uppförd provisioneil bro öfver Woikoski fors i M äntyharju socken.

19:o. Utprickning af särskilda farleder i Puulavesi sjö. .

Inom Kuopio Iän.

20:o. Afsyning af Nisajärvi slutförda sjöfällningsarbete i Polvijärvi socken.
21:o. D:o af Pieni-Sulkavajärvi sjöfällningsarbete i Kiuruvesi och 

Pielavesi socknar.
22:o. D:o af Pöllökkäjärvi, Soppilampi och Poskilampi sjöfällnings

arbete i Nilsiä socken.
23:o. Ombyte och placering af vattenstandsskalor vid distriktets samt- 

liga kanaler.

Inom Wasa län.

24:o. Undersökning med anledning af uppkommen tvist rörande den uti 
Herrfors i Esse elf inom Pedersö socken för derstädes belägna säg- och kvarn- 
anläggning uppförda damanläggning, hvaröfver klagomäl anförts och Guver- 
nören öfver länet förordnat tili förrättning ä stallet.

25:o. Undersökning i anledning af uppkommen tvist rörande anläggnin- 
gen af en kvarnränna uti Hyypänkoski fors i Kyrö elf inom Storkyrö socken.

' 26:o. Särskilda sammanträden med sökandene uti skilda arbetsföretag.

Inom Uleäborgs län.

27:o. Afsyning af det reinontarbete som utförts ä Uleäborgs skarpskytte- 
bataljons kasernbyggnader.

28:o. Undersökning för fiskvägs anläggning i Ämmä fors invid Ka- 
janä stad.

3. Remont af förrädsmagasinen.
1. Förrädsmagasinet i Jyväskylä stad. Detsamma ommälades med olje- 

färg, vattentaket beströks med asfalttjära och yttre trappuppgängen ombyggdes.
2. Förrädsmagasinen i Uleäborgs och Kajana städer samt -vid Taivalkoski 

fors i Kemi socken. Redskapsmagasinen i Kajana och Kemi förseddes med
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nya tak och redskapsmagasinet i Uleâborg raed ny stensockel och ny tt golf- 
underlag. Dessutom bestrôkos yttervàggarne pâ alla tre magasinen med rôd- 
fârg, hvarfôrutom diverse mindre reparafcioner â dessa magasiner blefvo verk- 
stâllda. 'Eemonten kostade tillsannnans 1,098 mark 88 penni af derfôr anslagna 
belopp 1,100 mark.

3Tör förvaltningen af material- och instrumentalmagasinen har i arvoden 
och tomtarrenden utbetalts:

I  Uleâborgs distrikt . . . . 145 —
I W asa „ .................... 84 —
I  Vest-Tavastländska disti-iktefc : » 240 —
I Päijänne d i s t r ik t .................... 240 —
I 'Kuopio „ . .................... • • • • ii 120 —
1 Saima „ .................... 440 —

Summa Smf 1,269 —

For vattenstândsobservationer har utgifvits:

I  Uleâborgs distrikt . . . . 640 -d-
I  W asa „ . . . . 240 —
I Yest-Tavastländska distriktet * * * • tl 512
I  Päijänne d i s t r ik t .................... 200 —
I  Saima • „ .................... 420 —

Summa 9mf 2,012 —
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Kanalbetjeningens i Finland understödsfond.

Räkningen öfver förvaltningen af den vid Öfverstyreisen bildade „under
stödsfond för älderstigne och orkeslöse Icigre betjente vid kanalerna samt deras 
enkor och barn“ visar följande resultat för ár 1896.

Inkomster:
Behállning fi an ár 1895 .......................... 3mf 29,109: 89
Räntor m. m....................................................  „ 1,175: 22

Summa 3mf 30,285:11

Utgifter:
Utbetalda nndersfcöd . . . . . . . Smf 236: —
Behállning till ár 1897 ............................... „ 30,049: 11

Summa $ih f 30,285:11

Antalet af de frán Öfverstyreisen aflátna embetssbrifvelser bar värit:

Ar 1892 
„ 1893 
„ 1894 
„ 1895- 
„ 1896

1.870 
1,889
1.870 
1,863 
1,821

A f hvad Öfverstyreisen här oivan underdänigst anfört täoktes Eders 
Kejserliga Majestät i näder inhemta, bland, annat, att Öfverstyreisen under äret 
haft sig förelagdt byggande af Keuruu—Jyväskylä —Suolahti och Abo—Karis 
jernvägar samt Joensuu hamnspär, hvilket sistnämnda säsom färdigt afslutats, 
äfvensom undersökningen för en jernvägslinie i fortsättning frän Savolaksbanan 
tili Iisalmi och Kajana städer, för hvilka arbeten utgifvits sammanlagdt 4,033,039 
mark 89 penni, äfvensom att Öfverstyreisen genom sinä underlydande tjenstemän 
utfört 78 känal-, far- och flottleds-, sjöfällnings-, mossuttorknings-, landsvägs- och 
brobyggnads- med here slags arbeten samt verkstält 180 syner och undersöknin- 
gar för uppgörande af förslag tili dylika arbeten; och fär Öfverstyreisen här- 
jem te underdänigst närsluta ett sammandrag i tabellai'isk form af alla dags- 
verken och penningeutgifter som tili dessa arbeten och undersökningar ätgätt. 
Denna tabell utyisar att, förutom vid entreprenadarbeten, 166,913 ’/4 af kronan
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bekostade och 13,059 l/'t af intressenterne i de särskilda företagen levererade 
dagsverken blifvit gjorda samt a tt en summa af 888,906 mark 60 penni dels, 
af särskildt anslagna medel, dels af ärets statsanslag för vag- och vattenbygg- 
nadsarbetens bedrifvande för dessa arbeten utbetalts; och da af nästnämnda 
medel dessutom 87,885 mark 51 penni blifvit använda tili arvoden ät material- 
förvaltare, för vattenständsobservati oners verkställande, tili expenser, uppköp 
af teknisk litteratur, inventarier m. m. tili distriktskontoren, skjutslegor och 
dagtraktamenten ät ingeniörer samt diverse mindre utgifter, sä utgöra de af 
Öfverstyrelsen för är 1896 bestridda utgifter för landsväga- och vattenbygg- 
nadsar beten 976,792 mark 11 penni. Lägges härtill ofvannämnda för jern- 
vägsbyggnader och jernvägsundersökningar utgifna 4,033,039 mark 89 penni, 
sä uppgä de af Öfverstyrelsen använda och redovisade medel tili ett samman- 
lagdt belopp af 5,009,832 mark.

Slutligen bifogas underdänigst- icke alienast karta öfver Storfurstendömet 
Finland, utvisande, j ernte ingeniördistrikten, kanaliserade failed er samt de 
Ställen der de i denna berättelse omförmälda arbeten blifvit utförda, utan ock 
inspektörens för Borgä—Kervo privata jernväg tili Öfverstyrelsen för äret af- 
gifna berättelse om trafiken ä sagda under Öfverstyrelsens inseende stälda 
bana. Helsingfors i Oktober 1897.

Alfred Nyberg.

Werner Lindberg. K. W. Brander. Emil Strömberg.

K. G. Waden.
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Summarisk uppgift öfver använda dagsverken och ätgängna medel
Finland inseende utförda allmänna landsväga-

I lista eller Uleäborgs ingeniördistrikt. •
Vid undorhället ooli romonten af vägen Ufver Polso m ö ssö ................... ..... . . .
„ d:o af kanalcrna och inrättningarna ä d:o ............................. ....
„ romonten af farlederna och dragvägarna i Uleä vattensystem ........................
„ d:o af flottningsrännan i Taivalkoski f o r s .................................................
„ uppförande af on stockdragväg i Katermakoski fors i Kuhmoniomi . . . .
„ upprcnsning af hotdoden i Utosjoki bitiod tili Uleä e l f ...................................
„ d:o af Jormasjoki a i Sotkamo sockon, för b ä t lo d ..............................
„ d:o af Torneä och Muonio elfvar, för flottled........................
„ torrläggning af Laninsoso kärrkom plex...............................................................
„ remont af bätledon i Aaponkurkkionkoski fors i S o tk a jo k i.............................
,, d:o af flottledon i Kalajoki—Harjajoki vattendrag i Taivalkoski församling
„ d:o af redskapsmagasinerna i Uleaborg, ICajana och K e m i.........................
„ instrumental undersökning af Kalajoki elf med b iflo d e r ........................
„ underhället och förvaltningen af Ämmä- och Koivukoski s lu s s a r ....................

I 2:dra eller Wasa ingeniördistrikt.
Vid Kaurajärvi sjöfällningsarbete........................ '. . .....................................................................................

„ Kulmajärvi d:o ...................................................... '...................................................................
„ vattenmätningar i Kronoby ä, för bestämmando af afflödeskoefficienten.................................................
„ undersökning af Purmo ä ...............................................................................................................................
„ d:o af Esso ä ............................. .. . . . : ..............................................................................
„ d:o . af Ja lasjok i...............................................................................................................................
„ Lappoelfs regleringsarbeto............................................ ..................................................................................
„ uttorkningen af lliihineva m. h. mossar i L ap p o .......................................................................................
„ d:o af Joudinneva m osse.................................................................................................................
„ Tainus sjöfällningsarbete................................................  . . . ' ...........................................................
„ llummukkajärvi d:o ................................................................................................. .............................
„ ' Alajoki äronsningsarbete .................................................................... ........................ ..................................
„ Nurmo ärensningsarbete....................................................................................................................................
„ torrläggning af Slottsm ossen..........................................................................................................................
„ Lehmäjoki ärensning'.................................. ' ..................................................................................... ....  . .
„ undersökningen af Pikku- och Hcikkilänkoski f o r s a r ...................................................... ....
„ Nokiankoski forsronsningsarbeto....................................................................  . .......................................

Transport



127

vid de under Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna i 
och vattenbyggnadsarbeten under âr 1896.

Använda dagsverken Â t g â n cr n a in e c e 1

Krono Tntresscnt- Summa Aflünin- Dags Uppliand- Skjutser 
och trans-

Diverse
Summa

dagsverken dagsvoi’ken dagsverken gar penningar lingai porter utgifter

631 v 4 631 Vi 1,717 90 245 35 33 _ _ 1,998 23
1,075 V* — — 1,975 Vi — — 4,753 10 120 45 84 37 42 — 4,999 92
5,103 7« — — 5,103 'A — — 12,257 49 1,477 94 685 73 247 20 14,668 36
' 190 ■/* — — 190 Vi — — 650 65 290 25 107 01 3 10 1,051 01

179 7, — — 179 7, — — 386 65 427 20 — — 8 — 821 85
343 V* — — 343 Vi — — 907 45 144 35 52 58 7 50 1,111 88

3,718 V4 — — 3,718 Vi — — 8,932 80 2,881 60 115 41 62 07 11,991 88
96 — — — 96 — — — 376 50 149 75 81 93 — - 608 18

628 7* — — 628 V* — — 1,630 20 87 08 14 — 18 — 1,749 28

127 06 — — — — — — 127 06
197 7, — — 197 . -- — 621 — 16 25 135 19 6 — 778 44

168 7S — — 168 7. — — 506 88 592 — — - — — 1,098 88
171 — ' -- _ 171 — — — 491 75 51 65 - — 200 - 743 40
300 3A — — 300 Vi 2,470 — 955 04 186 29 161 81 28 95 3,802 09

33 1,496 % 2,529 ‘A 1,012 60 20 27 57 97 12 1,102 84
— — 1,121 — 1,121 — — — 300 — — — — — — — 300 —

121 --. 2 95 122 28 — 20 246 43
144 —

2,554 50 40 20 224 06 — — 2,818 76
154 — 42 43 — — 4 30 200 73

2,129 7, — — 2,129 'A — — 4,918 90 •1,483 81 193 42 2Ö5 94 6,802 07

3,7S9 — ‘ — — 3,789 — — — 8,446 10 556 12 103 76 57 80 9,163 78

678 — — — 678 — — — 1,342 32 3 45 67 70 8 80 1,422 27
811 — — — 811 -- — — 1,975 25 63 70 43 16 2 45 2,084 56
266 — — — 266 — — — 785 80 16 60 15 67 5 85 S23 92

■ 71 — 602 — 673 — — — 727 45 58 15 83 82 114 75 984 17
285 7, — — 285 7, — — 661 — 161 — 33 90 46 75 902 65

1,034 'A — — . 1,034 'A — — 2,902 60 128 05 86 79 14 80 3,132 24

2,369 — — — 2,369 — — . . . . 4,459 69 807 03 .72 44 15 — 5,354 16
- 286 50 — — 31 47 23 40 341 37

2,220 — — — 2,220 — -T- — 4,841 35 730 65 100 58 12 80 5,685 38

27,391 'U 3,219 V2 30,611 ‘A 2,470 — 69,947 53 10,784|22 2,710 38 1,147 66 87,059 79
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Transport

I 3:dje eller Vest-Tavastländska ingeniördistriktet.
Vid Pappilansilta—Sinro farlodsarboto . ...................................................... .....................................................
„ Melanen forsrensningsarbete....................................... ..................................................................................
„ regleringsarbetet i Riponoja ä ...............................................................  . ..................................
„ Mölylampi sjöfällningsarbetc............................................ ........................................... ..................................
„ Kyrkträsket d:o
„ Orrfjärd, Lillfjärd ocb Vandöfjärd kanaliseringsarbeto.................... ..................................
„ underhället ooh fdrvaltningen af Kaivoskanta kanal...................................................................................

d:o d:o af Kauttu d:o

H d:0 d:o af Murole d:o
n d:o d:o af Lempois d:o
» d:o d:o af Valkeakoski d:o

n d:o d:o af Lemströms d:o

I 4:de eller Päijänne ingeniördistrikt.
Yid upprensning af farledon i Jämsä ä ....................................................................

„ undersökningen af Puulavesi, Suontio m. rt. sjöar, för kanalisoring . . .
„ uttorkningen af Kortteinen träsk .....................................................................
„ ' farledsarbetet i Suonsalmi su n d ..........................................................................
„ underhället af farleden lisvesi— P ie la v e s i ......................................................
„ rifningen af bron öfver Voikoski s u n d ...........................................................
„ undersökningen för fördjupning af farleden i Svcnsksund.............................
„ remonten af centralmagasinet vid J y v ä sk y lä .................................................
„ lodningen af arbotet med Petäjävesi landsvägsbro 
„ underhället ocli förvaltningen af Vesijärvi kanal .
n d:o d:o af Kalkkis d:o . .

n d:o d:o af Kolu d:o. . ■
n d:o d:o af Säviä d:o . .
n d:o d:o af Tcrvasalmi svängbso

I 5:te eller Kuopio ingeniördistrikt.
Vid uppmuddringen af Retulakti v ik .................................................................................................  .

„ uttorkningen af Porosuo. m o s s e ..................................................................................................'. . . .
„ d:o af sanka marker i R u ta k k o ..................................................................................................
„ underhället ocb förvaltningen af Nerkoo kanal .........................................................................  . . .
„ d:o d:o af Akkionlahti kanal ................................................. .................................

Transport
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Använda dagsverken A t g â n g n a m e 1 c 1

Krono- 
dagsverkon

Intressent-
dagsverkcn

Summa
dagsverkcn

Aflünin-
gar

Dags-
peiiDingar

Upphand-
lingav

Skjutser 
ocli trans

porter

Diverse
utgifter Summa

27,391 7* 3,219 7. 30,611 74 2,470 — 69,947 53 10,784 22 2,710 38 1,147 66 87,059 79

' 1,514 'k _ _ 1,514 7s _ _ 3,610 55 263 75 ’ 44 07 ■35 45 3,953 82
1,053 'U — — 1,053 7, — — 2,058 72 631 91 110 69 — — ' 2,801 32

255 — 3,487 7. 3,742 7, — — 3,892 26 53 55 128 70 15 — 4,089 51
185 185 —

5,090 7. — — 5,090 7* — - 16,310 91 2,554 36 320 97 6 50 19,192 74
370 74 5,650 7, 6,020 74 — — 1,295 — 1,038 67 304 12 16 60 2,654 39

12 — — — 12 — 500 — 21 75 10 75 - 2 — 534 50
• 737 7, . _ — 737 7j 500 — 1,834 05 733 47 75 15 15 — 3,157 67

VI — — — 71 — 1,850 — 209 35 90 — 150 — 9 30 2,308 65
11,856 7 , — — 11,856 7ü 1,250 — 30,774 85 5,222 97 4,201 12 271 33 41,720 27
14,870 7, — — 14,870 7s 1,850 — 33,085 59 4,751 13 233 01 1,382 49 41,302 22

33
'

— 33 **“ 500
'

197 — 129 20 1 27 50 S54 70

2;423 2,423 — — 5,326 20 1,737 45 720 29 806 13 8,590 07
276 'U — — 276 74 — 902 93 40 50 41 09 15 — 999 52
40 — 720 — 742 — — -- 443 80 47 30 53 42 62 25 606 77

10,019 !2 — — 10,019 Va — — 23,252 60 2,974 65 318 02 353 25 26,898 52
196 7. — — 196 7 , — — 667 50 276 81 397 68 2,195 50 3,537 49

9 - — — 9 — — — 34 — — — 13 90 — — 47 90
40 — — — 40 — — — 99 — — — — — 3 — 102 —
12 — — — 12 — — — 24 50 64 45 1 50 240 — 330 45
43 — — — 43 — — ■— 1,930 50 — ' — 12 40 46 50 1,989 40

1,143 — — — 1,143 — 3,650 — 2,427 75 1,139 32 336 60 385 25 7,938 92
1,325 7* — - 1,325 74 1,850 — 4,708 30 368 11 227 50 47 39 7,201 30

38 — — — 38 — 1,850 — 91 25 50 37 135 — 19 — 2,145 62
96 7, — — 96 ‘A 480 - 263 70 13 38 — — 7 70 764 78

480 480

2,984 2,984 6,791 55 259 52 221 51 7,272 58
154 7 . — — 154 74 — — 303 55 8 — 67 56 22 — 401 11
244 7r — — 244 74 — — 451 55 1 15 66 72 — — 519 42
28 7* — — 28 74 1,849 92 39 32 136 83 114 71 84 — 2,224 78

207 — — — 207 — 1,849 92 352 30 177 39 160 — . .20 -■ 2,559 61
82,537 7* 13,059 7. 95,596 7  4 20,929 84 211,532 86 33,559 21 11,167 11 7,235 80 284,424 82

Öfverstyr. för Vcig- o. Vattenb. ärsber. för J896. 17
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k

Transport
Vid underhället ooh förvajtningcn af Ruokovirta,-k a n a l............................. .....................................................
„ d:o ' d:o af Taipale och Konnus karialcr................................................................
„ anskaffande af virke tili nya slussportar i Konnus kanal ■................... .....................................................
„ underhället och forvaltningen af Pielis elfs kanaler............................. .....................................................
„ färjbestyrct vid Leppävirta strOmbro................................................ ..........................................................

l

I 6:te eller Saima ingeniórdistrikt.
Vid fürdjupningen af farleden Viborg—Trángsund och yttre rbddon . . .

„ kanaliscringen af ViUltamiinsalmi s u n d ..................................................
„ muddringsarbotet i Viborgs stads inre h a m n .........................................
„ komplettering af Utcrniska npprensningsarbete....................................
„ Vuoksens kanaliseringsarbctc....................................................................
„ undersükningen af Tuuleraajoki m. fl. kronan tillhüriga forsar . . . .
„ remonten af Junrisalmi ly f tb r o .................. ....  . ’................................
„ d:o af Varkaantaipale sviingbro.......................................................
„ d:o af Oravantaipalc kanal . . . '...................................................
„ d:o och forvaltningon af Paakkola kanal..........................................
„ d:o af farleden emcllan S:t Michel och üppna Saimón...................
„ d:o af fackvorksbron vid Jiiaskis kyrka . . . . ' .....................
„ d:o och fürvaltning af Saima k a n a l .............................................
„ d:o af jiirnbron vid Imatra f a l l .............................................

Sarskilda andra utfórda arbeten.
Vid utratning af farleden i Kyllü á .............................. ' . . . . . .
„ upprensniñg af Vanda á .............................................................................
„ fürdjupning och utratning af Strümma k a n a l .........................................
„ Karvio kanalisoringsarbete.................................... ....................................
„ kanaliseringen af Mnurue strüm ................................................................
„ uppfürandet af svangbron vid Viborgs s ta d .............................................
„ d:o af en vágbrytare á Hogland ...................................................
„ uppmuddringen af Fredrikshamns liamn ..................................................
„ uppfürandet af fast dammbyggnad i Karvio f o r s ....................................
„ undersükningen af HüstnUs och Villinge siind.................................... ....
„ • prccisionsnivellementet ' .............................................................................

remonten och underhallet af muddermaterialen m. m................................

Summa
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A n v ä n d a  d agsvork en A t g  â  li g n a m o d e  1

K rono- In tressen t- S um m a A flön jn -i D a g s U pphand-
S k ju tso r  

ocli trans-
D iv e r s e

S um m a
dagsvork en dagsvork en dagsvork en gar ponningar Iin gar porter

u tg if te r

82 ,537 Vt 13,059 7 , 9 5 ,596 Vt 2 0 ,929 84 211 ,532 86 33 ,559 21 11,167 11 7 ,235 80 ' 284 ,424 82

88 'A — — 88 7 s 1,849 92 128 55 46 20 165 32 20 — 2,209 99

2 ,O li 7» — — 2,041 7» 6,309 92 4 ,369 36 99 0 36 647 13 161 81 12 ,478 58

190 7* — — 190 7* — — 3S9 05 2 ,989 41 473 11 — — 3,852 17

13,986 " A .
— —

13.086 “ A , 16,489

600

56 33 ,602 13 2 9 ,840 84 1,822 90 2 ,132 70 83 ,888

60 0

13

3,061 3,061 13,695 90 4,424 35 218 58 - 2 ,332 63 20,671 46

2,477 'A — — 2,477 7 , — — 5 ,329 12 1,658 71 276 36 14 80 7 ,278 99

1,136 3/n — 1,136 Vt — — 4 ,156 77 940 69 36 14 635 50 5 ,769 10

63 — — — 63 — — — 235 30 38 05 46 69 — — 320 04

299 7 , — — 299 7 , — — 1,696 30 175 05 — — 200 40 2,071 75

29 ‘A — — 29 7 , — — . 69 25 12 55 — — — — 81 8 0

63 V, — — 63 'k 480 — 117 88 107 20 — — — . — 705 0 8

42 — — — 42 — 48 0 — 87 — 154 95 — — — — 721 95

24 7* — 24 V t 150 — 53 58 — — — — — — 203 58

498 ‘A — — 498 Vt 1,765 — 1,016 40 646 55 30 50 — 3 ,458 45

164 'A — — 164 7 s — — 3 28 85 129 60 — — 18 — 476 45

110 — — — 110 _ 120 — 448 25 43 75 — — — — 612 —

19,285 Vt — — 19,285 Vt 61 ,130 63 79 ,632 29 9,867 — — — 951 65 151,581 57

360 3A 360 Vt 106 66 3,752 29 20 05 28 39 40 3 ,946 40

4 ,795 7* 4 ,795 7 t 9 ,142 67 992 37 197 79 8 0 85 10,413 68

4 ,162 7 , — — 4 ,162 7* — . — 11,804 21 250 05 238 29 1,023 47 13,316 02

13,965 89 9 ,920 45 856 10 373 15 25 ,115 59

21 ,348 ‘A . — — 21 ,348 7 , 76 ,515 65

4 ,307 7* — — 4 ,307 Vt — — 7,050 72 2,264 90 — — 871 20 10,186 82

3,941 V t — — 3,941 V t — — — — — — — — — — 65,351 70

1,896 Vt — — 1,896 Vt — — 4,057 80 14,266 81 .2 ,4 6 4 45 826 41 21 ,615 47

— — — — — — — — 16,152 21 3,321 87 441 08 195 33 2 0 ,110 49

1,015 30 20S — — — — — 1,223 30

— — — — — — — — 386 — 10 — 35 — 64 — 495 —
— 12,104 21

— 47 ,106 36

166,913 7* 13 ,059 7 , 179,972 Vt 110,411 53 424 ,216 53 116,878 97 19,144 55 17,177 10 8 88 ,906 60
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Transport

Öfriga utgifter.
Arfvodon ät fürvaltarono af central fürrädsmagasincrna............................................................... . . . .

D:o für vorkstälda vattenständs obscrvationor . . . . . . . ...........................................................
Af Ofverstyrclsens oxpensemedel bostridda utgifter......................................................................................
Till skjutslegor öch dagtrak tarnen ten ät ingoniürer in. 11. ........................................................... • . . . .
Arfvodestillskott, flyttningsbjälp oeh tjenstgöringsarfvoden.........................................................................
Till expenser ät distriktsingcniürerna . . . ■........................................................... ....................................

„ invontarier i distriktskontoren......................................... . . . . . . .............................................
„• liyfosmcdel für d:o .................................................................................................... i . .
„ uppküp af tcknisk litteratur tili distriktskontoren.................. .... ......................................................
„ aflönande af extra ritbiträdcn.................. ; .................................... • : ................................
„ extra renskrifningsarbeten.................................................................................................................. ....
„ resestipendier.......................................................................................; ......................................... '. .

aflünande af bitr'adande ingoniürer................................................................................................ ....  .
„ hyra für Ofverstyrclsens lokal..................................................................................................................
„ upplysning och oldning af d:o . . ; ....................... .... .................................... ’...................................
,. expenser vid k an a lo rn ä ................................................................................................r ......................
„ planteringar in. m. vid k a n a le rn a .................. 1 ..................................................................................

ür kanalbctjeningcns Undcrstüdsfond utbctalda u nderstüd ................................................................ .' .
Till üfvcrsattning och inbindning af ärsber'attclson für 1895 .....................................................................

„ diverse utgifter tili distrikten........................... ......................................................................................
„ uridei’Sükning af Hangü hamn ...................................................................................................................
„ d:o für stockmagasin i Pyhitjärvi...........................................................................................
„ - d:o ' af Mnrole kanal ■ ........................................................... .... .............................................

d:o af Alvottula och Vuolte b r o a r ......................................................................................
„ d:o af broställe i Gammelstaden.....................................- . .............................. ....  . . .
„ fürvaltningon af fürrädet i H a n g ü .........................................................................................................
„ I. Groundstrocrn, für biträdo' ä kansliet...................................................................................................
„ Th. Priganoff, für diverse ritarbeten tili d is tr ik te n ........................................................... ' . . . . .
„ A. Mustonen, für renskrifningsarbeten................................................................................. ....  . . .

Für utslittning af vättonständsskalor . . ' .................................................. ...................... ....
„ illuminationskostnader .................. 1 ..................................................- ...................
„ ritningar tili Tavastehus b r o .................................... .... ........................................................................

diverse u tg ifter.............................................. ....................................  . ....................... ......................
Summa summarum

Helsingfors, a Öfverstyrelsens för väg- och vatfcenbyggnaderna i Finland
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Använda dagsverken Â t g â n g n a m G .C e 1

Krono-
dagsverkon

Intressont-
dagsvorken

Summa
dagsverken

■Aflonin-
gar

Dags-
penningai*

Upphand-
lingar

. Skjutser 
ooh trans

porter

Diverse
utgifter

Summa

166,913 V . 13,059 V, 179,972 7* 110,411 53 424,216 53 116,878 97 19,144 55 17,177 10 888,906 60

1,269 ___

2,012 —
— 3,987 48

-- ■ — . -- — — — — — — — — — — — — 25,372 49
3,645 06
1,808 83

— — — — — — — — — — — — — — — - 288 50
— — — — — — — — - — — — — — ' ’ — — 3,653 —
— — —, — — — —- — — — — — — — — -- 590 07
— —- — -- — — — — — — — — — — — — 1,290 25
— — — — — — — — — — — — — — — — 317 50
— — .-- —- — — -4- — — — — — — — — — 3,800 —
— — — — — — — — ■ _  (i — — — _ — — — 29,985 01

2,800 —

493 50
— 531 80

— ' — — — — - '  ----- — — — — — — — — 423 33
— — — — — — — — — — — — — — — 236 —

1,515 —

214 75
' ----- 573 23

101 71
174 20

— — — — — — — — — — — — — — — — 199 36
57 80

— ___ — — — ___ — — ___ — — — — — — 240 —

100 —
436 25
150 —

— — — — — — — — — — — — — — — — 743 15
524 64

— — _ 195 —
156 60

166,913 V 4 13,059 7. 179,972 3 /
> 4 110,411 53 424,216 53 116,878|97 19,144 55 17,i 77 10 976,792 11

kamrerarekontor, i Oktober 1897.

K. F. Sahlberg,
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Berättelse om trafiken pä Borgä—Kervo je.rnväg> oeh dess
underhäll 1896.

Heia banan är lagd med enkelt spär och utgör i längd 33,13 kilometer, 
försedd med 2 trab roar, 1 viadukt och 2 jernbroar af 24.3 meter sammanlagd 
längd.

Yid banan finnas 2 stationer: Borgâ och Nickby; 2 haltpunkter: Hindhär 
och Andersböle samt en grustägt, tillsammans försedda med 4,305 meter spar, 
21 vexlingar och ett vändbord.

• Dén rörliga materialen utgöres af:
3 lokomotiv,
4 passägerarevagnar,
2 konduktörsvagnar,

12 plankvagnar,
12 täckta godsyagnar,
16 öppna godsvagnar, hvilka tillika användas som ballastvagnar.

Sedan är 1875' har â banan expedierats följande antal gods- och blandade 
tag samt arbetstäg:

Gods- ocb blandade t a g ........................
A rbetstag.................................................
Gjorda lokomotivverst ocb kilometer

1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881

948
156

1,460
336

1,445
120

1,597
111

1,598
53

1,482
90

1,492
13

Gods- och blandado t a g .........................
A rbetstag....................................... ■. .
Gjorda lokomotivverst och kilometer

1882 1883 1884 1S85 1886. 1887 1888

1,517
81

48,553

1,576
178

51,087

1,525
200

48,249

1,557
58

48,262

1,469
68

51,256

1,533
155

48,553

1,484
37

49,084
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1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896

Gods- ocb blandado t a g ........................ 1,478 1.464 1,478 1,478 1,490 1,580 1,702 1,865
A rbetstag....................................... ..... . 220 578 94 442 315 191 421 349

km km km km km km km km
Gjorda lokouiotivverst ocb kilometer 56,894 67,250 55,993 55,598 54,678 55,620 65,579 67,047

1' A f bilagda tabell framgar att under aret befordrats a banan 46,599 per- 
soner for en inkomst af Fm k 53,920:58 och 35,441,177 kg gods for Fmk 
83,447:36, tillsammans utgorande Fmk 137,397:94.

A f denna inkomst beloper sig 39,n %  P& passagerare och 60,83 %  pa 
godsrorelsen och utgor inkomsten per km Fmk 4,147: 50.

Kostnaden for remont och trafikering af banan utgjorde for:

■ Gemensamma forvaltningslcostnader 3mf 7,139: 04

Traflkafdelningen.
A f l o n i n g a r ....................................................... &mf 22,793: 07
Materialforbrukning ........................................  „ 3,585:69
Frammande v a g n a r .......................................  „ 1,323:28
D iv e rse .........................................486: 28 28,188: 32

Banafdelningen.
A f l o n i n g a r ..........................
Banvallen och konstarbeten 
Sparet, sleepers, ballast . .
Husbyggnader . . . . . .
D iv e rs e ...............................

Sfnf 10,209:75
5,332: 07 
5,122: 01 
3,989: 26
1,166: 55 25,819:64

Maskinafdelningen.
Afloningar . . . . . . . . • . . . S in f 9,294:19
M ate ria lfo rb ru k n in g .................................... „ 11,870:44
Underhall af lokom otiv ............................... „ 10,626:83

„ af v a g n a r ....................................  „ 4,886:51
D iv e rse .............................................................  „ 21:72 36,699:69

Summa 97nf — — 97,846:69

och lemnade banan saledes under aret en nettoinkomst af Fmk 39,551: 25.
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Utom förenämnda remontarbeten har ander äret uppförts vid Borgä Sta
tion, af'delvis gaminalt virke fr an det nedrifna stationshuset-, ett boningshus 
i 2:nne väningar innehällande 18 rum och 4 kök för en kostnad af 19,000 mark, 
hvilken byggnad är inredd tili boningslokaler för banans tjenstemän,

Trafiken har under äret bedrifvits utan afbrott med ordning och punkt- 
lighet utan att nägot olycksfall inträffat.

Helsingf'ors den 5 April 1897.

H. R. Bremer.

Öfverstyr. för Vcig- o. Vattenb. ärsber. f. 1896. 18
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Borg ä —K e r y  o
Sammandrag’ öfver samtraflken

Passagerare-  etc. trafik

Biljetter A f g i f t Tillsammans Till-
skott

Öfvervigt i 
bagage Lik CA

<a 5<0 3  
3 3

1896 td -1 fr<0
II III II III fO Af<rift Afa-ift Antal Aferift Afofift

klass klass klass klass Cfa ^  c

st. st. 3mf 3vtf. st. 3~mf. 3Tnf s kg 3mf.
1

Smf.

Januari . . . . 549 1,529 1,103 29 1,965 18 2,078 3,068 47 10,517 . 172 92 11 55 3,252 94
Fcbruari .. . . .  . 374 811 747 67 1,081 87 1,185 1,829 54 — — 3,116 44 74 — - 1,874 28
M a r s .................... 413 863 842 92 1,143 01 1,276 1,985 93 — — 6,483 135 74 11 78 2,133 45
A p r i l ................... 472 1,300 946 81 1,675 16 1,772 2,621 97 — — 5,338 84 57 — — 2,706 54
Maj........................ 279 965 513 88 1,139 69 1,244 1,653 57 — — 4,571 54 84 23 13 1,731 54
J u n i .................... 309 1,019 557 73 1,133 13 1,328 1,690 86 — 08 5,241 67 58 — — 1,758 52
Juli......................... 266 1,005 469 98 1,075 81 1,271 1,545 79 — - 4,534 69 75 — — 1,615 54
Augusti . . . . 397 1,215 724 41 1,304 94 1,612 2,029 35 — — 4,818 65 20 — — 2,094 55
September . . . 406 902 757 83 1,114 22 1,308 1,872 05 — — 4,370 55 02 — — 1,927 07
Oktober . . . . 378 1,168 73295 1,466 93 1,546 2,199 88 — —■ 5,976 76 12 — — 2,276 -
November . . . 381 1,006 757|06 1,248 29 1,387 2,005 35 — - ■ 5,523 80 87 — 2,086 22
Deccmber . . . ■ 547 1.616 1.097,23 2.100 62 2.163 3,197 85 — — 5,454 90 08 — — 3.287 93

Sumina 4,771 13,399 9,251| 76 lG,44s|85 18,170 25,700 61 — 08 65,941 997|43 46 46 26,744 58

Helsingfors den 24 Mars 1897.
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j ernvag,
1/ med Statsjernvagarne ar 1896.

G o d S - t r a  f  i  k CA3
3

Fraktgods 11gods MjOlkbiljetter Lofvande djur
0
Akdon toO cfl

3p
p

Antal Afgift Antal Afgift Antal Afgift

H
astar

H
undar

Boskap
Afgift Afgift

2 . 3  
2  3  

pp?

pr
3*
prO
3</>

kg 97/1/: kg 3mf st. $mf. st. st. st. Snip st. Smf 5mf 3inf.

2,092,535 3,114 45 13,033 147 68 2,175 592 65 2 8 49 57 23 3 5 09 3,917 10 7,170 04

■ 1,606,025 2,526 85 9,566 121 78 1,975 559 75 7 63 3 80 93 4 12 38 3,301 69 5,175 97

2,122,661 3,223 80 11,814 139 24 1,960 1,855 80 7 3 4 31 95 - 7 15 68 5,266 47 7,399 92

2,392,918 3,264 24 10,670 136 96 1,967 570 70 4 8 29 33 64 3 5 27 4,010 81 6,717 35
2,727,954 . 3,943 54 8,458 97 62 1,843 498 50 .7 16 16 39 08 7 23 10 4,601 84 6,333 38
1,597,493 2,656 34 7,303 76 31 1,233 1,586 15 — 6 9 22 82 8 19 11 4,360 73 6,119 25
3,158,210 4,619 65 6,757 65 01 1,201 325 55 1 6 1 7 94 '4 13 22 5,031 37 6,646 91
4,241,449 6,247 84 5,436 55 41 1,266 . 343 75 2 26 35 33 10 — — - 6,680 10 8,774 65
4,160,580 5,480 76 5,572 65 05 1,822 1,738 53 7 42 22 68 40 1 3 67 7,356 41 9,283 48
3,915,808 5,472 78 ■ 8,522 95 47 1,983 527 55 2 37 36 80 05 7 11 56 6,187 41 8,463 41
3,425,903 5,318 50 8,352 122 26 1,991 533 65 4 38 20 32 30 5 9 77 6,016 48 8,102 70
2,054,559 3.280 34 16,802 241 89 2,299 1,857 95 4 18 1 22 44 6 7 61 5,410 23 8,698 16

33,496,095 4 9 ,1 4 9 |o 9 112,445 1,364 68 21,715 10,990 53 47 271 225 509 ¡88 55 126 46 62,140 64 88,885 22

C. G. Standertskjold.
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Tabell öfver antalet ä banan befordrade resande och centner eller kilogram afsändt gods, lemnande nedan uppgifna behällning.

1

1
1S75 1876 1877 1878

1
1879 1880 1881

'
1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1S89 1S90 1891 1892 1893 1894 1895 1896

P a ssa g e r a r e tr a f ik .

Flela antalet resande............... 14,668 34.41S 39,402 32,339 31,769 28,675 30,588 30,557 31,403 33.798 36,387 34,553 36,626 39.958 41,079 45,939 50,144 43.177 39,333 38,988 40,050 46,599
Inkomst doraf, deri inberäknadt 

afgifter für Ofrervigt oeh ba- 
g a g c ................................3mf. 17,042: 42 43,389: 42 47.940: 30 37,933:47 37,003: 31 36,877:85 40,580: 66 41,394:46 41,353: 69 43.657:58 46,456: 81 43,766:80 45.486:06 50,404:06 48,496:01 54,182:82 59,787:80 50,653: 44 46,042: 36 45,149: 25 46.288:15 53,920:58

Denna inkorasts fürhällande till 
totalikomsten frän banan . . . 35 % 43,2 % 54.0 % 50,1 % 54,0% 46.4% 49,4% 45,0% 48% 46,7 % 45.9 % 49.9 % 45.8 % 47,4 % 42,1% 43,0% 44,3 % 45% 42,62 % 41,3 % 40,71 % 39,17 %

G odstrafik .

Befordradt fraktgods i centner 
oeh frän är 1887 i kilogram 204,301 378;805'/2 403,634% 468.040 357,390Vs 458,624 438,181 Vj 567,416Vj 476,460l/2 590,359'/2 665,6797s 466,67372

J 582.909 
\24,778.069

) 687,756 
\29.235.127

30,840,226 32,723,145 32,294,935 21,912,620 24,063,034 26,193,164 30,317,165 35,441,177
Inkomst däraf, däri inberäknadt 

frakt für ilgods och vagnshy- 
ror ................................... 3mf 30,970: 56 37,880: 62 39.815. 56 37,349: 81 30,653:46 42,615: 90 41,520: 61 49,360: 36 44,895: 66 49,830:48 54,722:62 43,854: 57

kg

53,834:81

kg

56,074:90

kg

66,789: 74

kg

69,950: 27

kg

74,900:82

kg

62,003: 77

kg

61,980:56

kg

64,157:18

kg

67,40S: 13

kg

83,447: 36
Donna inkomsts fürhällande tili 

totalinkomsten frän banan . . 65% 56.8% 45,4% 49,0» 0 45,4 % 53,0 % 50,e % 54,4 % 52% 53,3 % 54,1 % 50.1 % 54,2 % 52,0 % 57,9 % 56,4 % 55,6 % 55% 57,38 % 58,7 % 59,29 % 60,83 %

Sum m a in k o m st Iran ban an

48,012: 98 81,270: 04 87,755: S9 75,283: 28 67,656:77 79,493: 75 82,101:27 90,754:82 86,249: 35 93,488:06 101,179:43 87,621:37 99,320:50 106.478:96 115,285:75 124,133:09 134,688: 62 112,657:21 1 OS,022:92 109,306: 43 113,696:18 137,397:94
Häraf belöper sig:

Für enskild tratik pä banan Smf 21,609:08 22,602: 04 24,299: 33 18,776:15 17,734:35 1S.879: 72 19.536:21 20.758: 10 21,450: 65 21,860:55 21,890:89 23,314:90 26,954:97 27,101:50 26,444: 70 32,316:60 37,756: 95 33,560: 20 29,711:90 32,402:32 33,749:54 48,512: 72
Für samtrafik mod statsbanorna

26,403: 90 58,668: - 63,456: 56 56,507: 13 49,992:42 60,614: 03 62,564:44 69,996: 72 64,798:70 71,627:51 79,288: 54 64,306:47 72,366:53 79,377:46 88,841:05 91,816:49 96,931:67 79,097:01 78,311:02 76,904:11 79,946: 64 S8,SS5:22
Inkomst af samtrafiken i für

hällande tili totalinkomsten 
frän banan . ........................ 55% 72% 72,4 % 75,1 % 77,1 % 76,1% 76,2 % 77,1 % 75,1 % 78,0 % 78,3 % 73,4 % 72,9 % 74,e% 77,1 % 54% 72% 70,1% 72,5 % 70,3 % 73,3 % 63,9 %

In k om st för  b a n v e r s t  o cb  k i

lo m ete r  ...........................3nif- 1,548: 81 2,621: 61 2,830:83 2,428: 49 2,182:47 2,564: 31 2,638: 42 2,927: 57 2,782:24 3,015:74 3,263: 85 2,826:49 3,203:92 3,433:48 3,718:89 4,004:29 4,344:80 3,634:10
km

3,260:60
km

3,299:30
km

3,431:80
km

4,147: 50

K o stn a d ern a  fö r  rem on t ocb  

1 tra fik er in g  af b a n a n . . ftnf- 79,510: 10 83.045: 64 75,622: 98 69,417: 12 84,676: 93 75,457:45 80,248: 52 84,587: 57 96,893: 75 104,937: 37 108,822:82 82,639: 52 77,545:17 89,013: 34

P
3,743: 78 

96,933: 65

3r kilom e 
4,065:45

114,434:05

ter
3,400:45 

86,777: 51 107.730:08 94.966: 36 90,018: 93 97.846:69

Helsingfors den 5 April 1897.
H. R. Bremer,


