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FÖRSTA AFDELNINGEN.
I. Kanaler, far- och M ie d e r  samt tili dem hörande inrättningar.

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

De under är 1900 vid Saima kanal utförda remoht- och öfriga arbeten 
kunna för lättare öfversigt hähföras under iöljande rubriker, nämligen: kana- 
len, slussar, broar och stämportar, dockan, kulvertar, botten- och bräddaf- 
lopp, segelled och hamnar, teJeton, planteringar, byggnader, förrädet, diverse 
arbeten och plantskolan.

Kanälen.

Efter det under vinterns lopp törberedande arbeten, säsom stenkilning 
samt släpning af 257,5 m3 grus och sand. blifvit i och för reveterings- och 
planeringsarbeten verkstälda, päbegyntes med reveteringsarbetena i början 
af April rnänad vid bestämmande slussen i Lauritsala och ofvanom den- 
samma, der dragvägen, som af det föregäende är rädande höga vattenstän- 
det blifvit delvis bortspolad, pätyldes med lera och grus, hvarjemte 74 m2 
revetering omlades. Piren vid kanalinloppet pätyldes, förtöjningspollarena 
och 612 m förtöjningsräck förstärktes och remonterades. Stranden nedanom 
skvären vid Lauritsala, der reveteringen skadats, pähöjdes och bekläddes 
änyo med större stenar, de torra träden i skvären borthöggos och tili pä- 
fyllning utsläpades 53 m3 mylla. Emellan Lauritsala och Mälkiä slussar om
lades 967,5 1. m. följare, hvarjemte dagvattendikena uppskottades om vären 
och 3,278 1. m. diken upprensades. Almplanteringarna emellan Mustola 8:de 
och Tuohimäki 9:de slussar kompletterades. Inom kanalens nedra distrikt 
planerades kanalbankarne oivanföre 12, 16 och 25 slussarne, hvarjemte ä 
särskilda stallen anbragtes förtöjningsririgar i berg och stenar samt en del



pollare omflyttades tili lämpligare stallen.. Nedanom Nuijamaa slätt och vid 
södra ändan af Parvela sjö omlades reveteringen pá en sträcka af sarnman- 
lagdt 1,719 löpande meter. Vid Lietjärvi och Tai pale kilades och utsläpades 
1,014 m2 reveteringssten. Dagvattendikena blefvo rensade, häckarna be- 
s kur na samt planteringarna konipletterade och ansade.

Till dessa arbeten átgingo 4,259 dagsverken.
Arbetslcostnaden utgjorde.......................8mf 22,504: 60
Materialkostnaden „ ............................... . 1,612; 49

Summa kostnad 9mf 24,117: 09 

Slussarna.

Sedan slussarna blifvit aftäckta om váren, verkstäldes á desanima de 
árligen áterkommande rnindré remóntenla, nämligen: tjärning af portar och 
vandringar, málning af gjutgodset ni. m., plan erin g, gatläggning af planerna. 
I kanalens öfre distrikt skarfvades portarna vid Lauritsala 1 meter ofvanom 
vattenlinien. Vid 3:dje slussen insattes en ny porthalfva och vid 4:de slus
sen nedra portparet. Altamía bakom Mälkiä, Tuohimäki och Tuomoja slus- 
sar tätades. Uti.nedra distriktet ommurades öfversta skiftet ai vingmuren 
ofvanom Juustila slussar. Vid 12:te, 13:de, 16:de, 19:de och 27:de slussarne 
reparerades alten och bakmurarne samt vid 23:je slussen omlades en gáng- 
bro öfver frostgrafven. Vid 20:de slussen omládes nedre portens Östra halfva 
och vid 22:dra slussen bada portparen, hvarjemte de vid samtliga slussar 
befintliga lyktorna egnades nödig eftersyn och skbtsel under págáende seg- 
lation; efter densammas afslutande täclctes slussarne til! vintern.

Tili dessa arbeten átgick 4,128 l/'+ dagsverke.
Arbetskostnaden utgjorde....................... 3mf. 12,822: 35
Materialkostnaden „ .......................  „ 8,478: 56

Summa kostnad Smf 21,300: 91 

Broar och stämportar.

Vid Lauritsala bro reparerades landfastena och samtliga broar inonr öfra 
distriktet málades. Uti nedra distriktet reparerades brolocken vid 12:te och 
19:de slussarne. Vid Viborgs svängbro verkstäldes mindre reparationer á 
maskineriet och utbetalades vattenafgiften tili ATborgs stad. Pälli, Särkjärvi 
och Juustila rullbroar oljemálades och täcktes murania under broarna till 
vintern med granris.

Till dessa arbeten átgick 272 1/2 dagsverke.
Arbetskostnaden utgjorde . . . . . .  Sñif 3,491: 39
Materialkostnaden „ .......................  „ 247: 40

Summa kostnad 3,738: 79



Dockan.

Bn tredjedel af dockbottnen omlades och forseddes raed nya stapelblock 
af huggen sten. Afloppet irán dockan rensades och dockningsstöttor án- 
skaffades. !

Till dessa arbeten ätgick 3213/i dagsverke.

Arbetskostnaden ntgjorde •....................... 9mf 3,380: 15
Materialkostnaden „ .......................  „ 519: 79

.Summa kostnad Smf 3,899: 94

Kulvertar, botten- och bräddaflopp.

Bráddattoppet vid Nuijamaa sjo, der muren blifvit skadad, ommurades 
raed cement. Vid Lietjárvi sjo reparerades lock.et pá bron ofver bráddaflop- 
pet och vid Rattijárvi bráddaflopp omlades och málades ledstángerna.

Till dessa arbeten átgick 78 3/4 dagsverke.

Arbetskostnaden utgjorde 
Material kostnaden „

........................... 8mf 459: 95
........................... „ 238: 55

Summa kostnad 9mf 698: 50

Seg-elleden.

Bojarna och remmarena i Lauritsala hamn jmllades och utsattes i far- 
leden omedelbart efter islossningen och egnades desamma afvensom fyren 
och lyktorna nodig eftersyn under hela seglationstiden. Inom nedra distrik-' 
tet blefvo de under vintern tillverkade nya och reparerade aldre sjomarkena 
utsatta fore seglationens bbrjan och underhollos desamma till dess' de om 
hbsten vid islossningen delvis upptogos. Sex st. nya- fyrbojar tillverkades 
och utsattes. Kanalbottnen nedanfor 20:de och otvanom 21:ta slussarna reh- 
sades och fortojiiingspiren nedanom Juustila slussar undergick en genom- 
gaende reparation.

Till dessa arbefen fttgick 2,070 3/4 dagsverke.
Arbetskostnaden utgjorde 
Materialkostnaden

8,322
2,190

Summa kostnad Smf. 10,513

52
84
36

Telefonen.

.Den längs kanalcn förda telefonieclningen emellan Villmanstrand och 
Rapattila äfvensom telefonapparaterna egnades nödig eltersyn och skötseU 
Afgiften för anslutning tili centralstationerna 1 Viborg och Villmanstrand
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utbetalades, hvarjemte teletbnistema vid centralstationerna ä Mustola och 
Juustila aflönades.

Härtill användes 138 1/2 dagsverke och utbetalades inalles 1,201 mark - 
22 penni.

Byggnader.

Ä distriktschefsbostället vid Mälkiä ombygdes stallet och fähuset med 
dertill hörande spillningskast. I kontorsrumiuet och matsalen ä kassörsbo- 
staden vid Mustola äfvensom i verkstadsrunimet ä arbetarekasernen derstä- 
des upptogos och justerades goliven och páfyldes trossbottnen under de
sanima. A slussvaktarebostäderna vid Tuohimäki och Tuomoja insattes nya 
golf i koken och uppfördes vid Kansola brovaktarebostad nytt vedlider 
och spillningskast.

Inom nedra distriktet oljemälades vaktstugan vid 13:de, 14:de och 15:de 
slussarne. A trädgardsinästarebostaden vid Rättijärvi anbragtes vattenstup- 
rännor, den der förut beflntliga badstugan inlöstes och iständsattes samt 
redskapsskjulet förstorades och oljemälades. A kassörsbostaden vid Juus- 
tila anbragtes vattenstuprännor, badstugan brädfordrades samt det dermed 
sammanbygda skjulet äfvensom vattentaket ä distriktschefsbostäden jemte 
dess inre väggar och mellantaket tili iskällaren i densamma omlagades 
och mälades. A slussvaktarebostaden vid Särkjärvi undergingo uthusbygg- 
naderna en grundlig reparation. Vid kanalchefens bostad omlacles vatten
taket pä potatiskällaren, hvarjemte yttre paracltrappan oljemälades samt 
köksspiseln och badstuguugnen i;eparerades. Vid 13—15:de slussvaktarebo
staden uppfördes ett simhus tör arbetarne. Pör öfrigt verkstäldes mindre 
tillfälliga remontarbeten ä de tili arbetsmanskapet upplätna bostäderna sä- 
som bestrykning nied asfaltlack m. m.

Till dessa arbeten ätgingo 1,093 dagsverken.

Arbetskostnaden utgjorcle....................... 3mf. 6,704: 24
Materialkostnaden „ .......................  „ 4,743: 35

Summa kostnad 11,447: 59 

Diverse arbeten.

Den viel Lauritsala skvär beflntliga ängbätsbryggan, som genom det 
höga vattenständet blifvit förstörd, ombygdes. Viel Mustola doclea lades en 
ny landsvägstrumma. Kanalverkets prämar, bätar och flottor drefvos och 
tjärades, 'eldstäderna i ai'betarebostäderna reparerades och sotades samt land- 
ningsbryggorna vid Juustilanjärvi sjö isades. Kanalverkets vägandelar un- 
derhöllos samt grusaeles om sommaren och plogacles under vintern. Arbets-
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redskap och materialiev transporterades till förräden och arbetsplatserna 
nödigt biträde lemnades vid ländtmäteriförrättningav m. m. Nödiga böcker 
och. skrifter anskaffades tili Mustola och Juustila läsesalar.

Tili dessa arbeten ätgick 830 V2 dagsverke.

Arbetskostnaden u tg jo rd e ....................... 9mf 4,033: 25
Materialkostnaden „ ....................... „ 2,101: 42

Summa kostnad 6,134: 67

Plantskolan vid Rättijärvi.

I plantskolan beftntliga växter och. träd omskolades och ansades, kom- 
posthögar bereddesoch bigödningsämnen anskaffades, hvarjemte en mindre 
brygga iständsattes.

Tili dessa arbeten ätgick 6"5 V4 dagsverke.

Arbetskostnaden u tg jo rd e .......................Sbif 1,949: 10
Materialkostnaden „ . . . . . . „ 39: 30

Sumina kostnad 3mf 1,988: 40

Tili samtliga vid kanalen under äret utförda remontarbeten ätgick sä-
lunda 14,298 3/4 dagsverke.

Arbetskostnaden utgjorde....................... 3mf 66,950: 90
Materialkostnaden „ . • ...................• „ 20,347: 86

Summa kostnad 3mf 87,298: 76

Dä i materialkostnaden ingär priset för sädana materialier, som blifvit 
ur förrädet använda, och dä under äret upphandlats materialier för ett be- 
lopp ai 31,536 mark 46 penni, blir den verkliga penningeutgiften under 
äret följande:
A rbetskostnaden ..................................  Srnf 66,950: 90
Upphandlade m a te ria lie r ...............................................  „ 31,536: 46
Aflöningar ät tienstemän och betjente samt gratifikationer „ 60,796: 85
Hyra för bostad ät brovaktaren i Viborg . • ....... „ 960: —
Telefonafgift tili anslutning i Viborg, inbindning af böcker,

blanketter, annonser m. m..............................................  „ 985: 50
Summa utgifter Smf 161,229: 71

Inkomsterna under äret voro följande:

Under ärets seglation, som vidtog emellan Juustila och Viborg den 17 
Maj och i oire delen af kanalen den 27 Maj samt afslutades den 25 Novem-
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ber, klarerades vicl Mustola kassörskontor 2,501 och vid Juustila kassörs-
kontor 3,777 farkoster, för hvilka erlades:
Kanalafgifter vid M ustola............................................................ Vmf. 308,200: 22

„ „ ju u s t i la ...........................................................  „ 93,699: 70
Dockafgifter för 102 fa rk o s te r ..................................................  „ 8,686: 25
Kanalafgifter uppburna ä tullkamrar vid Sainien . . . .  „ 72,224: 98
Arrendemedel, hötägtsafgifter, hyror för ved och props m. ra. „ 6,451: 26
Afgifter vid Viborgs svängbro för 3,545 farkoster . . . .  „ ■ 7,094: —
Resterande arrendemedel...................................................   „ 1,916: —

Summa inkomster 5®/ 498,272: 41

Dessutom bar för öfverträdelse af ordningsstadgan vid kanalen erlagts 
i böter 285 mark och i skadeersättning 198 mark 10 penni, af hvilka bötes- 
medlen blifvit inlevererade tili landtränteriet 1 Viborgs'Iän och skadeersätt- 
ningarna ingätt i.tirsredovisningen.

Afdrages frän inkomsten kostnaden för underhället, förvaltningen m. m. 
160,189 mark 91 penni, äterstär en behällning af 338,082 mark 50 penni.

Under senaste femärsperiod voro motsvarande belopp följande:

Inkomst. • TJtgift. Behällning. •
Är 1899 3kf. 422,622: 22 132,187: 66 290,434: 56
„ 1898 „■ 456,650: 83 130,054: 68 „ 326,596:. 15
„ 1897 „ 461,917: 54 239,144: 86 ,, 222,772: 68
„ 1896 „ 439,845: 50 „ 216,933: 27 „ 222,912: 23
„ 1895 „ 403,020: 80 „ 248,050: 26 „ 154,970: 54

Under är 1900 har för kanalens undtirhäll användts olika slag af dags- 
verken, hvilkas medelpris framgär af efterföljande tabell:
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D a g s v e r k s f ö r d e l n i n g :

A .li t  a 1 d a g s V e r k e n à $mf.
Arbetarc

6:— 5: 50 5: — 4:80 4: 60 4:50 4:40 4 : - 3:80 3i 60 3:50 3:40 3: 20 3: — 2: 80 2:70

Förmäu. . . . 61 45 97
Murare . . . . — — 96 — _ — — 12 — — — — 26 — 66 —
Smeder . . . . — - — — — ' — — 404 — 2524 — — 484 — 113 —
Stenarbetare. — — — — — — — — — — — — — 8874 780 —
Ti ra m ennän . 
Handtlangare

— — — — — — — 80 407f 331.4- — 180
•¿M

233-4 5544 3064 64

Ö kc............... 34 374 41.1 146 1984 84 36 2074 — — — — ■ — —• — —

Sum ina 34 37A 507 1.46- 1.984 84 '36 •400| 407-J 5834 45 1.80 3084 1,4394 1,398 64

Arbetarc
A n t a 1 d a g S V e r K c n à 3mf

A
ntal dags- 
verken.

i
Sum

m
a

kost-nad.

M
edelprisper

dagsverkc.

2: 60 2: 40 2: 20 2: — 1: 80 1: 60 1:50 1:40 1:20 1: - 0:50
&mf yU. S!nf. ■/i¿.

Forman . . . 203 692 50 3 40
M urare......... — — — — - — — — — — — 200 796 — 3 98
Smeder . . . . — 454 1,540 70 3 39
Stenarbetare. 2374 1744 68 185 — — — ’ — — — — 2,353 6,455 65 2 74
Timmerman . 4964 I I 64 IO.34 — ’ — — — — — — — 2,8174 8,86.1. 15 3 15
Handtlangare 1,3604 1,4474 1,23.3 932-4 4684 3324 23 381 474 3I.I4 523 7,192-4 1.4,541 95 2 02

j 079 75 4 72

Summa 2, 1.1.44 1,7384 1,404-4 1, 1.1.74 4684 3324 23 381 474 3I I4 523 14,2984 37,983 70 2 65

För utvidgningsarbetena vid kana!en, soin utförts iiiom öfra distriktet,
har ât-gàtt:

Aflöningar......................................... ....  9mf 1,875: —
Litt. A. Dagspenningar och ackordarbeten . . . .  „ 136.916: 24

„ B. Upphandlingar . . . • . .................. : „ 10,103: 16
„ D. Diverse utgifter.................. ....  „ ' 3,287: 18

Summa 9mf 152,181: 58
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2. Farleden fran Sainien tili Iisalmi stad.

A. Taipale och Konnus kanaler i Leppävirta socken af Kuopio Iän.

Vid hvardera kanalen hafva rnindre remontarbeten blifvit uttörda, sä- 
som reparation af eldstäder samt, af taket pä stationshuset hvarjemte kana- 
lernas dragvägar och bankar blifvit omsatta pä de af högyattnet skadade 
ställena. Vändbron och slussportarna samt stäket, grindar och trappor hafva 
reparerats samt portaina och bron tjärats.

Under äret hafva 332 m2 kanaldosseringar torflagts samt 96 m2 sten- 
reveterats.

Tili dessa arbeten användes 2.14 dagsverken. Utgifterna belöpte sig tili 
7,550 mark 22 penni, deri inberäknadt aflöningar för kanalbefälet. Inlcom- 
sterna frän kanalerna stego tili sammanlagdt 24,313 mark 95 penni, hvar- 
före behällningen för äret uppgär tili 16,763 mark 73' penni.

Under närmast föregäende är har behällningen utgjort:

Inkomst. Utgift. Bekällning.

Är 1899 . 30,920: 61 8,001: 22 22,929: 39
„ 1898 . 29,320: 47 6,826: 72 22,493: 75
„ 1897 . 29,273: 93 24,451: 50 4,822: 43
„ 1896 . 23,750: 35 .16,330: 75 7,419: 60
„ 1895 . 20,573: 90 8,868: 39 11,705: 51

B. Ruokovirta kanal i Maaninka socken af Kuopio Iän.

Vid kanalen hafva nägra smärre reparationer utlörts, säsom omläggning 
af reveteringen cirlca 100 m2. Derjämte har virket tili slussportar upphyf- 
lats för kommande behof.

Tili dessa arbeten har ätgätt 281 >/* dagsverke; och stego utgifterna tili 
2,682 marlc 30 penni, deri inberäknadt aflöningar för kanalbefälet. Inkom- 
sterna utgjorde 4,312 marlc 65 penni, hvarföre behällningen för äret uppgär 
tili 1,630 marlc 35 penni.

Under de fem närmast föregäende ären lemnade traflken 1'öljande resultat:

Inkomst. Utgift. Skilnad.

Är 1899 . . &mf 4,993: 85 3mf 2,309: — • Srnf. +  2,684: 85
„ 1898 . ., . „ 4,201: 45 „ 4,216: 09 „ — 14: 64
„ 1897 . . „ 3,361: 95 „ 2,898: 07 „ +  463: 88
„ 1896 . . . „ 2,970: 35 „ 2,209: 99 +  760: 36
„ 1895 . . . „ 2,496: 39 „ 2,080: 84 „ +  415: 55
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C. Ahkionlahti kanal i Maaninka socken af Kuopio Iän.

Vid besigtning at slussarna nti Ahkionlahti kanat befanns nödigt att 
oire 'slusskam inaren jemte dess botten skulle h ett och hället ombyggas saiut 
mellersta och neclra portparen upptöras af nytt virke, hvilket redan under 
föregäende är upphandlats. Uti arbetsförslaget för äx. 1900 upptagna remont
ar beten ä kari alen uttördes enligt förslaget, hvarjemte ett afloppsdike upp- 
gräfdes irán uti öfre kan alen utmynnande Helolampi träsk.

För öfrigt verkstälcles smärre reparationsarbeten ä reveteringar och ka- 
nalbankar m. m.

Tili •■dessa arbeten ätgick 12,428 3/t dagsverke, hvaraf 895 utgjorde öke- 
dagsverken och stego utgifterna, inberäknadt befälets aflöning, tili 46,712 
marlc 23 penni. • Inkomsten frän traflken utgjorde uncler äret 5,231 mark hvar- 
före vid kanalen uppstod under äret en förlust af 4i,481 mark 23 penni.

• Under de fem närmastföregäende áren lemnade traftken följande resultat:

Inkomst. Utgift. Skilnad.

Ar 1899 . . Smf 6,168: 05 Smf 3,260: 05 Smf - f 2,908: —

„ 1898 . . „ 3,877: — V 20,442: 35 33 16,565: 35
„ 1897 . . „ 4,042: 20 3) 6,133: 23 33 2,091: 03
„ 1896 . . „ 3,514: 15 33 2,559: 61 33 + 954: 54
„ 1895 . . „ 2,734: 58 33 2,960: 94 33 226: 36

D. Nerkko kanal i Lapinlahti socken af Kuopio Iän.

Enär vid verkstäld ärssyn af slussen dess botten befanns hafva Stora 
läckor, ombygdes hela bottnen, hvarföre densamma mäste torrläggas genom 
insättning af sättarnä och länspumpning af slusskammaren sä att de ska- 
clade ställena blefvo synliga och onibyggnaclen kunde försiggä otan nägon 
svärighet. För öfrigt utfördes smärre reveteringsarbeten och enligt ärsför- 
slaget tjärades portarna och rullbron äfvensom slussens sidoväggar och 
gängbana. ■

Tili alla dessa arbeten ätgingo 2,490 dagsverken; ocb bestod arbetet, 
lorutom omläggningen utaf slussens botten, af 336 m2 bankrevetering samt 
smärre reparationer.

Utgifterna, inberäknadt befälets aflöningar, upphandlingar, skjutser, 
transporter m. m., stego tili 10,817 mark 29 penni. Inkomsten frän trafiken 
under äret bar uppgätt tili 3,045 mark 75 penni, hvarigenom under äret upp
stod en förlust af 7,771 mark 54 penni.

Öfverstyr. för Väg- o. Vatterib. clrsber. f. 1900. 2
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Ünder ele lera närmast foregáende áren leninade trañken följande résultat :

Ar 1899 
„ 1898 
„ 1897 
„ 1896 
„ 1895

Inkomst.
Smf 3,511: 45
„ 3,009: 45
„ 2,544: 95
„ 2,185: 20

1,689: 43

Utgift.

3mf 4,646: 93
„ 3,411: 83
„ 4,396: 08
„ 2,224; 78
„ 2,320: 18

Förlust.
f  1,069: 

402: 
1,851: 

39: 
630:

Sammanstallas sanitliga utgifter för remont och förvaltning af 
kanaler i farteden emellan Lauritsala och Iisalmi mecí inkomsterna 
ken geno m clessa kanaler, erhall es följande résultat:

Ar 1900 
„ 1899 
„ 1898 
„ 1897 

1896

Inkomst.
$nf 36,903: 35 
„ 54,669: 96
,,‘ 40,408: 37 
„ 39,222: 43
„ 32,420: 05

Utgift. 
67,762: 54 

„ 18,217: 20
„ 34,896: 99 
„ 37,760; 38 
„ 23,325: 13

Skilnail.
— 30,859: 

„ +  27,452:
„ +• 5,511:
„ +  1)462:
„ +  9)094:

48
38
13
58
75

nämncla 
af trafl-

19
76
38
05
92

3. Farleden frän Kuopio tili Heinävesi socken i S:t Michels Iän.
Karvio kanal i Heinävesi socken.

Viel kanalen hafva smärre reparationer utförts, säsom brädfordring af 
baclstugan och drifning af eless yttre väggar, hvarjemte slussportarna bestru- 
kits med tjära, vänclbron mälats och en boj af jernplät utsatts i kanalens 
neclre mynning.

Tili dessa arbeten ätgick 108 */2 dagsverke och utgifterna, kanalbefä- 
lets aflöningar deri inbegripna, belöpte sig tili 2,996 mark 57 penni. Jnkom- 
sten af kanaltrafllcen utgjorde 1,091 mark 65 penni, hvarigenom urider äret 
uppstod en förlust af 1,904 mark 92 penni.

Under de tre närmast föregäende ären lemnade traflkeii följande resultat:
Inkomst. Utgift. Förlust.

Är 1899 . . . .  Smf 1,130: 90 9mf 3,104: 90 1,974: —
. . „ 1898 . . . . , ,  ' 997: 65 „ 3,254: 68 „ 2,257: 03

„ 1897 . . . . .  „ 987: 25 „ 1,845: 54 „ 858: 29

4. Underhället af allmänna farleden Taipale kanal—Iisalmi 
—Kuopio—Karvionranta.

Tili underhäll af allmänna farleden emellan ifrägavarande ortef hade 
för äret beviljats ett anslag af 1,500 mark. Af clessa medet använcles 
1,341 mark 7 penni och det hufvudsaldiga arbetet bedrefs i farleden emellan
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Kuôpio och Karvio, der grusjord uppmuddrades uti Saunavirta ströra saint 
2 s t  stenkistor med pollare af sten ombygdes.

Till dessa arbeten âtgick 100 dagsverken och utbetalades i dagspen- 
ningar 286 marie 80 penni, för upphandlingar 517 marie 50 penni, för skjufc- 
ser och transporter 80 mark 27 penni samt för diverse 456 mark 50 penni.

5. Farleden frän Kuopio till Karjalankoski i Nilsiä socken
af Kuopio län.

A. Kanalisering af Muuruekoski m. fl. strömmar och vattendrag i
Nilsiä socken.

Enligt nädigt bref af den 16 Juli 1896 beviijades af allmanna medel
f

.1.10,000 marie for upprensning af Muuruekoski, Leveesalmi, Palosalmi, Kar- 
jalanvirta och Putaankoski, och har for detta tariedsarhete under ären 1896, 
1897 och 1898 användts ett belopp af 97,642 mark 29 penni.

Under hösten 1898 verkstäldes afsyning af arbetet, dervid detsamma 
godkändes, men' ansägos dock nägra mindre kompletteringsarbelen till en be- 
räknad kostnad af 3,500 mark erforderiiga.

1. enlighet harmed vidtogs med sagda arbeten under är 1899, men kunde 
till följcl af det höga vattenständet under berörda är blott en del af kom- 
pletteringsarbetena utföras.

Under är 1900 bygdes 4 st. nya stenpollare for farledens utmärkande i 
Muiiruekoski samt 2 st. dylilea vid Palosalmi och 2 st. vid Khrjalanvirta far- 
leder. Dessutom reparerades 4 st. af isgängen skadade stenpollare, hvar- 
jemte alia de skador, det höga vattenständet under föregäende är äsamleat 
leanaldosseringarna och bankarne blefvo athjelpta. Sedan kompletterings- 
arbetet slutförts, öfverfördes frän detsamma öfverblifven duglig reclskap dels 
till andra arbetsplatser dels till centralmagasinet i Kuopio.

Dessa arbeten, tili, hvilka ätgätt 133 V2 byggmästare-, 100 3/* öke- samt 
1.228 fotdagsverken, hafva dragit en kostnad af 5,033 mark 74 penni.

Arbetet i fräga har säsom slutfördt medtagit följande kostnader:
\ r  1896 . . . . 3mf. 10,186: 82
„ 1897- . . . . 55 82,055: 24
,. 1898 . . . .- 5,400: 23
„ 1899 i . . . 1,019: 88
„ 1900 . . . . • • * • 55 5,030: 94

eher sammaniagdt 9tnf 103,693: 11
Af denna summa har 100,079 mark utgätt ur statsmedel, hvarjernte 

Strömsdals bruk bidragit i materialla med 3,114 mark-10 penni och hand-
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landen A. Martikainen jemväl i materialla med 500 mark, hvarförutom för 
försälda efter árbetets slut öfverblifna odugliga redskap och materialier in
hotit 524 mark 10 penni. För arbetet li a Iva förutom redan nämnda bidrag 
i materialla utlotvats penningebidrag: af Nilsiä kommun 200 mk ärligen un
der 4 árs tid och af Strömsdals eller Juvankoski bruk 500 mark ärligen i 
5 ärs tid.

B. Kiurujoki farledsarbete inom Idensalmi socken i Kuopio Iän.

Sedan Guvernören i Kuopio Iän, 'i anledning af Kiuruvesi komnruns hos 
Guvernören gjorda skriftliga ansökan att, för beredande af arbetsiörtjenst at 
ortens nödstälda befolkning, Kiurujoki ä,.som förenade Kiuruvesi och Haapa
vesi sjö.ar i Kiuruvesi och Idensalmi socknar, mätte pä allmän bekostnad kana- 
liseras, hemstälde Guvernören .pä hösten 1892 hos K. Senaten att sagda ä 
skulle för berörda ändamäl undersökas äfvensom förslag och kostnadsberäk- 
ning pä kronans bekostnad uppgöras. Efter inhemtande af Öfverstyrelsens 
utlätande i frägan deri Öfverstyrelsen, som lätit distriktsingeniören i Kuopio 
distrikt upprätta förslag och kostnadsberäkning i ärendet, hemstält att, enär 
distriktsingeniörens förslag afsäge uppmuddring af endast en del af före- 
näranda ä, framdeles, dä andra mera trängande arbeten icke upptoge de 
Ötverstyrelsen underlydande ingeniörer, undersökningen finge verkställas och 
förslag upprättas tili kanalisering af án i dess helhet, iann K. Senaten 
godt, enligt skrifvelse irán Kommunikationsexpeditionen af den 23 Äug. 1894, 
Öfverstyrelsens berörda tramställning bit alla.

Sedan Kiuruvesi kommun emellertid förnyat sin ansökan hos Guvernö
ren i sagda Iän, öfversände Guvernören jemte skrifvelse af den 7 .December
1896 densamma. tili Öfverstyrelsen i och för ätgärd i förenämdt syfte, derä 
ifrägavarande syn verkstäldes genom distriktsingeniören under somataren
1897 samt kompletterades sommaren 1899.

Enär emellertid under sistsagda sommar missväxt inträlfat ä orten och 
deraf beroende nöd var att förutse bland befolkningen samt dä slutligt tör- 
slag icke künde i hast uppgöras för hela kanaliseringen, upprättades af di
striktsingeniören rituingar och kostnadsförslag tili kanalisering af vattendra- 
get emellan Iisal mi stad och Niva bro vid Kiurujoki ä h vil ket förslag, af- 
seende fördjupande af särslcilda grunda stallen ä denn a sträcka tili 1,5 m 
för en beräknad kostnad af 75,700 mark, af distriktsingeniören insändes tili 
Öfverstyrelsen. Dä Kommunikationsexpeditionen, i anledning' af Gu vernörens 
1 länet sarama är hos K. Senaten gjorda framställning onv att ifrägavarande 
failed skulle säsom nödhjelpsarbete utföras, till Öfverstyrelsen i afseende ä 
utlätande öfversändt Guvernörens berörda framställning, granskades distrikts
ingeniörens nyssnämnda förslag ä Öfverstyrelsen, som godkände detsamma
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dock- med sädan and fing att kostnadsförslaget förhöjdes tili 79,700 mark> 
hvarä Öfverstyrelsen jemte skrifvelse af den 16 November 1899 insände för- 
slaget tili K. Senaten med hemställan att ifrägavarande faried mätte i en
lighet dermed upptagas.

Uti nädigt bref af den 8 Februari 1900 beviljades för ifrägakomna ar- 
bete ända tili 100,000 mark och anbefalde K. Senaten uti skrifvelse frän 
Kommunikationsexpeditionen för saninia dag Öfverstyrelsen att omedelbart 
vidtaga ätgärd om utförandet af sagda arbete i enlighet med det af Öfver
styrelsen tili K. Senaten insända förslaget, dock med sädan ändring, att de 
Iisalmi—Kuopio farleden trafikerande farkosterna äfven skulle kunna begag- 
nas ä farleden tili Niva bro, i hvilket afseende Öfverstyrelsen skulle upp- 
göra och tili Kommunikationsexpeditionen insända nytt förslag i ärendet.

Härä uppdrog Öfverstyrelsen arbetets utförande och förslagets i fräga 
upprättande ät distriktsingeniören i Kuopio distrikt, hvilken i enlighet med 
K. Senatens föreskrift upprättade nytt förslag, deri kostnaderna för berörda 
arbete beräknats komina att stiga tili 100,000 mark, hvilket förslag enligt 
skrifvelse af den 24 December 1900 frän Kommunikationsexpeditionen af 
Kejserliga. Senaten godkändes.

Sagda förslag, enligt hvilket vattendjupet i farleden bletve 1,6 6 meter 
vid lägsta vattenständ, innehäller för öfrigt:

l:o) att Kuosmansalmi sund i Porovesi sjö skulle tördjupas med en bot- 
tenbredd af 10 m pä en sträcka af 1,000 m ;

2:o) att Kililovirta benämnda ström, soin Jeder Auittnet ifrän Haapajärvi 
tili Porovesi sjö, skulle upprensas med en bottenbredd af 7,7 m pä en sträcka 
af 900 m, hvarvid kan alen skulle dragas genom Keloniemi udde, som Stic
ker sig in i strömmen och gör denna myckefc lcrokig;

3:o) att Tvrmynsalmi grund i Haapajärvi sjö skulle fördjupas nied en 
bottenbredd af 10 m pä en sträcka af 1,100 m ;

4:o) att särskilda grunda Ställen i nedre delen af den frän Kiuruvesi tili 
Haapajärvi sjö ledande Kiuru joki ä skulle upprensas med en bottenbredd af 
10 m sä att en faried af redan nämndt djup skulle uppstä emellan Iisalmi 
stad och Niva lastageplats strax nedanom likabenäinnda landsvägsbro vid 
denna ä.

Sjelfva arbetet för farledens .upptagande vidtog i Februari med anskaf- 
fande af virke och arbetsredskap tili platsen. I början af Mars mänacl bela- 
des Kuosmansalmi, Kihlovlrta och Tyrmynsalmi grund med arbete. Ä först 
och. sistnämnda stallen bedrefs muddringen frän isen; och blef det derför 
nödigt att pä strömställen förstärka isen genom att skotta bort snö och upp- 
kasta vatten pä densamma. Sälunda künde arbetet fortsättas tili början af 
Maj mänad, da isen blef för svag. Vid Kihlovirta, som icke fryser om vin-
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tern, skedcle muddringen M n mudderflottor ända till slutet af sämma mänad, 
da värfloden inträffade. .Förutom dessa arbeten uppfördes vid Kihlovirta: 
smedjaj kolhus, dynämitkäUare m. ni. samt sägades plankor och bräder, 
hvarjemte due d’alber insiogos för farleclens utmärkande i Kuosman- och Tvr- 
mynsalmi. Under värflodstiden anskaffades Sten för kanalens genom Kelo- 
niemi revetering och nägot sednare kilades samt clelvis höggs sten tili sten- 
pollare för utmärkande af farleden vid Kihlovirta. Muddringen af Kihlovirta 
fortsattes under Juli—Oktober mänader.

Under September mänad belades kanalen vid Keloniemi med arbete 
hvilket fortsattes tili ärets slut. Af den uppgräfda jorden bildades kanal- 
bankar hvilka pä flere stallen förstärktes med i jorden inslagna pälar. En 
mindre del af kanalens bankar reveterades jemväl under äret.

Arbetseffekten utgjorde:
vid Kuosmans'almi 5,222,6 5 m;i uppmuddrad och ä sidan utsläpad lerjord, 

• hvartill ätgick 4913/* öke- samt 2,576 fotdagsverken för en kostnad af 6,488 
mark 95 penni;

Add Kihlovirta uppmuddrades 2,679,2 6 m3 sand, grus och stenblandad 
lerjord samt uppgräfdes ifrän Keloniemi kanal 5,836,’? 5 m3 sand, grus och 
stenbunden lera. Af den . uppgräfda jorden bildades kanalbankar och päbör- 
jades reveteringen af dessa, för hvilket ändamäl anslcaffades 545 m3 sten, 
444 m8 grus äfvensom nödig mossa. Till dessa arbeten ätgick 392 V2 öke- 
och 8,777 V4 fofdagsverke för en kostnad af 20,363 mark 15 penni.

Vid Tyrmynsalmi uppmuddrades och utsläpades ä sidan 3,951,8 m3 ler
jord, tili nvilket arbete ätgick 309 öke- och 1,644 l/2 lötdagsverke för en kost
nad af 4,499 mark 40 penni.

Härtill kommer byggmästare- och h andtlangaf edags vei ken, smed- och 
timmermansdagsverken för byggande och underhällahde af smedja, kolhus, 
inudderkranar och skopor jemte pälkran, handtlangaredagsverken för inslag- 
ning af remmare och due d’alber samt sägning af plan kor och bräder, för 
underbid! af vägar och snöskottning äfvensom hästdagsverken för diverse 
transporter m. m., utgörandc sammanlagdt 131 l/2 öke- och 3,2.18 3/4 fotdags- 
verlce för en kostnad af 9,033 mark 33 penni. Dä vidare utbetalts för skjut- 
ser och. transporter 780 mark. 64 penni, för upphandlingar 7,013 mark 25 
penni samt för diverse utgifter 460 mark, belöpa sig ärets utgifter för arbe- 
tet i dess helhet tili 48,638 mark 72 penni.
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6. Farleden frân Nyslott tili Nurmes kÖping.
A. Oravi kanal i Rantasalmi soeken af S:t Michels Iän.

Beroende af det un der âret fortfarande rädande höga vattenständet 
künde kanalens reveteringar, som redan under föregäende är skadats. icke 
repareras. Remonten tör âret har derföre inskränkt sig tili réparation af 
bankbärmen, torfbeklädnaden â dosseringarna, ifyllning. och planering af häl 
och gropar invid Strandeina samt anskaffande af matjord och utförande af 
planteringsärbeten. För remonten användes 2 hast- och 149 totdagsverken.

Inbegripet kanalvaktens aflöning, som utgör 150 marie, hafva utgifterna 
under âret stigit tili 947 mark .96 penni, hvaraf i dagspenningar utbetalats 
366 mark 86 penni, för upphandlingar 394 mark 60- penni, för skjutser och 
transporter 17 marie samt för diverse 19 mark 50 penni.

B. Underhället och förvaltningen af Pielis elfs kanaler och slussar i 
Joensuu stad samt Kontiolahti och Eno socknar af Kuopio Iän.

Under ârets lopp har vid alla kanaler utförts vanliga ärligen förekom- 
mande remontarbeten, dervid kummel och remmare underhällits, slussar och 
portar samt svängbroar mälats och â husbyggnaderna verkstälts nödiga för- 
bättringar.

Bland de vid de skilda kanalerna utförda arbetena, för hvilkas bedrif- 
vande uti ârets utgiftsstat för landets kanaler upptagits ett beiopp a t :Imf 
73,398: .14, mä anföras foljande.:

Vid Hälliä kanal, der planerna kring slussen och dragvägarrie skadats 
af värfloden utsläpades jord i och för réparation af skadorna hvarjemte pS. 
behöfliga stallen äfven utbreddes växtmylla.

Vid Kaltimo kanal reparerades den ofvanonr slussen beflntliga kanal
banken, som âtskiljer forsen fràn kanalen, pä en sträcka af 600 1. m äfven- 
som spontväggarne, vattenafloppet och torfläggningen â dosseringarna, hvilka 
alla blifvit skadade af den höga värfloden. För öfrigt pähöjdes banken med 
40 cm öfver sin förra höjd, och. omnuirades källaren af tegel med hvälft 
mellantak.

Vid Nesterinsaari 'kanal ommurades bräddafloppet med cernent och pä
höjdes med 1 meter öfver hög'sta kända vattenständet ; sidobankarna blefvo 
äfven förhöjda och försedda med spontvägg i midten samt reveterade pa 
hvardera sidan. Vid öfra portparet förstärktes spontväggen. Källaren om
murades af tegel med hvälft mellantak. Déssutom brädfordrades yttre väg- 
garne â fähuset och badstugubyggnaden, hvarjemte rägärdet kring kana
lens omràde ömlades i sin helhet.
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Vid Saapas'koshi Icanal reparerades reveteringarna, soni förstörts genom 
isprässningen; hvarjemte plankbeklädnaden ä planen omlades delvis samt 
slussen. och portama tjärades.

Vid Jakohoshi hanál upplyftades badstngubyggnaden 1 meter öfver sin 
forra höjd frán stenfoten och páfyldes grandplanen i samma fórháilande med 
jord, hvarjemte badstugan íorseddes med nya fönster, dörrar och lafve. En 
af várfloden förstörd Rallare ombygdes af tegel med hvalfdt -mellantale. Rá- 
gärdet kring kanalomrádet omlades i sin helhet, hvarjemte kanaiens af vár- 
ñoden delvis skadade bankar och gángbanor reparerades.

Vid Haapavirta Icanal omlades rägärdet, som blifvit af högvattnet bort- 
spoladt, hvarjemte slussportarna íorseddes med nya luckstänger, enär dessa 
blifvit torstörda af isen. Dessutóm utfördes mindre reparationer á revete
ringarna.

Vid Paihola icanal utfördes mindre reparationer á träpiren ofvanom skis- 
sen. A slussportarne, der luckstängerna sönderbrutits af isen, insattes nya 
sádana och verkstäldes för öfrigt mindre putsningsarbeten á kanalen, hvar
jemte slussen och pórtame tjärades.

Vid Kuuma Icanal biet den nedanom slussen af Rilad sten i kallmur 
utlagda skyddspiren af vattenfloden intryckt i kanalen pä en Uingd af 75 1. m. 
Dessa stenar blefvo sedermera upptagna irán kanalen och inpassades pá sina 
forra platser hvará hela piren beíastades med cementmur, hvarjemte en jord- 
banlc utlades pá en sträcka af 87 1. m med spontvägg af plankor till íore- 
kommande af framtida skärning. Alia af den höga várfloden ä planer och 
dosseringar ástadkomna slcador igenfyldes och orareveterades. En al: isen i 
farleden ofvanom kanaiens otra inlopp kullvräkt sänkkista undanskaffad.es 
och ersattes med en ny dylik. Dessutóm anskaffad.es en roddbät för kana
iens behof.

Vid Utra hanal ommurades badstuguugnen, hvarjemte till skydd för 
bjelkupplag uppiördes ett lider af bräder.

Vid Joensuu hanal verkstäldes alia i ársforslaget upptagna remontarbe- 
ten, sásom planeringar och bankfyllningar samt träplanteringar längs kana- 
len. För kanalbyggmästarens räkning uppiördes en hvälfd källare af tegel 
och. i kassörens bostad insattes en ny dörr. Frán slussens liögra sida upp- 
sattes 2 st. nya trappuppgángar af huggen granit, hvarjemte kanalbanken, 
som pä en sträcka af 100 meter förstörts af det höga vattenständet, revete- 
rades. Kanaiens omräde afstängdes trän stadens mark med pä trästolpar 
utspänd stängselträd. Dessutóm tjärades pórtame och slussen samt anskaf- 
fades grus för gata och gángbanor hvarjemte kanalbanken torflades emot 
strömsidan och utplanterades pä densamma omkring 80 st. rönnträd i stället 
för de af várfloden förstörda.
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För dessa arbeten släpades 6,350!/2 m3 grus och 805 m3 sten samt ut- 
fördes 1,045 m2 revetering och 205 m3 cementraur. Härtill användes 10,088 V2 

dagsverke och stego utgitterna, inberäknadt kanalbetälets aflöningar, upp- 
handlingar, skjutser, transporter och dagsverken, tili 69,858 mark 23 penni. 
Inkomsten frän traflken för äret utgjorde 21,656 mark 95 penni, hvarjemte för 
försälda effekter influtit 454 mark 99. penni, hvadan inkomsterna med 47,746 
mark 29 penni understigit utgifterna.

Under senaste femärsperiod voro motsvarande belopp följande:

Är 1899
»

»

1898
1897
1896
1895

Inkomst.
Vlnf 16,278: 05 
„ . 20,181: 45 
„ 20,453: 80
„ 18,832: 65
„ 18,448: 82

Utgift. • . 
Tmf 48,121: 07
„ 39,692: 60
„ 40,505: 65
„ 83,888: 13 ■
„ 63,022: 56

Förlust.
Shf 31,843: 02
„ 19,511: 15
„ 20,051: 85
,-, 65-055: 48
„ 44,573: 74

C. Utvidgning, fördjupning och uträtning af farleden och kanalerna
i Pielis elf.

Enligt Kommunikationsexpeditionens i Kejserliga Senaten skrifvelse af 
den 18 Äugusti 1898 hade för utvidgning, tördjupning och uträtning af far
leden och kanalerna i Pielis elf beviljats ett anslag af 300,000 mark samt 
dessutom 50,000 mark tör anskaffande at ett ängmudderverk jemte 3 mud- 
derafforingsprämar.

Berörda tarledsförbättring päbörjades i medlet at Oktober mänad 1898 
och har fortgätt under är 1899 pä siitt at Öfverstyrelsens berättelse för sist- 
sagda är närmaic framgär.

Arbetet fortsattes under är 1900 och mä derom här anföras följande:
Hvad först angär altmänna kostnaderna för arbetet i fräga, liafva dessa 

fördelats pä sätt nedanstäende tablä utvisar.

Litt. « Dagar. ■9Tnf 7*

A. a. Ersättningar, dagspenningav ät arbetslcdare, rcsckostnadcr m. m. 18891 12,064 99
„ b. Hyra, rengörning, eldning ra. ra....................................................... 46 556 35
.. c. Bit- och skrifmaterialicT, telegram m. m......................................... — 269' 80
B. Skadecrsättningar för j o r d ............................................................... — ■ 494 70
H. Kostnadcr för s iu k v ä rd e n ............................................ •. . . . 154* 693 05

Utgift er för det anskaffade muddervcrket, dess hogsering m. m. -- 11,961 30

Summa 2.090 26,040 19

Pä de skilda arbetsplatserna hafva arbetena under äret bedrifvits pä 
följande sätt:

Öfverstyr. för Yäg- o. Vattenb. arsber. f. 1900. 3
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a) Joenpolvi.

I och för detta arbete, som afser undanskaffandet af ett undervattens- 
grund i närheten at det s. k. Joenpolvi uti farleden emellan Joensuu stad 
och Pyhäselkä, har endast förberedande arbeten uttörts i det att nödigt brän- 
sle anskaffats och sägats för drifvande af mudderverket, som kommer att 
vid berörcla arbete änvändas; och har härtill ätgätt 90 dagsverken för en 
kostnad af 226 mark 86 penni.

b) Ombyggnaden af Utra kanal och sluss.

Under ärets lopp ombygdes slussen enligt ärsförslaget at sten, för hvil- 
ket ändamäl under de föregäende ären anskaffats nödig Sten och annat bygg- 
nadsmaterial. Det under det föregäende äret päbörjade arbetet för byg- 
gande af en provisionel fördänjming blef slutfördt i början af detta är samt 
kanalen heit och ballet länspumpad, der den gamla träslussen nedtogs och. 
murningen af den nya slussen päbörjades mot slutet af Februari mänad uti 
ett för ändamälet ä arbetsplatsen uppfördt varmt skjul. Detta arbete fort- 
gick oatbrutet tili slutet af Maj mänad, dä de under är 1899 upptimracle 
slussportarne inpassades pä sinä ställen. Samtidigt mecl murningen af slus
sen utfördes ä kanalen äfven utvidgnings-, fördjupnings- och reveterings- 
arbeten. I Maj mänad nedrefs den 121 meter länga provisionela tördäm- 
ningen och blef detta arbete sluttördt i början af Juni mänad, dä kanal tra- 
flken vidtog. Under sistsagda mänad päbörjades fördjupningsarbetet ofvan- 
och nedanom kanalen med en härför anskaffad muddermaskin, som. jemte 
trenne afföringsprämar redan under är 1899 anländt tili Joensuu, stad. Mud
derverket uppstäldes och monterades under Mars och Maj mänader — samt 
godkändes den 29 Maj efter verkstäld besigtning och atprofning.

Medan muddringsarbetet pägick iständsattes dragvägarne vid kanalen, 
kanalomrädet putsades och jemnades, pollare utsattes vid kanalen samt 
svängbron öfver .densamma reparerades och inpassades pä sin plats hvarjemte 
tör arbetet i fräga uppförda provisionela byggnader nedtogos. Alla dessa 
arbeten slutfördes under November mänad, dä jemväl muddringsarbetet af- 
bröts för att fortsättas följande är. Tili dessa arbeten användes inalles 3,799 
häst- och 33,030 V* totdagsverke och stego kostnaderna tili 125,059 mark 95 
penni, fördelade säsom följande tablä utvisar:
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Litt. A r b e t c t s  b c s k a f f e n h e t .
Dagsverken

A
rbets-

effekten.

j Enhets- 
1 

piiset.

g;<f fii.
hast- fot-

C a Hvarjehanda forberedande arbcten . . . 39 5234 1,390 45
„ b [Jppgrafd jo rd ...................................•. . . 1,7734 8,8654 17,578 m3 1:68 . 29,508 35
» c Undanskaffade jovdfasta stenav . . . . — 28 — _ 80 70

»d Sprangning och bortskaffande af berg . . — 1,399 494 m3 8:96 4,428 20

n 0 Uppnniddring af jord med handkraft . . — 380 169 m3 9:99 1,687 36

n f Undanskaffande af jordfasta stcnar fran
fa r le d e n ..................................................... — 359 102 m3 12:83 1,307 89

» g SpriingniDg och undanskaffande .af berg fran '

fa r le d e n ..................................................... — 3754 44,5 in3 32:86 1,461 92
■„ h Montering af raudderverket........................ 3 912 — — 4,660 44

n n Muddling med d : o ....................................... 17 3,226-4 14,774 m3 1:24 17,313 17
D a Ondanskaffandet af cn provisioncl dam 1054 1,045 121 m 33:72 4,079 20

„ l>. Dragvagar och stromledare af ston . . . — 158-4- 260 m3 2:41 625 55
■ ) 5 3) 3) 33 tl'ii — . 141 \ 50 m 13:61 680 30

„ d Pollare och re m m a re ........................ ....  . — 145 16 st. 27:72 443 42
„ c Reparationer af b r o a r .................................. — 69 — — 315 30
„ f Provisionela b y g g n a d e r ............................. 214 736-4 — — 3,002 54

n g Diverse a r b e te n ............................................ 4 135 — — 482 30
B a Grundning af s lu s se n .................................. 55 1,127 — — 2,739 44

»1> Uppmurning af slussnm rcn........................ 1,053 7,353£ 2,735,5 m3 11:32 30,940 09
Sten och grusfyllnad bakom slussmuren . 171 13 816 nr1 1:05 851 55

, 4 Inpassande af slussportarne........................ — 721 — — 2,773 79
P a Stenrevetering................................................ 297 1,606 4,164 m2 1:36 5,662 82

» b Tori- och mullbekladnad............................. 30 8384 ' — — ' 2,319 60

» c Planerings- och putsningsarbeten . . . . 2254 1,650 — — 4,464 47
G ci Vattenpunipning mod a n g a ........................ — 660 — — 2,822 15

n b „ med handkraft . . . . — 556-4 — — 1,018 95

• Sumina 3,799 33,0304 — —  . 125,059 95

e) Farledsarbetet ofvanom Joensuu sluss.

Detta arbete, som afser förlängning af strömledaren ofvanom slussen 
samt utvidgning och fördjupning af farleden i sundet emellan Sirkkala holme 
ooh udde tili en bottenbredd af 40 m med 0,oooi7 lufning och stranddosse- 
ringar pä 1:1,5, päbörjades för är 1900 i April mänad med reparation och 
yttermera förstärkning af den provisionela fördämningen. Det egentliga ar- 
betet vidtog sedän värfloden utrunnit i slutet af Juli mänad med byggande 
af en 102 m läng provisionel fördämning, som blef färdig mot slutet af Au- 
gusti sä 'a tt länspumpningen af kanalen künde med frän Utra . kanalarbetet 
hemtade lokomobil och tre pumpar utföras samt det egentliga grätnings-



20

arbetet paborjas i borjan af September. Den upphemtade jorden, som be- 
stod at hardt stenblandadt lergrus och stenar, anvandes dels till fyllning t\ 
den M n Sirkkala holme uppht till uttorande anbelalda 125 m langa strom- 
ledaren dels for utjemnande af stranden. Berorda grainirigs- afven'som sam- 
tidigt utforda reveteringsarbeten blefvo slutforda till medlet af- November 
m&nad, da nedrifningen af den 180 m Ihnga provisionela fordamningen vid- 
tog och fortsattes till arets utg&ng. Dessutom phbegyntes efter slutfordt 
grafningsarbete med kilning af stem for forlangning af den tidigare namnda 
yttre stromledaren vid kanalen. Detta arbete slutfordes de sista dagarna at 
December nr tin ad.

Till alia dessa arbeten anvandes 193 l/2 hast- och 10,532 fotdagsverken 
och stego lcostnaderna till 34,892 mark 75 penni fordelade sasorn foljande 
tablS, utvisar:

Litt. A r b e t e t s  b e s k a f f e n h e t .

0
Dagsverken

A
rbets-

effekten.

Enliets-
pris. &nif. 'fil

b'äst- fot-

C a Hvarjehanda förberedande arbeten . . . . _  o 491 107 65

„ b Upphemtad jord . . ' ....................................... — 2,956| 3,811m3 2:24 8,505 35
ü C BortskafEande af jordfasta s te n a r .................... — 1,54G 1,189m3 3:30 3,922 24

>. e Uppmuddring af jord med handkraft . . . — 18 6 m3 5:55 33 30
»b „ „ „ „ mndderverk . . . — 674 170 m3 1:61 273 35
D a Provisioned dam, dess uppförande oeb nedrifning 1584 2,7384 — — 11,387 97
»b Dragvägar oeb strömledare af sten . . . . 5 733 1,078 m3 2:50 2,692 53
„ f Provisionela byggnader....................................... — 884 — — 225 60

J3 Diverse arbeten ................................................. — 41 — — 75 20
F a Stenrevetering . . ............................................ 9 1,871.4 2,271 in- 2:17 4,909 70
G- a Vattenpumpning med anga . . . . . . . 422 — — 2,759 86

Summa 193| 10,532 — _ 34,892 75

d) Uträtning af farleden ofvanom Häihä kanal.

Detta arbete, som afser uträtning af farleden ofvanom kanalen genom 
bortsprärigning af en der befintlig bergsklick och byggande. at en 27 meter 
läng strömledare af sten otvanonr slussen, päbörjades i Juli mänad och blet 
förslagsenligt utfördt de sista dagarna i November. Härtill har ätgätt 1,4641/i 
fotdagsverke tör en kostnad af 4,505 mark 79 penni.

e) Uträtning af farleden ofvanom Paukkaja ström.

Detta arbete, som afser uträtning af farleden omedelbart ofvanom Pauk- 
kaja ström emellan tvä derstädes belägnä holmar tili en bredd at 15 nreter
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pägick tili Juni mänad, dä arbetet vid Kaltimo lcänal päbörjades, meh fort
sattes senare i slutet at December. (Inder äret uppmuddrades jord och 
bortsprängdes berg och stenar trän farleden. Dessutom uppfördes för utmär- 
kande af iarleden tvä st. stenpoilare grundade pä stenkistor. Till dessa ar- 
beten användes 15 3/4 hast- och 3,308 fotdagsverken för en kostnad af 10,241 
mark 57 penni.

f) Uträtning af farleden ofvanom Kaltimo kanal.

Dessa ärbeten päbörjades i Juni mänad med fördjupning och uträtning ' 
af farleden olvanom kanalen samt med förlängning med 11 meter at den 
der befmtliga strömledaren, för hvilket ändamäl tili arbetsplatsen under sist- 
lidet är framsläpats erforderlig sten. Under arbetets fortgäng befanns den 
jordmassa, som för uträtning af farleden enligt arbetsförslaget bort bortskai
fas, vara mycket större än i törslaget befäknats och bestod den dessutom tili 
största delen at berg, hvarföre arbetet künde förslagsenligt slutföras först i 
December mänad. Härtill användes 3 l/2 häst- och 2,321 */4 fotdagsverke och 
stego kostnaderna tili 7,163 mark 81 penni.

g) Förstärkning af strömledaren nedanom Saapaskoski kanal.

Detta arbete afser förstärkning af strömbrytarcn nedanom kanalen samt 
uträtning af farleden, som härstädes är ytterst bügtig. Under äret uttördes 
endast förberedande arbeten för uppmuddring af farleden i fräga, men enär 
uppmuddringen ansägs kunna bättre verkställas med tillhjelp af mudder- 
verk, lemnades arbetet tillsvidare beroende. Till sagda förberedande arbe
ten användes 280 V2 fotdagsverke och stegio kostnaderna tili 1,490 mark 
61 penni.

Inberäknadt förenämnda allmänna kostnader har för samtliga dessa ar
beten användts 4,0113/4 häst- och 53,116 3/4 fotdagsverke för en totalkostnad 
af 209,621 mark 53 penni fördelade säsorn nedanstäende tablä utvisar: ■

iI
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7. Farleden frän öppna Saimeri tili S:t Michels stad.

A. Varkaantaipale sväng-bro i Kristina socken af S:t Michels Iän.

Hufvudsakliga remonten under äret har bestätt i reparation af land- 
hingsbryggor, hvilka skadats af det höga vattenständet under föregäende är ; 
och, enär jemväl under detta är ganska högt vattenständ fortsättningsvis 
värit rädande, har en genomgäende rem on t af kanaldosseringarna icke kun
nat försiggä. För reparation af landningsbryggorna har utbetalats 440 mark 
5 penni, för bron 98 mark 70 penni, för ett nytt par grindar jemte mälning 
39 mark, för reparation af stentoten i brovaktens bostad 21 mark sarnt för 
remont af dragvägar 122 ■ mark 25 penni. Tili samtliga dessa arbeten an- 
vändes 239 fotdagsverken.

Inberäknadt brovaktens aflöning, utgörande 480 mark, har remonten för 
äret kostat 1,356 mark 12 penni, Jrvaraf i dagspenningar.utbetalats 579 mark, 
for upphandlingar 271 mark 12 penni och för diverse 26 mark. För de före
gäende fem ären voro utgifterna foljande:

Är 1899 .................. ....  9mf. 1,279: 16
„ 1898 ............................ •. ... .......................... 1,693: 18
•„ 1897 ................................................... . . „ 562: 80 •
„ 1896 .......................................................  „ ' 721: 95
„ 1895 .......................................................  „ 622: 67

B. Juurisalmi svängbro i Kristina socken af S:t Michels län.

Förutom att en ny spisel jemte baknng uppförts i brovaktens bostad, 
hafva nägra stöiTe remontarbeten linder äret icke utförts. Endast mindre 
reparationer hafva verkstälts ä bron hvarjemte bryggor och dragvägar, som 
af det höga vattenständet under föregäende är skadats, blifvit iordningstälda. 
Till samtliga dessa arbeten har användts 3 hast- och 127 1/2 fotdagsverke.

.Inberäknadt brovaktens aflöning, utgörande 480 mark, hafva utgifterna 
för äret stigit tili 968 mark 55 penni, hvaraf i dagspenningar utbetalats 365 
mark 75 penni och för upphandlingar 122 mark 80 penni.

Utgifterna voro för de 5 föregäende ären:

Är 1899 ............................................ Smf 802: 65
„■ 1898  „ 24,952:. 84
„ 1897 . .................................  . 9,154: 32
„ 1896 . . ................................................  „ .705: 08
„ 1895  „ 593: 05
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C. Öfriga delar af farleden.

Det under äret fortfarande ràdande höga vattenstàndet har värit hin- 
derligt tor grundlig remont af kanalernas dosseringàr, hvilka at det ovan- 
ligt höga vattenstàndet âr 1899 ilia skadats. Dock har remont â dessa sâ- 
vidt möjligt utförts, hvarjemte duc d’alber, farledsmärken och gärden repa- 
rerats, för hvilka förstnämnda i sädant afseende uppköpts 256 ‘/2 meter stock. 
Derjemte har för iordningställande af reveteringarna anskaffats 101,8 kubik- 
meter mossa. Tili dessa arbeten har âtgâtt 21 häst- och 548 fotdagsverken.

Kostnaden för remonten under äret har stigit tili 1,400 mark 70 penni, 
hvaraf i dagspenningar utbetaiats 1,180 mark 12 penni, för upphandlingar 
199 mark 18 penni, lör skjutser och transporter 18 mark 60 penni samt för 
diverse 2 mark 80 penni.

8. Farleden i Wuoksen floden.

A. Paakkola kanal i Mohla socken af Wiborgs Iän.

Den hufvudsakliga remonten under àret har bestâtt i sandsläpning dels 
för tätning af slussen dels tili pâfyllning af dragvägarne, hvarifrän sanden 
bortspoiats genom det under föregäende âret rädande höga vattenstàndet.

Kostnaden tör slussens remont, tjärning af densamnia deri inbegripen, 
uppgär för äret tili 315 mark 77 penni sarat för réparation af dragvägar och 
dosseringàr tili 349 mark 37 penni.

En opäräknad kostnad togs af anslaget i anspräk, för nödtorftig répa
ration af vid kanalen upplagda 2 st. afföringsprämar, hvilka mâste iständ- 
sättas för att användas vid réparation af duc d’alber bâde vid Paakkola och 
Kaasniemi, och steg kostnaden härför tili 286 mark 50 penni.

Dessutom utbetalades för isning omkring slussen och duc d’aiberna 72 
mark, för husremonter, bestâende i réparation af yttrè dörrar och badstugu- 
ugnen, 163 mark, för mâlning af duc d’alber 22 mark 50 penni samt för 
mylia och gôdsel 88 mark 50 penni, hvarjemte för utsättande af flytande 
tai’ledsmârken i Witsaari sund utbetaiats 45 mark. Tili samtliga dessa ar
beten har âtgâtt 12 ôke- och 295 V* fotdagsverke.

Inbegripet kanaluppsyningsmannens och tvâ slussdrängars aflöningar 
halva utgifterna för âfet stigit tili 3,564 mark 14 penni, hvaraf i aflöningar 
utbetaiats 2,080 mark, i dagspenningar 966 mark 67 penni, för upphand
lingar 462 maj’k 57. penni samt för diverse 54 mark 90 penni.

B. Farleden genom Kaasniemi sund i Räisälä socken af Wiborgs Iän.

I stället för 8 st. duc d’alber, som af värisen bortförts frân farleden, 
inslogs ett lika antal sâdana. Dâ för dessa emellertid mâste köpas nytt
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virke-och uppsökandet af farleden tog mycken tid i anspräk samt, enarpâ- 
larna icke künde inslàs fràn isen, litan för ändamälet mäste användas 2 st. 
frän Paakkola kanat tagna prâmar, blefvo kostnaderna härför större an be- 
räknadt var. Sagda virke betingade sig ett pris af 341 mark 1 penni, hvar- 
jemte för farledens utprickning fore arbetet utbetalades 53 mark 45 penni 
samt för transporten af prâmarna 40 mark. Till detta arbete har âtgâtt 273 
dagsverlcen.

Utgifterna för âret hafva stigit tili 1,526 mark 23 penni, hvaraf i dags-, 
penningar utbetalats 883 mark 80 penni, för upphandlingar 491 mark 53 penni, 
för skjutser och transporter 124 mark 90 penni samt tili, diverse 26 mark.

C. Uppställande af fasta sjömärken i Hirvisäari sund i Wuoksen floden.

Enär de för utmärkande af farleden genom Hirvisaari sund under sist- 
lidna är der inslagna femton fasta sjömärkena af värisen söndrats bleivo de 
iständsatta samt ett af dem, som heit och hället förstörts, ombygdt. Dess- 
utom borskaifades'särskilda större och mindre stenar, som pä obekant satt 
inkommit i farleden emellän det sydligaste pollarparet. Till dessa arbeten 
användes ■ 201 V2 dagsverke och stego kostnaderna härför tili 932 mark 65 
penni, hvaraf utbetalades i dagspenningar 697 mark, för upphandlingar 100 
mark 60 penni, för skjutser och transporter 108 mark 85 penni och för di
verse 26 mark 20 penni.

9. Farleden frän Wesijärvi jernvägsstation tili 
Jyväskylä stad.

Wesijärvi kanäl i Asikkala socken af Tavastehus län.

Under ärets lopp blefvo slussen, dragvägsbroarna och rullbron tjärade 
samt handräcken, portreglar och pollare mälade med oljefärg, 'hvarjemte 
rullbron reparerades, och insattes säval i väggbeklädnaden som i locket af 
slussen nya planlcor i stallet iör nägra af röta angripna sädana. Dragstängerna 
och portspeien reparerades, dragvägarne och slussplanet grusades samt de 
planterade träden ansades. Vidare omlades 1,530 m2 stenrevetering ä ka
nalens dosseringar, hvarjemte reparationer verkstäldes ä stäket och gärden, 
ä slussens vingnurrar äfvensom ä golf och tak i väntsalen, der jemväl en ny 
dubbeldörr insattes.

Till samtliga dessa arbeten jemte tili kanalens skötsel i öfrigt använ
des 778 V2 mans- och 5 Va ökedagsverke samt kontanta medel '7,839 mark 
50 penni, hvaraf tili aflöningar ät kanalbetjeningen 4,090 mark, i dagsverks-

Öfverstyr. för Vag- q. Vattenb. arsber. f. 1900. 4
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och betingskostnader 2,636 mark 90 penni, till upphandlingar 624 mark 85 
penni, till skjntser och transporter 372 mark 75 penni samt till diverse 115 mark.

Dä arbetsanslaget för kanalen utgjorde 7,845 mark, understego utgif- 
■ tein a anslagsbeloppet med 5 mark 50 penni.

i Kanalen har under äret trafikerats at 3,870 larkoster och uppgingo 
de infiutna kanalafgiiterna till 24,658 mark 90 penni; hvadan ärets behällna 
inkomst utgjorde 16,819 mark 40 penni.

Irikomsterna frän kanalen under närmast föregäende 5 är voro:

Ä r 1899 . . . .
Inkomst.

. . . 19,847: 75
Utgift.

6,562: 03
Vinst.

13,285: 72
„ 1898 . . . . . . . 21,336: 10 7,265: 32 14,070: 78
„ 1697 . . : . . 22,760: 50 8,020: 07 14,740: 43
„ 1896 . . . . . . . 21,535: 25 7,938: 92 13,596: 33

„ 1895 . . . . . . . 19,419: 29 6,543: 93 14,197: 58

10. Farleden frän Päijänne till Heinola stad.

< . Kalkkis kanal i Asikkala socken.

Förutom att vid kanalen ärligen förekommande remontarbeten utfördes, 
säsom tjärning af slussen och svängbron, mälning af handräcken, povtreglar 
och pollare samt slussens betäckning tili vintern och aftäckning om vären, 
förseddes drängstugan och liderbyggnaden med nytt vattentak, hvarjemte 
dragvägarne och slussplanet grusades samt vid kanalen planterade träd och 
buskar ansades. Vidare reparerades 156 meter hägnad och insattes 2 st. 
ny a grindar, hvarjemte at värisen kullstjelpta pollare stäldes i ordning. Dess- 
utom omlades stenreveteringen pä en yta af 3,325 m2 med delvis anslcaffad 
ny sten samt päfyldes och planerades dragvägarne pä en sträcka af. 1,040 me
ter, hvarvid äfven graining af diken pä vattendränkta Ställen och deras ifyl- 
lande med sten förekom.

Tili dessa arbeten användes 1,407 fot- och 4V2 hästdagsverke och har 
under äret utbetalats i. aflöningar ät kanalbetjeningen 1,850 mark, i dags- 
verks- och betingskostnader 6,001 mark 60 penni, till upphandlingar 532 mark 
35 penni, samt till skjutser och transporter 141 mark 50 penni eher sam- 
manlägdt 8,525 mark 45 penni.

Dä anslaget för äret utgjorde 9,3.85 mark, äterstod vid ärets slut en 
behällning af 859 mark 55 penni.

. Kanalen har under äret trafikerats af 1,181 larkoster, för hvilka erlagts 
i kanalafgifter 4,084 mark 90 penni, hvadan ärets utgifter öfverslcjuta in- 
komsterna med 4,440 mark 55 penni.
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Inkomst. Utgift. . Skilnad.
Ár 1899 ...........................  3,051: 10 2,448: 10 -j- 603: —
„ 1898 ...........................  2,902: 80 4,230: — -  1,327: 20
,; 1897 3,100: — 3,155: 13 — ■ 55: 13
„ 1896 ............................ 2,689: 10 7,201: 30 — 4,512: 20
„ 1995 . ........................... 3,036: 97 2,707: 54 +  329: 43

11. Farleden mellan Päijänne och Jämsänkoski 
(Patalankoski) fors.

Uppmuddring af Jämsänjoki á i Jämsä socken.

Sedan pä ansökan ai‘ aktiebolaget Jämsänkoski syn och undersökning 
iör fördjupande af farleden uti Jämsänjoki ä enredan Jämsä ängsäg och 
Jämsänkoski fors verkstälts i slutet af Juli och början af Augusti manad 
1895 samt förslag.och kostnadsberäkning för arbetets utförande derefter upp- 
rättats, npptagande hufvudsaldigen farledens bottenhöjd vid Jänisä ängsäg. 
tili 0,3 meter öfver Wesijärvi kanals nedra slusströskel, bottenbredden tili 9 
m och bottenlutningen tili V so o o , samt efter det aktiebolaget Jämsänkoski 
jemte särskilda hemmansegare i Jämsä socken derä hos Kejserliga Senaten 
i underdänighet anhällit att arbetet mätte utföras pä kronans bekostnad, har 
Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän •Kommunikationsexpeditioneh af den 4 
November 1897 anslagit 24,000 mark för utförande af arbetet i fräga, under 
vilkor likväl att sökandene skulle ansvara för genom arbetet möjligen lipp- 
kommände skada.

• Ifrägavarande arbete blef sedermera upptaget bland dem, som skulle 
under är 1899 verkställas, m en enär det under hela sommaren .sagda är 
rädande höga vattenständet sä godt ' som omöjliggjorde hvarje arbete för 
antydda ändamäl med viet dertill afsedda mudderverket, blef intet till- 
gjordt i saken, utan päbörjades arbetet först den 15 Juni 1900 och pägick 
tili den- 9:de' derpäföljande November. Tili en början iständsattes afförings- 
prämarne och mudderverket, hvilket sistnämnda jemväl afprofvades. Sedän, 
alla förberedande arbeten slutförts, vidtogs med muddringén, som bedrefs 
sä att endast en sträcka af 420 meter nedanom Jämsänkoski fors viel ärets 
slut äterstod att uppmuddras. Under arbetstiden aflägsnades irán farleden 
63 m3 sten, 3,550 nr3 sand, 428 m3 sandblandad lera, 1,750. m3 lera och 10,760 
m3 dyjord. Tili dessa arbeten användes 2,025 V2 dagsverke.

Af anslagssumman 24,000 mark, hvaraf under är 1899 användts 100 
mark tili aflönande af vakt vid mudderverket och afföringsprämarna; utbeta-
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lades för ifrâgavarande âr 11,668 mark 69 penni, deraf i aflöningar 190 mark 
59 penni, i dagsverks- och betingskostnader 6,044 mark, för upphandlingar 
2,084 mark 28 penni, för skjutser och transporter 8,099 mark 37 penni samt 
till diverse 250 mark 45 penni.

12. Farleden frân Iisvesi jernyägsstation tili 
Pielavesi kyrkoby.

a) Tervasalmi svängbro i Karttula socken.

Vid denna svängbro • reparerades träkistorna under bropelarena, hvar- 
jemte skyddsverken för bron samt vattentaken â boningS: och uthusen tjâ- 
rades. Pâ gângarna utsläpades och utbreddes grus och för svängbron an- 
skaffades èn.lykta. Till samtliga arbeten anvandes 13 mans- och 2 l/2 häst- 
dagsverke och stego kostnaderna tili sammanlagdt 562 mark 50 penni, hvaraf 
utbetalades i aflöningar 480 mark, i dagsverks- och betingskostnader 51 mark 
25 penni, för upphandlingar 27 mark samt för skjutser och transporter 4 
mark 25 penni.

Dâ anslaget för âret utgjorde 740 mark, ât'erstâr 177 mark 50 penni. 

b. Kolu kanal.i Karttula socken.

Förutom att kanalbanken och dragvägarne reparerats samt slussen och 
svängbron mälats, har reveteringen delvis omlagts, hvarjemte dörren tili 
badstugan reparerats och en ny sädan anskaffats tili fähuset. Härtül använ- 
des 1341/2 ' mans- och 8  hästdagsverken och utbetalades i kontanta medel 
2,576 mark 45 penni, hvaraf thl aflöningar 1,850 mark, i dagsverks- och be
tingskostnader 453 mark, tili upphandlingar 50 mark 75 penni, tili skjutser 
och transporter 159 mark 70 penni samt tili diverse 63 mark.

Dâ ârets anslag för kanalen utgjorde 3,060 mark, âterstâr 485 mark 
55 penni. t . '

Kanalen har under âret trafikerats af 601 farkoster, för hvilka erlagts i 
kanalafgifter 1,453 mark 75 penni, hvadan utgifterna öfverstego inkomsterna 
med 1,122 mark 70 penni. ' ç

c) Selviä kandi i Pielavesi socken.

Vid denna kanal hafva skyddsverken för bron samt brolocket hlifvit 
bestrukna med tjära och 195 m2 revetering omlagts, hvarjemte sten ut- 
släpats tili pirändärne pä öfre och nedre sidan af kanalen samt grus tili 
reveteringarna och för utjemnande af dragvägarne. I brovaktens bonings- 
rum har ugnen uppmurats änyo samt mindre reparationer i koket verkstälts.
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Dessutom har tili svängbron anskaffats en lykta. Härtill har användts 102 V2 

mans- och 34 hästdagsverken samt ùtbetalts i kontanta m edel- 1,085 mark 4 
6 6  penni, hvaraf i aflöning ät kanalvakten 480 mark, i dagspenningar 491 
mark 55 penni, tili upphandlingar 75 mark 46 penni, tili skjutser och trans
porter 29 mark 65 penni'samt tili diverse 9 mark.

Dâ anslaget för âret utgjorde 1,160 mark, àterstod deraf vid ârets .ut- 
gâng 74 mark 34 penni. « .

13. Farleden frân Tavastehus stad tili Längelmäki och
Hauho socknar.

Walkeakoski kanal i Sääksmäki socken af Tavastehus. Iän.

( . Kanälen har under ifrâgavarande är erfordrat följande remontarbeten 
och.utgifter, nämligen:
Slussen: täckning och aftäckning................................ Smfi 31: — .

„, tjärning af slussportar och mälning al sväng
bron . . ......................................... . . . ' . „ 45: 60 .

„ diverse reparationer à slussportarne . . .  „ 34: 85 m : 4 5

Kanälen: rem ont à kanalreveteringen................. „ 392: 78
ßyggnader : brandstegar tili uppsyningsmansbostaden

samt tili u t h u s e t ...................................... ...  „ 15: —
Kanalomrädet : planering, planteringar och besäning 

af gräsmattor,. der dessa skadats al
värfloden..............................................  „ 346: —

„ putsning och underhäll af vägar och
gängar...................................................  „ 8 : 50.

„ réparation af hägnader . . . . .  „ 25: 65 3 8 O: 35
B elysningsäm ne............................: ...........................  „ 2 0 : 80
Kanaluppsyningsniannens och kanaldrängens aflö-

n in g a r....................... .... ................................  __________1,850: —
Summa 3mf 2,770: 38

Tili dessa arbeten användes 105 mans- och 49 3/ 4 hästdagsverke.

14. Farleden emellan Tavastehus och Tammerfors städer. 
Lempoinen kanal i Lempäälä socken af Tavastehus län.

Denna kanal har under ifrägavarande är erfordrat följande remontarbeten :
Slussen: täckning och aftäckning. ............................. Smf 60: —
Kanälen: reparation af kanalreveteringen .................. „ 2 0 2 : 97____________

Transport Smf 202: 97 60: —
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Transport 3mf 202: 97 60: —
e Kanälen: tjärning och mälning af landsvägsbron'öf-

ver lcanalen................ ....  . ; . . .
J5 ' 90: 70

„ anskaffande och uppsättande af. 5 pollare af
sten i stället för 5 st. äldre pollare af trä,
som murknat . .......................................... 96: 85 390: 52

Kanalomrädet: putsnings- och planeringsaröeten . . J) 77: 45
Uppsyningsmansbostaden: reparation af trappan och

förstugan............................ 5> 72; 70.
„ nytt fllttak ä densamma . » 211: 10 283: 80

Uthuset: ny dörr till d e tsa m m a ............................ .... 5? 11: 40
„ nytt fllttak........................................................ » 100: — H i: 40

Kanalvaktens och kanaldrängens aflöningar . . . . 11 1,450: —1

Summa Smf 2,373: 17
Till dessa arbeten bar ätgätt 105 V4 dagsverke.

15. Farleden frän Tammerfors stad tili Wirdois sockens
kyrkoby.

A. Upprensning och fördjupning af Aunesalmi sund i Teisko socken.

Sedan Kejserliga Senaten, i anledning af Öfvef Styrelsen s derom gjorda 
hemställan att det eniellan Näsijärvi sjö och Paarlahti vik belägna Aunesalmi 
sund i Teisko socken mätte upprensas tili samma djup som Murole kanals 
nedersta slusströskel pä en bottenbredd. af 12 meter i enlighet med ett för 
ändamälet upprättadt, ä 22,500 mark sig slutande kostnadsförslag, uti skrif- 
velse frän Kommunikationsexpeditionen, af den 24 Mars 1899 berättigat Öi- 
verstyrelsen att under sagda är päbörja med sundets fördjupande i sädan 
utsträckning, som vore betingad af arbetena ä den öfver sundet tili utfö- 
r.ande beslutna bro, samt härför anslagit ofvannämnda summa 22,500 mark, 
vidtogo arbetena derstädes under September mänad änsagda är.

Tili är 1900 äterstod att frän bottnen ä farleden i sundet undanskaffa:

316 m3 grus och Sten ä 11: 7 5 ............................ ' . . . . Smf 3,713: 87
212 m3 fast bärg ä 22: 79 ............................ ....  . . . ■ „ 4,823: 59
samt uppföra 77 m3 stödjemur ä 4: 4 . . . . . . .- . . „ 346: 90
Redskapens för nämnda arbeten underhäll erfordrade. . . „ 979: 88
I ersättning för arbetsledning m. m. utbetalades. . . . . „ 1,735: 00

Summa 9mf 11,599:. 24
Härtill användes 3.669 7 2  dagsverke.
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Dä af anslaget för arbetet i fräga, soin nuraera hlifvit afsynadt och 
godkändt, under är 1899 användts 3,893 mark 98 penni och är 1900 11,599 
mark 24 penni, ellei’ inalles 15,493 mark 22 penni, äterstär en behällning af 
7.006 mark 78 penni.

B. Murole kanal i Ruovesi socken af Tavastehus län.

Denna kanal har under äret erfordrat följande remonter och kostnader, 
nemligen:
Slussen: täckning och aftäckning jemte tjärning ai

slussportarne . . . .  . . .......................  &mf 76: —
Svängbfon: mälning. . •..............................................  „ 75: —
Kanälen: reparation af inrasade dosseringar. . . .  „ 222:40

„ jeteens i sydvestra ändan af kanalen för-
. längning och r e v e te r in g .......................... „ 194: 20

„ 8  st. stenpollare tili kanalen i stallet för äl-
dre sädana af trä, som murknät . . . . „ 135: — 5 5 1 ; ßo

Kanalomrädet: planerings, putsnings- och besänings- 
arbeten efter kanalens ombyggriad
ären 1898 och 1899 ..................................„ 778: 95

„ 250 rn stäket kfing ti'ädgärden. . .' „ 324: 70 i ;io3 : 6 5

Byggnader: nv inredning tili källaren och. nytt mel- •
lantak ä densam m a...................! . . „ 74: 20

• „ nytt filttak pä källare, uthus och badstuga „ 518: 73 5 9 2 : 9 3

Diverse: telefonafgift för är 1900 . ................................. „ 30: —
„ reparation af en brandspruta....................... ..  „ 6 : — 3 ß:  

Kanaluppsyningsmannen 0 0 h slussdrängens aflöningar „■ 1,850: —. 
Reseersättning för inleverering af kanalens uppbörds- :

m edel’. . .......................  1 0 0 : — 1.950: —
Summa Smf 4,385: 18

Till iörenämnda arbeten användes 104 hast- och 394 l / 2 fotdagsverken.

C. Kauttu kanal i Ruovesi socken af Tavastehus län.

Denna kanal har under äret ertordrat följande kostnader:
Hnsbyggnader: tjärning af uthustaken..................  . $mf 19: —
Svängbron: insättning af nya plankor i brolocket. . ' „ 29:.75
Undersökning af kanalen för dess ombyggnad . . . „ 10: 94
Skjutser och transporter för d:o ................................. „ 17: 24 , 2 8 : 18
Belysning af kanalen och diverse.......................  . . „ 40: 05
Kanalvaktens lön . ........................................................  „ 500: —

Summa 9mf 616: 98
Dessa remonter erfordrade 141/2 dagsverke.
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D. Kaivoskanta kanal i Ruovesi socken af Tayastèhus Iän.

Pöljande remonter och kostnader hafva under äret erfordrats för lcana- 
iens underhäll:
Husbyggnader: reparation af ugnarna i vaktstugan . &nf 50: 65

. „ * hvitlimning af ugnarna och vaggarna
i densam m a.......................................... » 27: 90,

„ tjarbestrykning af t a k e n ...................• » 40: 15 ' 118: 70
Svangbron: skrapning och mâlning af. densamma . » ' 409: 15

„ travirke till nytt brolock . . . . . ' . » 310: — 719: 15
Kanalen: reparation af kanalreveteringen................... » • 33: 75
Skjutser, transporter och d iverse.................. .... 27: —
Belysningsamnen for kanalen och. bron . . . . ■ . » 1 0 : 50
Kanalvaktens Ion ....................... ................................ .... » 500: —

Summa 3>nf 1,409: 1 0

Härtill användes 146 dagsverken.

16. Farlederna utmed kusten.
A. Mäntyluoto hamnbyggnad.

För fylinadsändamäl anskaffades sten under värvintern frän Kallo holme, 
hvarifrän den frambefordrades med hast till Mäntyluoto. Sedan öppet vat- 
ten inträdt for.tsattes stentransporten med präm frän samma ställe ända tili 
senhösten. Frän ömkringliggande skärgärd har likvisst under sommarens 
lopp de största stenmängderna anskaffats, hvilka af skärgärdsbefolkningen 
med flskar-bätar seglats tili arbetsplatsen, och har derjämte frän sjelfvä 
Mäntyluoto erhällits sten, ehuru endast i obetvdliga mängder.

De sälunda under ärets lopp frambefordrade stenmassorna hafva an- 
vändts tili nedanstäende arbeten: .

l:o) bankfyllning af sten till underlag för sänkkistorna 8,289 m3

2:o) utfylining af sten i sänkkistor................................ 18,215 „
3:o) stenfyllning , att anbringas säväl pä kistorna som

tili en triangelformig .bank pä. kistornas insida . 14,552 „
. Under ärets lopp hafva 11 st. sänkkistor för molon blifvit upptimrade och 

sänkta, och försiggick. sänkningen af den sista lastan den 1 2  December. 
För detta ändamäl har ätgätt 75,169 1. m. stock, hvari virket tili följare är 
inbegripet.

Murningsarbetena ä molon, som vidtogo i Mars mänad, fortgingo hela 
sommaren samt upphörde i slutet af November pä grund af viri terns inträde. 
Resultatet af detta arbete utgör 2,763 m3 färdig cementmur.
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Sedan statsverket tiMiöriga mudderverket „Ruoppaaja“ och Björneborgs 
stads mudderverk „Woima“ pä vintern undergätt betydande reparations samt, 
äfven Ruoppaajas ram föriängts med 2 , 8  meter för möjliggörande af dju- 
pare muddring i och för molons fundamentering, vidtogo muddringsarbetena 
i slutet af Maj och upphörde den 13 November.

Sedan mudderverket „Ruoppaaja“ uteslutande arbetat med muddring 
i och för ldstornas grundning och dessa arbeten den 25 Juli slutförts 
användes detsamma för fördjupandet af bassinen och dess inlopp. Mudder
verket „Woima“ deremot arbetade heia tiden med bassinens fördjupning, 
men användes äfven under nägra veckor säsom elevator vid upplyftandet i 
land af muddermassor, som törnts framför prämkajen.

Med hvardera mudderverket har under sommarens lopp uppmuddrats 
jord för nedan angifna ändamäl:

l:o) muddring i och för ldstornas fundamentering =  9,638 m3

2:o) fördjupning af hamnbassinen och dess inlopp =  47,226 „
Med mudderverket „Woima“ uppfordrades i land . . 20,207 „
I förhällande tili de beräknade massorna äro dessa qvantiteter för 

stora emedan de angifva de uppmuddrade massornas storlek uppmätta i 
präm uti uppluckradt tillständ. ; y

Omedelbart pä den genom muddringen blottade gründen anbragtes 
5,280 m2 faskinmatta af 0 , 4  meters tjocklek, pä hvilken utfylldes stenbank 
till fundament för sänkkistorna.

Ifrän tvä af ortens sägar har under sommarens lopp levererats 11,487 
ni3 ribb, hvilken utradats tili fyllning emellan molons sänkkistor upptill läg- 
vattenhöjden.

Jordarbetena pä Mäntyluoto vidtogo den 1  Maj och fortgingo oafbrutet 
natt oc’n dag tili den 9 Juli, dä skärninggn var uttagen. Dä emellertid de 
frän skärningen erhällna jordmassorna icke ens närmelsevis motsvarade dem, 
som erfordrades för de stoia fyllingarne säväl ä sjelfva molon som ä det 
blitvande- upplagsomrädet för trävaror, var följden den att reservjord mäste 
anskaffas, säsom och Ursprungligen antagits, och künde sädan jord icke fäs 
pä n arm are häll än frän Harjavalta s'andgrop.

Med tvä lolcomotiv och tvä vagnsparker vidtog derföre den 10 Juli släp- 
ning af sand frän of van angifna stalle och fortgick detta arbete tili den 19 
December, dä tillföljd at vinterns in trade jordarbetena afbrötos. Pä senhö- 
sten utsläpades jemväl, frän en i närheten af Riste haltpunkt belägen grus- 
tägt, groft stenblandadt grus som användes uteslutande tili tätnings mate
rial för' molon.

De sälunda utsläpade fyllnings massorna utgora i löst mätt 99,057 m3, 
hvaraf:

Öfverstyr. för Väg- o. Yattenb. ärsber. f. 1900. 5
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l:o) för fyllning tili molon = ..........................................  25,278 m3

2:o) upplagsplatserna = .  ' .  . . . 73,779 „
Under äret har en för jernvägsexpedition och hamnkontor afsedd bygg- 

nad uppförts. Endast arbeiten för byggnadens inredning äterstär tili nasta 
är. Förutom slutförandet af mindre kompletterings arbeten ä prämkajen hafva 
palnings-, betoneriiigs och murningsarbetena för säväl varuskjulet som den 
blifvande fasta kranen verkställts under äret.

Beträffande arbetets gang i allmänhet hafva förhällande värit betydligt 
gynsammare än under de föregäende ären hvad vind och sjögäng beträffar, 
men har under äret liksoin tillförene nödigt arbetsmanskap endast med Stora 
svärigheter kunnat anskaffas. Tili följd häraf har dagspenningen äfven vä
rit högt uppdrifven/

Under är 1900 användes vid de olika slagen af arbete inalles 111,549 y4 

dagsverke, hvaraf voro dagspennings och ) betingsdagar.
Samtliga arbetäre halva äfven under är 1900 värit försäkrade uti olycks- 

fallsförsäkringsaktiebolaget Patria.
Under äret har inträffat 6  olycksfall, hvaraf ett allvarsammare, men intet 

med dödlig utgäng.
Nedanstäende tabell utvisar totala penningeätgängen under 1900, förde-" 

lad pä olika för arbetet gällande littera.

Litt. y>i P-

A Allmänna kostnad er..................................................................... __ _ 20,839 40

C Grundningsarbeten............................................................... .....  • — — 66,261 89
D Sänkkistorna ..................................................................................... — — 161,783 94
E Kajöfverbyggnad..................... .......................................................... — — 187,544 87
F Fastkran pä molon.......................................................................... — — 5,244 20
Ct V aru sk ju l.......................................................................................... — — 37,994 27

‘ H : Byggnad för jernvägsexpedition och bamnkontor . . . . — — 16,505 99
I Arbetsställningar och spärvägar............................................... — — 34,191 72
K Lastningskaj för pramar............................................................... — — 2,645 44
L Jordarbeten.......................................... ..... ..................................... ' — — 107,626 99
M M u d d rin g................................■........................................................ — — 75,845 33
N Provisionela byggnader............................................................... — — 473 10

Öa Sjukvärden.......................................................... ............................... — — 2,238 87
Ob Olycksfallsförsäkringspremier..................................................... — — 3,103 72
P a Mätningsinstrument..................... .................................................... 16 90 1
Pb Kontorsmöbel ocb inventarier..................................................... 30 — > 4,692 05
Pc- Instrumentalier och redskap. . ................................................ • 4,615 15 )

Summa ' — — 726,991 78
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B. Strörama kanal i Kimito socken af Äbo och Björneborgs län.

Denna kanal har under äret erfordrat töljande kostnader: 
Husbyggnader: diktning af väggarne i boningshuset Smf 117: 06

„ reparationafskorstenarnaä detsamma „ 1 2 : —
„ bestrykning af samtliga tak raed as-

f a l t la c k .................................................... „ 56: 25 .1 8 5 : 3 1

Svängbron: dess renskrapning och mälning . . . „ 342: 40
Kanälen: reparationer ä' stenreveteringen . . . . „ 23:70
Kanalomrädet: putsnings- och planeringsarbeten samt

grusning af vägar och gängar . . .  „ 109: 50
„ planteringar ä det samma. . . . .  „ 45: ip 1 5 4 ; ßo

Verkstäld undersökning af plats för en sänkkista . „ 33: 35
Belysning för svängbron och kanalomrädet . . . „ 34: —
Kanalvaktens och kanaldrängens löner . . . .  „___________ 900: —

Summa 3mf 1,673: 36
Härtill har ätgätt 9V2 hast- och 160‘/4 fotdagsverke.
Förutom dessa sedvanliga remontarbeten ä kanalen, uppfördes derstä- 

des under äret jemväl en sänkkista. Pälarna tili den i södra inloppet af 
kanalen anbragta. due d’alben hade nemligen i följd af mötande berg icke 
kunnat indrifvas tili större djup än 1 meter i kanalens botten, pä grund 
hvaraf due d’alben icke künde motstä den päkänning af genomgäende far- 
koster, storm och is,' för hvilka den var utsatt, utan blef densamma för- 
störd. I anledning häraf beslöt Öfverstyrelsen att i dess ställe skulle i en- 
lighet med i sädant afseende uppgjordt förslag i kanalen uppföras en sänk
kista belastad med sten, och anslogs härför den beräknäde kostnadssumman 
3,200 mark.

Detta arbete päbörjades i Maj är 1900 samt slutfördes under derpä- 
följande Juli mänad, och voro kostnaderna för detsamma följande:

Undersökning af gründen för kistan och dess planering . . ä /  475: 29 
Virke för kistari, dess upptimring, transport till dess plats,

inställande i dess rätta läge, nedsänkning och montering „ 2,454: 61
Kistans befästande med stenbelastning.......................  „ 229: 50

Summa &nf 3,159: 40
Arbetet erfordrade 402*/2 dagsverke.

C. Upprensning och fördjupning af farleden emellan Helsingfors stad och 
Längviken i Kyrkslätt socken samt Pikkala i Sjundeä socken.

• Pä Öfverstyrelsens derorn gjorda hemställan beviljade Kejserliga Senaten, 
enligt skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 18 Januari 1900,
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for upprensning och fördjüpning af särskilda stallen i farleden emellan Hel
singfors stad och Längviken i Kyrkslätt socken samt Pikkala i Sjundeä 
socken tili 1 , 8  meters djup vid lägvattenständ i enlighet med i sädant af-’ 
seende uppgjordt förslag 2 0 , 0 0 0  mark, att utgä ur det tili Öfverstyrelsens 
förfogande ä 1900 ärs utgiftsstat lör vag- och vattenbyggnadsarbetena 
stälda anslaget.

Arbetet päbörjades den 1 Juni 1900 med anskaffande af arbetsredskap 
och iständsättande af en präm tili bostad för arbetarene. Derä vidtogs 
med upprensning af farleden i . Björnholmssund i Esbo socken, der enligt 
förslaget borttogs gamla brokistor tili en bredd al 15 meter och tili ett 
djup af 2 , 2  5 meter under 0 punkten ä den vid hanmkontoret i Helsingfors 
dagligen observerade vattenständsskalan. Härvid upptogs frän bottnen cirka 
30 m3 stenar och 8  m3 gamla stockar.

Den 25 Juni bogserades prämen jemte arbetsflottan tili Barösund i 
Kyrkslätt socken och päbörjades bergsprängningen derstädes. Under 3 vec- 
kors tid arbetades frän vattenytan utan dykarehjelp, men arbetet gick läng
samt, enär berget var myclcet ojemnt och söndrigt samt ställvis betäckt med 
ett ända tili 2 0  centimeter- tjockt lager af 1er- och stenblandad sand. I slutet 
af Juli anskaflades en dykare, hvarä arbetet fortskred bättre, sä att arbets- 
styrkan i slutet af, Oktober nränad künde förflyttas tili Hästösund i samma 
socken. Frän Brändösund upptogs cirka 150 m3 fast berg, 4 m3 stora stenar 
frän farleden norrom sundet samt uppmuddrades cirka 30 m3 härd jord.

För uppmuddring af Ifästö- och Kunoholmssunden anskaflades ett 
enskopigt mudderverk frän Siuro, der detsamma användts vid upprens- 
ningsarbeten i Tavastkyro. Mudderverket jämte tilihörande prämar trans- 
porterades till Helsingfors med bantäg, men befunnos därvid vara sä gist- 
nade att de mäste tagas upp pä slip ' och diktas. Samtidigt verkställdes 
äfven rnindre reparationer ä maskinen. _ Mudderverkets maskiner och prä- 
marna bogserades sedermera i början af Juli tili Hästösund, der mudderverket 
monterades, hvarä arbetet päbörjade i slutet af Juli och fortgick under heia 
hösten, dock med nägra smä uppehäll enär nägra af tuberna i ängpannan 
sprungo läck och mäste ersättas med nya.

Under arbetets fortgäng belanns att den vid kostnadsförslagets för ar
betet i fräga uppgörande antagna lägvattenytan visserligen nägorlunda 
sammanföll med 0 vattenständet i Helsingfors, men att lägvattenständet i 
sjellva verket under seglationstiden nedg’ick med 0 ,4 5 ‘meter under nämnda 
nollvättennivä. I anledning häraf undersöktes sunden änyo, och observera- 
des dervid att för vinnande af tillräckligt vattendjup vid lägvattenständ 
balans- eher bottenlinien borde sänkas tili otvannämnda rnätt, för hvilket 
arbete kostnaderna beräknades tili 14,000 mark.
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Pá grund af Öfverstyrelsens hemställan. beviljade Kejseiiiga Seilaten 
uti skrifvelse irán Konrmunikationsexpeditionen af den 18 Oktober 1900 för 
ifrágavarande ändamäl ett' tillskottsanslag af 14,000 mark, att utgä nr det 
tili Kejserliga Senatens förfogande för väg- och vattenbyggnadsarbeten stä- 
ende anslaget för sagda är.

Under är 1900 upptogs med mudderverket cirka 3,000 m3 jord, delvis 
ren delvis hard grus- och stenblandad lera irán Hästösund II samt cirka 
300 m3 lera, grus och bullerstenar frän Hästösund I, hvarjemte i Hästösund 
II sprängdes och upptogs under November och December mänaderna cirka 
80 m3 berg. Inalles användes under áret vid vestra inre skärgärdsfarleds- 
arbetet -ä oivannämnda arbetsställen 4,622 dagsverken jemte l,310l/2 timme 
dykeriarbete för en kostnad af 19,371 mark 75 penni, iördeladt pä följande 
poster:

Arbetsledning . . . ........................................... 456 dagsv. Smf 2,431: —
Underhäll och transport ai redskap. . . . .  7543/ 4 . „ „ 2,784: 80
Muddling, inclusive montering af mudderverket l,4403/4 „ „ 5,418:85
Bergsprängning med smä mudringar . . . .  1 , 9 7 0 7 2  „ „ 7,426: 60
Dykeriarbete . .................................................... 1 , 3 1 0 7 2  -timme „ 1,310: 50

Summa 1 , 3 1 0 7 2  timme 4,622 dagsv. 5%: 19,371: 75

Tili upphandlingar ätgick............................................................ Gmfi 4,698: 57
„ skjutser och transporter. . . •..............................................  „ 719: 85
„ diverse utgifter och re p a ra tio n e r.................. ....  . . . „ 921: 10

Summa 25,711: 27
Ärbetet kommer att under är 1901 fortsättas.

D. Utvidgning af kanalen genom Hästnäs sund i Helsinge socken samt 
upprensning af farleden i Willinge sund inom samma söcken.

Sedan Guvernören i Nylands Iän uti sin tili Kejserliga-Senaten irisända 
berättelse om länets tillständ och förvaltning under är 1894 säsom önsknings 
mäl framhällit, bland annat, att kanalen genom Hästnäs sund i Helsinge 
socken, hvilken kanat i dess dävarande skick genom dess otillräckliga brecld 
samt genom de undervattensstenar, som förefunnos vid kanalens hvarclera 
inlopp, vällade stort aibräck i skärgärdstraftken, mätte tili erforderlig bredd 
utvidgas, samt att ett för traflken synnerligen besvärligt undervattensref uti 
farleden genom Willinge sund i nämnda socken mätte undanskaffas, har' 
Öfverstyrelsen, jemlikt Kejseiiiga Senatens i anledning häraf Öfverstyreisen 
meddelade föreskrift, lätit ä platsen verkställa undersökning .och derefter
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uppgjordt defcaljeradt arbets- och kostnadsförslag för säväl kanalens genom 
Hästnäs sund utvidgning frän 1 1 , 9  meter tili 18 meter i böttnen med ett 
djup af 3 ,6  meter och ändring af kanalens riktning för en beräknad kost- 
nad af 72,000 mark, som äiven lör upprensning af farleden i Willinge sund 
genom undanskaffande af en frän den i sundet belägna holmen mot söder 
utskjutande undervattens klippudde och särskilda stenar i sundets norra del, 
för hvilket arbete kostnaderna beräknats tili 38,000 mark, hvadan kostna- 
derna för begge arbetena komme att utgöra 1 1 0 , 0 0 0  mark.

Enligt nädigt bret af den 29 Juni 1899 beviljades nästnämnda belopp 
lör arbetena i träga; och anbefaldes Ötverstyrelsen af Kejserliga Senaten, 
uti skrifvelse trän Kommunikationsexpeditionen för samma dag, att utföra 
förenämnda arbeten i enlighet med det uppgjorda förslaget.

Arbetet päbörjades under November mänad 1899 och lortgick under 
derpäföljande December, dervid dock blott särskilda förberedande arbeten 
blefvo  ̂utförda.

Ar 1900 vidtogs i böijan af Januari mänad med de egentliga muddrings- 
och sprängningsarbetena och fortsattes med desamma oafbrutet tili den 1 Juni 
samma är, dä de för pägäende trafllc i sunden mäste afbrytas pä en tid. 
Härunder lemnades förrädet af redskap och. material under uppsigt af en 
dertill anstäld vakt. Derä vidtog arbetet änyo den 15 November, hvarvid 
nödiga arbetsflottor och arbetsredskap sattes i ordning samt kranar m. m. 
uppstäldes; och pägick arbetet, som dock ända tili medlet af December 
künde tili följd af dä ännu pägäende trafik bedrifvas endast med mindre 
manskap och pä inskränkta stallen, ända tili ärets utgäng.

Arbetet bedrefs sähmda i tvä skilda perioder och var dervid under led- 
ning af tvä skilda personer. Under den första perioden, nämligen frän och 
med November 1899 tili den 1  Juni 1900, uttogs och upplades 1,390 m3 berg, 
1 0  m3 sten samt uppmuddrades 610 m3 härd grusjord. Derjemte uppfördes 3 
st. varma skjul för dykare, 2 st. smedjor samt 4 st. andra arbets- och red- 
skapsskjul för en sammanlagd kostnad af 31,353 mark 40 penni. Härtill 
användes 7,8503/4 fotdagsverke för en kostnad af 30,141 mark 15 penni och 
1701/4 hästdagsverlce för en kostnad af 1,212 mark 25 penni, hvarjemte utbe- 
talades i byggmästareaflöningar 1,250 mark, för upphandlingar 17,189 mark 
17 penni, för skjutser och transporter 644 mark 61 penni samt för diverse. 
1,233 mark 59 penni eller sammanlagdt 51,670 mark 77 penni.

Under senare arbetsperioden frän den 15 November tili ärets slut, bort- 
skaffades frän Hästnäs och Willinge sunden tillsammans cirka 150 m3 grus 
och lera samt cirka 50 m3 berg medels 1,064 dagsverken, fördelade pä föl- 
jande arbeten:
Arbetsledning...................................................................... . 8 6  dagsverken
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I ordning ställande af redskap
Transporter............................
Muddring af jo rd ..................
Sprängning af b e rg ...............
Nattvakt och diverse arbeten

1653/4 dagsverke’n

. 5 O6 V4

219
71

»

»

Summa 1,064 dagsverken

Dessa dagsverken betingade 'en kostnad at 3,231 mark 25 penni.
Dessutom användes för uppköp af materialier och instrumentalier 747 

mark 20 penni, för transporter och skjutser 176 mark 45 penni samt för 
sommarvakt, arrende m. m. diverse 443 mark 60 penni, hvadan kostnaderna 
under denna senare period stego tili sammanlagdt 4,128 mark 50 penni och 
för hela ifrägavarande arbetstid tili 56,629 mark 27 penni.

Arbetet lcommer att är 1901 fortsättas.

E. Genombrytandet af banken mellan Granö och Björkholmen.

Sedan pä yrkande at egaren tili Munksnäs gärd i Helsinge socken, 
Friherre G. Ramsay Häradsrätten i sagda sockens tingslag medelst den 7 
Februari 1898 afkunnadt utslag älagt ftnska kronan att öppna sundet mellan 
Björkholmen och Granö samt Kejs'erlige Äbo Hofrätt medelst utslag af den 
9 Februari 1899 faststält Häradsrättens förenämnda utslag med sädan rät- 
telse, att sundet skulle öppnas tili en bredd af 8,91 meter och 2,97 meters 
djnp, har Kejserliga Senaten den 2. Maj 1899 anbefalt Öfverstyrelsen att ome- 
delbart utföra ofvanberörda arbete för en kostnad af 17,900 mark.

Arbetet päbörjades den 15 September 1899, dä arbetsredskap samt 
ställnings- och arbetsmaterialier transporterades tili arbetsplatsen dels sjö-, 
dels landvägen frän Helsingtors. Sedan redskapsskjul och smedja i ordning 
ställts, företogs rifning af banken. Vattnet, som under heia hösten pä grund 
af W-vindar stod ovanligt högt, cirka 0 ,5 0 — 0,90 t. 0 . m. l,3o öfver 0, ver- 
kade hindrande vid bankens rifning, sä att muddring mäste företagas redan 
innan 0-vattenytan uppnätts. ■ Banken bestod af sten pä bäda sidorna 
samt jord- och grusfyllnad i midten, men vid vattenytan och högre upp/ut- 
gjordes den af större och mindre bullerstenar, emellan hvilka grus- och 
jordpartiklar frän vägfyllnaden ifyllts, sä att den bildade en kompakt massa, 
som künde löstagas endast med brytspakar samt upplyftas med stensaxar, 
grepar och krattor. Pä detta sätt upphemtades stenar ända tili 1 meter 
under 0 vattenytan. Stenarna befunnos vara nedsänkta .under bankbygg- 
naden i större prämar, af hvilka en mäste heit och hället bortrifvas. Dä
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dylika svârigheter fördröjde arbetets fortskridande, anskaffades en dykeri- 
apparat och verkstäldes upptagningen af stenarna samt sönderrifvandet af 
prâmarna med tillhjelp af dykare, hvarigenom. kostnaden äfven minskades. 
Samtidigt med detta arbete byggdes pâ Björkholmen en slip for pontonen, 
ett pontonskjul och sjelfva pontonen samt upptimrades kistorna för land- 
fästena. Dessa arbeten fortgingo ända till Mars, dâ bottnen ai sundet citer 
bortrifvandet af banken nâddes. Denna botten bestod af en snedt emot 
bankens riktnihg liggande undervattensâs ai stora stenar, uppgâende ända 
till 1 m3, som voro inbäddade i hârdt packadt lerblandadt gruslager. Denna 
jord upptogs med användande af muddring med spei och s'prângning med 
dynamit, men mäste före uppmuddringen till större delen medelst dykare- 
hjelp sönderhuggas. Sedan platsen för bâda kistorna lörst muddrats till 
behörigt cljup, hvarvid kistan pâ Granösidan kom att stâ pâ rent berg samt 
den andra pâ hârd, stenig botten, cirka O,so ingräicl uti sjöbottnen, ned- 
sänktes den förstnämnda i medlet af April och den andra i medlet af Maj. 
Derpâ fyldes desamma med stenar och murades stenmuren ofvanpâ, jämte dct 
glidplanen och staketet byggdes. Vagen balcom kistorna utfyldesoch stenkäg- 
lorna pâ hvardera sidan om kistan uppstaplacles. Samtidigt härmed fort
sattes med mncldringsarbetet mellan kistorna och längre fram i farleden. 
Arbetet, som räckte inpä Juni, slutfördes den 23 i denna mänad, sedan 
arbetsredskapen blifvit uppsatt och skjulen nedrifna.

Till arbetet, som utfördes dels pâ betin’g dels för dagspenning, har 
utom arbetsledning användts 3,529 fot- och 142 hästdagsverken. I skade- 
ersättning iör olycksfall har för 43 dagar och för arbetsledning under 9 l / 2  

mânader utbetalts Smf 15,696: 40. Dessutom utbetalades 4,835:. 10 för 
upphandlingar, skjutser och transporter saint diverse. Enligt kassaredovis- 
ningen fördela sig utgiiterna pâ olilca littera pâ följande satt:

Litt A. D agspenn ingar......................................Smf 14,865: 25
„ B. U pphandlingar.....................................  „ 3,876: 33
„ C. Skjutser och transporter.......................  „ 916: 92
„ D. Diverse u tg ifte r.....................................  „ 873: —

utgörancle tillsamman 5tm f 20,531: 50, hvilken summa med Smf. 2,631: 50 
öfverstiger kostnadsförslaget.

Pâ olilca arbeten iördela sig antalet dagsverken och kostnaderna pâ
följande satt :

Arbetsledning.......................................................... S m f 1,468: —
Skadeersättning för olycksfall 43 fotdagsv. ............................... „ 1 0 2 : 60
Bortrifning af banken jemte mudclring af farleden 2,645'73

fotdagsv. ' . ..............................................................................   „ 11,336: 58
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Träarbete ä kistorna och landfästet 2503/4 fotdagsv. . . . Smf 
Stenarbete ä kistovna och käglorna 2963/4 „ och 2972

. hästd................................... ................................................... „
Prämen, slipen och skjulet 1821/2 fotdagsv............................. „
Transporter 11272 hästd.. ........................................................  „
Div. arbeten säsom uppförande af arbetsskjul, vakt, srned-

arbete m. n \ 15373 fotdagsv. . ...................................... „

1,895: 17

1,4.50: 40 
2,378: 84 

916: 92

982: 99
Summa 3,529 fotdagsv. 142 hästd. S m f  20,531: 50 

Vid arbetet har genom olyckshändelse den 14 Oktober 1899 en arbe- 
tare fätt kroppsskada för lifstiden samt en annan arbetare den 19 December 
1899 en mindre öfvergäende kontusion.

F. Upprensning af en inre farled mellan Kotka och Lovisa städep.

Pä grund af Handels- och Industriexpeditionens i Keiserliga Senaten 
befallning, föranledd af ätskilliga lägenhetsinnehafvares i Strömfors och Pyttis 
socknar gjorda ansökning. att nägra sund mätte upprensas för ästadkommando 
af en.inre farled tili 1 , 8  m djup emellan Lovisa och Kotka stader, har Öfver- 
styrelsen lätit verkställa undersökning och uppgöra kostnadsförslag för de 
arbeten som befunnits erforderliga för ästadkommande af en farled med 
sagda.djup och en bottenbredd af 13 rneter i sunden samt 15 meter i öp- 
pen sjö.

Sedan det af Öfverstyrelsen uppgjorda förslaget vunnit Kejserliga Sena
ten s godkännande, har för arbetets utförande,- enligt skrifvelser tili Öfversty
relsen frän Kommunikationsexpeditionen af den 26 Juni 1896 och den 8  Juni 
1899, beviljats respektive 58,000 och 22,000 mark eller tillsammans 80,000 mark.

Arbetet päbörjades den 1  September 1897 och har sedan dess utan 
afbrott fortgätt tili den 30 Juni 1900, dä detsamma blef i sin helhet slutt'ördt.

Under sistnämnda är har frän arbetsstället ä Svartbäcks fjärden upp- 
tagits 7,533 m3 grus- och lerjord samt uti Kirmo sund 6572 ni3 sten.

Härtill har under äret användts 2,50572 dagsverke och hafva kost- 
nadernä stigit tili 9,091 mark 35 penni, fördelade ä följande poster: dags- 
penningar 8,661 mark 95 penni, upphandlingar 277 mark 50 penni samt 
diverse utgitter 151 mark 90 penni.

. Under de föregäende ären har vid de särskilda arbetsställena dels upp- 
muddrats och dels utschaktats 17,885 m3 grus- och lerjord samt sönder- 
sprängts och undanskaffats 641/2 m3 berg och 3,343 m 3 sten. Vid arbetet 
har under dessa är användts 18,66072 dagsverke för en kostnad af 70,908 
mark 65 penni, bvadan under heia arbetstiden uttagits 25,418 m3 grus- och 
lerjord, 3,40872 ni3 sten och 6472 nr3 berg och har härtill användts 21,166 
dagsverke och en kostnad af inalles 80,000 mark.

Öfverstyr. för Tilg- o. Vattenb. ärsbr. f. 1900. 6
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G. Uppmuddring. af Wiborgs stads inre hamn.

Till detta arbete, som utföres af Wiborgs stad, är kronan tillhöriga 
ängmudderverket „Wiborg“ jemte härtill höi’ande bogserängbät och afförings- 
prämar iörhyrdt emot en ersättning af 4,500 mark per mânad. Pör âr 1900 
päbörjades arbetet, sedän muddringsmaterielen anländt frän Hogland, den 7 
September och afslutades sâsom färdigt den 15 November, hvarefter mud- 
derverket upplades tili vintern à mekaniska verkstaden i Wiborg.

Frän den 6  Oktober, dä Öfverstyrelsen tillhöriga vid muddringen an- 
vända ângbâten „Aili“ afsändes tili Joensuu för att användas vid Pielis ell's 
farledsarbete, hafva mudderafföringsprämarna bogserats af en förhyrd ângbât, 
för hvilken i hyra för 36 dygn utbetalats 2,160 mark.

Till arbetet har âtgâtt 1,330 dagsverken; hvarat 175 muddermästare-, 
239 maskinist-, 254 eldare-, 64 ängbätsförare- och 598 handtlangaredagar; 
och har under äret frän hamnen uppmuddrats 47,905 m3 lera. Heia kost: 
naden tör arbetet utgjorde 9,390 mark 12 p. hvarat utbetalats i ângbâtshyra 
2,160 mark, i aflöningar 3,555 mark, för dagsverken 2,415 mark 87 penni, 
för upphandlingar 915 mark 50 penni, för skjutser och transporter 133 mark 
15 penni samt för diverse 210 mark 60 penni.

H. Iständsättande af landningsbryggan i Sortanlaks hamn af Ladoga sjö.

Enär vid i Ladoga sjö under àret inträffad stark storm jorden under 
kis torn a för landgângen till den i Sortanlaks hamn uppförda landnings
bryggan blifvit bortspolad och kistorna pä grund deraf sänkt sig, iständ- 
sattes bryggan i fräga under April och Maj mähader.. För detta ändamäl 
uppbröts brolocket pâ en y ta af 119,6 m2 och insattes i kistorna 90 1. m. ny 
stock hvarjemte lângvasarna förlades i tillbörlig höjd, derâ brolocket âter 
pàspikades. Tili törekommande af förnyad utgräfning af jord försänktes. 
dessutom kring alla kistor bullersten, hvartill ätgick 128 m3. Till detta re- 
parationsarbete användes 160l/4 dagsverke och stego kostnaderna härför tili 
834 mark 94 penni, hvarat utbetalades i dagspenningar 679 mark 20 penni, 
för upphandlingar 85 mark 55 penni, för skjutser och transporter 54 mark 
19 penni samt för diverse 16 mark.
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17. Farlederna pä Aland.

Lemströms kanäl i Jomala socken.

Ärets remont ä denna. kanal fördelar sig pä följande arbeten: 
Husbyggnader: diktning af uthusbyggnaden. . . . .  3mf 7: —
Kanälen: omläggning af reveteringen ä 602 m2, delvis

under v a t t e n ..............................................   ,, 549: 45
Svängbrön: upplyftning, riktning, mälning och smörjning

'af d en sam m a ...........................   „ 181: 40
Kanalomrädet: remont af staketet kring detsamma . . 82: 50

putsnings- och planeringsarbeten . .: . 204: 50 „ 287: —
ßelysning af farleden och bron . . . . . . . . .  „ 53: 50
ßojarnas upptagning och utsättande, upphandling af rep,

en brandspruta, nya signalflaggor m. m. „ 41: 95
Kanalvaktens lö n ..................................... .................. ....  . . _________ „ 500: —

Summa 3mf. 1,620: 30

Härtill har användts 38 häst- och 166 fotdagsverken.

18. Kanaler, far- och flottleder i Uleä vattensystem.

A. Remont a f farleder och dragvägar i üleà vattensystem.

Gällande flottningsstadga för Uleä vattensystem föreskrifver att stocken 
skall afledas frân alla dragvägar medelst bommar, som fastas längs dragvä- 
garna vid af kronan bekostade fästen, äfvensom att flottningsmanskapet skall 
omedelbart iständsätta de skador â kommunikationsanstalterna, som föror- 
salcas af virkesflottningen. Utom denna remont mäste de bristfälligheter, 
hvilka genom isens, köldens eller andra naturkrafters inverkan uppstâ â 
närnnda anstalter, hvärje är afhjelpas. 1900 ärs anslag för dessa rémonter 
utgjorde 35,800 mark.

Uti Uleä vidsträkta vattensystem äro nedgängsfarlederna upprensade 
med fästadt afseende frärnst pä vattentillgängen, dernäst pä det vattendjnp, 
som en med tjära lastad forsbät kräfver. Den ärliga farledsremonten, som 
beständigt tillväxer i utsträckning, enredan fortsättningsvis nya bât- och far
leder i biflödena upprensas och inrättas, har säledes tili hufvadu.pp.gift att
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sàvidt möjligt i forsarna och strömmarna underhâlla det för bâttrafiken er- 
forderliga vattendjupet. Rensningsarbetena i detta syfte omfatta till obe- 
tydlig del undanskaffande af flyttstenar, som svallisen oc h vârfloden for med 
sig i farlederna. Det kostnadsdrygaste underhâllsarbete härrör af föränder- 
ligheten i forsarnas ooh strôniraarnas bottenfâra och deraf uppkommande 
höjdförändringar i vattenspegeln. Vattenströmmen urholkar och bortför nem- 
ligen rastlöst bottenjord n ed mindre motstândskraft. Dâ i nästan alla ström- 
mar förekommer berg, inträffar det ganska ofta att nya traflkhinder uppstâ 
genom sâdana bergsryggar, som sträcka sig öfver farleden'och framträda 
just derigenom, att^ vattenströmmen ständigt urholkar bottnen oivan- och 
nedanom, sâlunda âstadkommande en sänkning af den ticligare vattennivân. 
Dessa bergsryggars bortsprängande .blir dâ en nödvändighet och ett sâdant 
arbete är alltid förenadt med jämförelsevis stora kostnader.

Ar 1900 utfôrdes under vârvintern uti samtliga kronan tillhöriga far- 
leder nôdiga remont- och fördjupningsarbeten. I sammanhang med dessa 
remontarbeten reparerades dragvâgarne efter behof. Under sommaren och 
hösten förrättades enahanda arbeteh allt efter som vattenytan i farlederna 
sjönk samt fbrdjupningar och upprensningar af desamma pä grand deraf 
blefvo för bâtfarten nödiga.

Arbetseffekten och kostnaderna under ârefc framgâ at följande sam- 
manställning:

Dags ver k e n

Frân upp- och nedgaugs- 
farledcrna upptagna 

(ivan ti te ter
.Dragvägarna Kostnad

3Tnf
berg och 
sten in3

grus
m3

anskaffad 
Sten m3

remont
m2

«ybyggda
m3

10,546 502 119 391 . 2,798 1,406 34,848 75

Dagspcnningar

3mf.

Upphandlingar

3mf

Skjutser och 
transporter

Zmf

Diverse utgifter Summa

Stnf.

28,459 39 4,723 17 1,519 99 146 20 34,848 75
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B. Upprensning af farleden i Hossa eller Yläjoki a i Suomussalmi socken
■ af Uleäborgs Iän.

Sedan Kommunalst}reisen i Suomussalmi socken hos 'Guvernören i 
Uleäborgs Iän är 1892 anhallit att särskilda inom sagda socken befintliga 
öfre vattendrag i Uleä vättensystem, och bland dessa jemval Hossa eller 
Yläjoki ä, mätte pä kronans bekostnad upprensas för underlättande och 
möjliggörande af bätfart och flottning af skogsalster i desamma, öfverlem- 
nade Guvernören ansökningen tili Öfverstyrelsens ätgärd.

I anledning häraf har Distriktsingeniören i Uleäborgs distrikt K. F. 
Smedberg pä grund af Öfverstyrelsens honom meddelade förordnande i an- 
.tydt afseende verkstält undersökning ä platsen samt tili Öfverstyrelsen in- 
sändt utlätande i ffägan jemte förslag tili upprensning af forsarne i mera- 
nämnda ä, som infaller i Kylmäjärvi och derifrän vidare tili Kiantojärvi, i 
och för bätledens i än förbättrande för en kostnad af 4,450 mark.

Pä Öfverstyrelsens derorn gjorda hemställan har Kejserliga Senaten nti 
skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 27 November 1896 be- 
myndigat Öfverstyrelsen att framdeles, företrädesvis dä i följd af missväxt 
eller. andra orsaker nödhjelpsarbeten komme att anordnas, uti Öfverstyrel
sens tili Kejserliga Senaten dä insändande arbetsförslag upptaga ifrägava. 
rande rensningsarbete i enlighet med förenämnda förslag, samt anslagit för 
arbetets utförande det härför beräknade beloppet 4,450 mark.

Detta arbete upptogs i arbetsförslaget för är 190.0 och verkstäides det- 
samma under Juli och Augusti mänader sagda är, hvarvid frän bätleden 
upphemtades och aflägsnades 502 m3 bullersten.

Härtill användes 1,030 dagsverken, för hvilka utbetalades 3,489 mark 
10 penni, hvarjemte tili upphandlingar ätgick 320 mark 60 penni, tili skjut- 
ser och transporter 294 mark 50 penni samt tili diverse 14 mark 70 penni 
eller sammanlagdt 4,118 mark 90 penni, hvadan af anslaget blef oanvändt 
331 mark 10 penni.

C. Inrättandet af en bätled och dragvägsmölja i Ylivuokkijoki ä uti Suo
mussalmi socken af Uleäborgs Iän.

Efter det Kommunalstyrelsen i Suomussalmi socken hos Guvernören i 
Uleäborgs Iän är 1892 anhällit att särskilda inom sagda socken befintliga 
öfre vattendrag i Uleä vättensystem och bland dessa äfven Ylivuokkijoki ä 
mätte pä kronans bekostnad upprensas för möjliggörande at bättart. och flott
ning af skogsalster i desamma, öfverlenmade Guvernören ansökningen tili 
Öfverstyrelsens ätgärd.
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• Sedan distriktsingeniören i Uleäborgs distrikt pä anmodan af Öfversty- 
relsen verkstält undersökning ä platsen samt tili Öfverstyrelsen insändt ut- 
lätande i frägan jemte förslag tili upprensning af forsarna i sagda ä, som 
infaller i Vuokkijärvi sjö och vidare derifrän i Emäjoki ä, i och tör bätle- 
dens förbättrande, enligt hvilket förslag kostnaderna för arbetet komme att 
uppgä tili 7,470 mark, har Kejserliga Senaten i anledning af Öfverstyrelsens 
derorn gjorda hemställan uti skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af 
den 27 November 1896 bemyndigat Öfverstyrelsen att framdeles, företrädes- 
vis dä tili iöljd af missväxt eller andra orsaker, nödhjelpsarbeten komme 
att anordnas, uti Öfverstyrelsens tili Kejserliga Senaten dä insändande arbets- 
förslag upptaga ifrägavarande arbete i enlighet med förenämnda förslag, 
samt anslagit tör arbetets utförande det härlör beräknade beloppet 7,470 mark.

Detta arbete upptogs i arbetsförslaget för är 1900 .och pägick under 
värvintern och sommaren sagda är. Arbetseffekten var följande: frän bät- 
leden upphemtades och borttransporterades 327 m3 Sten, stränderna tili forsen 
rensades och rödjades pä en sträcka af 1,190 m2, hvarjemte dragvägskistor 
och leddammar uppfördes af 572 m3 stock. Härtill användes 1,974 dagsverken.

Utgitterna voro följande:

aflöningar   .......................................... ................................ 3>nf 366: —
dagspenningar  .......................  „ 5,191: 50
upphandlingar . . . ................... • .............................. „ 1,854: 40
skjutser och transporter ...............................................  . . . „ • 30: —

■ Summa 3mf 7,441: 90

Detta arbete künde med större fördel uttöras om sommaren, men, dä 
likväl nägra arbetsdammar, emedan stränderna vid vattendraget äro odlade, 
icke künde uppföras och ovanligt högt vattenständ var rädande,under arbets- 
tiden, blefvo kostnaderna tör arbetet högre an i kostnadsförslaget beräknats. 
I anledning häraf har pä Öfverstyrelsens derom gjorda framställning för 
arbetets slutförande under är 1901 beviljats ett tillslcottsanslag af 2,500 mark.

D. Förbättring af batleden i Wuokkijoki elf i Suomussalmi socken af
Uleäborgs Iän.

Vid den afsyning, som är 1894 verkstälts af det under de närmast före- 
gáende áren utförda arbetet för törbättrande af bátleden i olen omkring tio 
kilometer söder om Kianta sjö i Emäjoki elf infallande Wuokkijoki elf i 
Suomussalmi socken ansägs ytterligare förbättringsarbeten - á bátleden i elf- 
ven nödiga och framstäldes dervid det önskningsmäl att intressenterne borde
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till nägon del deltaga i arbetet vare sig med dagsverken eller trävirke. 
Sedan Distriktsingeniören i Uleäborgs distrikt, pä anmodan af Öfverstyrel- 
sen, insändt utlätande och kostnadst'örslag, afseende fl ere förbättringsarbeten 
i Wuokkikoski fors, af hvilka det hufvudsalcliga var anläggande af 1,400 
meter dragväg pä stockkista, mindre arbeten uti Merkkivirta och Ylempi 
Haapavirta forsar samt nägot stör re arbeten uti Niipaskoski fors, allt för en 
beräknad kostnad af 23,800 mark, tili hvilka arbeten intressenterna utlofvat 
säsom bidrag 56 dagsverken, har Kejserliga Senaten," i anledning af Öfver- 
styrelsens . derom gjorda hemställan, uti skrifvelse frän Kommunikations
expeditionen af den 10 Mars 1898, förordnat att- med utförandet af ifräga- 
varande arbeten skulle anstä intill dess nödhjelpsarbeten uti berörda trakt 
blefve anbefalda, hvarvid detsamma borde af Öfverstyrelsen i sädant afseende 
föresläs tili utförande.

Detta arbete upptogs i arbetsförslaget för är 1900 med förenämnda 
anslagsbelopp 23,800 mark och päbörjades detsamma under vintern och 
värsommaren sagda är, dervid den stock, soin ansägs erforderlig för upp- 
förande af i förslaget upptagna stockkistor tili dragvägarne fäldes och fram- 
flottades tili arbetsplatsen. Mecl'byggande af dragvägarne vidtogs i Wuokki
koski fors under Augusti mänad och fortsattes dermed under hösten. Detta 
arbete, som i brist pä arbetsfolk framskred längsamt, försvärades senare pä 
hösten af högvattnet och mäste slutligen heit och hället afbrvtas. Till dessa 
arbeten ätgick 1,736 dagsverken, hvarvid änyo uppfördes 1,179 m3 dragvägs- 
kistor. Härför utbetalades i aflöningar 245 mark, i dagsverkspenningar 5,413 
mark 65 penni, till upphandlingar 9,966 mark 29 penni, till skjutser och 
transporter 802 mark. 32 penni samt till diverse 72 mark 79 penni eher sam- 
manlagdt 16,500 mark 5 penni.

Arbetet komrner att fortsättas.

E. Utvidgning af bätlederna i Kiehimän.joki och Emäjoki elfvar i Suomus
salmi socken af Uleäborgs Iän.

Vid den afsyning, sopi är 1897 verkstäldes af de under är 1895 slut- 
förda arbetena för förbättrande af bätlederna och dragvägarne i Emäjold 
och Kiehimänjoki elfvar emellan Kiantojärvi och Uleäträsk, ansägos sär- 
skilda kompletteringsarbeten för underlättande af bätfarten böra utföräs, 
nemligen vid Leppikoski fors i Kiehimänjoki, vid Seitenoikea fors, vid Väärä 
och Siittikoski forsar i Emäjoki elf. Sedan Distriktsingeniören i Uleäborgs 
distrikt, tili Öfverstyrelsen insändt förslag tili berörda kompletteringsarbeten 
för ett belopp af 27,600 mark, har Kejserliga Senaten, i anledning af Öfver- 
styrelsens derom gjorda hemställan, uti skrifvelse- frän Kommunikationst
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expeditionen af den 26 Oktober 1899 berättigat Öfverstvrelsen att upptaga 
ifrägavarande • arbete uti nägot af Öfverstyrelsens arbetsförslag och dervid 
päföra det erforderliga beloppet 27,600 mark det för bedrifvande af väg- och 
vattenbyggnadsarbeten i landet anvisade anslag.

Detta arbete upptogs i förslaget för är 1900 och päbörjades under 
vintein och värsommaren samrna är, dä för uppförande af nödiga drag- 
vägskistor erforderlig stock läldes och framflottades tili arbetsplatsen. Der- 
j ernte utlördes i Siittikoski fors .en dragväg pä stockkista, med hvilket ar
bete fortsattes frän början af September uti Seitenoikea-, Väärä- och Leppi- 
koski forsar. Enär arbetet under senhösten försvärades af ihällande regn 
och högt vatten, kunde detsamma ej i sin helhet'under äret slutföras. •

Härtiil användes 5,2027* dagsverke och var arbetseffekten följande: 
frän bätleden upphemtades och bortsläpades 61 m3 berg och sten samt 406 
m3 grus;. sidorna i- densamma reveterades med sten pä en yta af 489 m2; 
3,021 m3 dragvägsmölja och kavelbroar pä en yta af 360 m2 uppfördes änyö.

Utgifterna voro följande:
a flö n in g a r.................................................................................... 380: —
d a g sp e n n in g a r ..............................................   „ 14,398: 75
upphandlingar ...........................................................................  „ • 7,723: 53
skjutser och transporter..............................................   „ 656: 52
diverse kostnader . . ............................ ....  . _.__. . . „ 105: 20

■ Summa Smf 23,264: —
Arbetet kommer att fortsättas.

F. Ämmä- och Koivukoski slussar i Rajana elf invid Rajana stad.

Strömledningskistorna vid Koivukoski sluss förseddes och förstärktes 
med 30 st. nya styttor, enär sagda kistor blifvit under tvä gänger rädande 
ovanligt högt vattenständ utsatta för svärt tryck. Dessutom reparerades 
dragvägsmurarna pä en yta af 30 m2 och anskafiades för detta ändamäl 12 m3 

sten. Vid hvardera slussen remonterades kistlocken hvarjemte. slussarnä 
blefvo bestrukna med tjära och olja.

Härtiil användes 6313/* dagsverke och 5,539 mark 63 penni kontanta 
m edel.

Arsanslaget för underhället at slussarna utgjorde 9,400 mark, hvaraf
utbetalades: ' ■
i aflöningar..................................... .... ......................................... &mf 2,470: —
i dagspenn ingar....................... ....  . . .................................  „ 1,418: 60
för upphandlingar........................................................................... „ 3,800: 55
tör skjutser och transporter ........................................................   „ 308: 08
för diverse   „ 12: 40

Summa 8mf 8,009: 63



Slussarna passerades af 2,060 farkoster, för hvilka kanalafgifterna be- 
löpte.sig tili 1,920 marlc 85 penni. Inkomsterna understego säledes utgif- 
terna rned 6,088 mark 78 penni.
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19. Far- och flottningsleder uti Ijo vattendrag.'

A. Kompletteringsarbeten ä bätleden uti Ijo e lf eraellan Pudasjärvi
och Iijärvi sjöar.

Vid den afsyning, som är 1894 verkstäldes af uti Ijo vattendrag för 
underlättande af bätfärten och flottningen utförda arbeten, befannos sär- 
slcilda kompletteringsarbeten erforderliga.

Sedän Distriktsingeniören i Uleäborgs distrikt, pä Ötverstyrelsens anmo- 
dan, uppgjort och tili Öfverstyrelsen insändt förslag och kostnadsberäkning 
för de uti afsyningsprotokollet föreslagna kompletteringsarbetena har, i an- 
ledning af Ötverstyrelsens cl ero m gjorda underdäniga hemställan, enligt nä- 
cligt bref af den 18 Augusti 1898 härför beviljats 28,000 mark.

Under värvintern och hösten är 1899 verkstäldes ä sträckan mellan Ii
järvi sjö och Taivalkoski fors rensningsarbeten i bätleden. sarnt uppfördes 
dragvägar och strömledningskistor, hvarä under värvintern är 1900 uppför
des clylika uti Juurikkalcoski forsar strax nedanom Jokijärvi sjö och upp- 
rensades derjemte bätleden i vattendraget emellan Jokijärvi och Taival
koski. Etter värflodstiden utfördes under Augusti mänad kompletterings- 
arbetena i bätleden pä sträckan emellan Taivalkoski och Pudasjärvi. Här- 
till användes 2,1893/4t dagsverke och utfördes 705 ni3 clragvägsmöljor och 
strömledningskistor, hvarjemte frän bätleden upphemtades och borttranspor- 
terades 72 m3 berg och sten samt 800 m3 grus.

Utgitterna voro följande:

. . . Sinf 611: —

. . .  „ ’ 7,718: 25

. . .  „ 1,589: 11

. . .  „ 746: 63

. . .  „ -85: 57
Summa Smf 10,750: 56

Dä under är 1899 användts $mf 13,951:. 56, har för arbetet tili u,tgän- 
gen af är 1900 ätgätt 24,702 mark 12 penni.

Öfuersiyr. för Yiig- o. Yattenb. ärsber. f. 1900.

afiöningar. . . . .
dagspenningar . . . .
upphandlingar . .. . .
skjutser och transporter 
diverse kostnader. . .

7



50

Särskiida nrindre reparationsar beten äterstä att under är 1901 med 
resten af anslaget utföras.

B. Upprensning af flottleden uti Ijo elfs biflöde Korvuanjoki pä sträckan 
emellan Vanhalampi träsk och Suolijoki ägren.

Sedan Kejserliga Senaten, i anledning af Taivalkoski kommuns hos Gu- 
vernören 1 Uleäborgs län gjorda och af denne tili Kejserliga Senaten öfver- 
lemnade ansökning att, bland andra, Korvuanjoki biflöde tili Ijo elf blefve 
pä kronans bekostnad undersold och derefter for underlättande af bätfart 
och flottning af skogsälster upprensad, den 7 September 1893 beinyndigat 
Öfverstyrelsen att verkställa ifrägavarande undersökhing samt Öfverstyreisen 
tili Kejserliga Senaten insändt de vid undersökningen tillkomma handlingarna 
och det upprättade kostnadsförslaget, har Kejserliga Senaten, pä Öfver- 
styrelsens derom gjorda hemställan, uti skrifvelse frän Kommunikationsexpe- 
ditionen för den 10 Mars 1898 berättigat Ölverstyrelsen att upptaga arbetet 
i nägot af de kommande ärens arbetslörslag med den af Öfverstyrelsen be- 
räknade kostnadssumman 15,000 mark.

. Arbetena, som päbörjades är 1899, fortsattes undor Juni och Juli mä- 
nader 1900 uti öfra delen af vattendraget ända'till Wanhalampi träsk. Här- 
till användes 9 5 4 3/ 4  dägsverke, hvarvid 189 m3 flottledskistor af trä upp- 
fördes, sidorna af flottleden reveterades med sten pä en areal af 598 m2 samt 
frän flottleden upphemtades och borttransporterades 162 m3 berg och sten 
äfvensom 207 m 3 grusjord.

Utgifterna voro följande:

aflöningar.......................
dagspenningar . . . .  
upphandlingar . . . .  
skjutser och transporter 
diverse kostnader. . .

Summa 9mf 4,297: 92

Under är 1899 användes för detta arbete 7,486: 29 mark, hvadan af 
anslaget intill utgängen af är 1900 ätgätt 11,784 mark 21 penni.

Till är 1901 äterstär att med resten af anslaget utföra remontarbeten 
ä heia sträckan.

3mf 245: — 
„ 3,499: 60 
„ 182: 80 

365: 12 
5: 40
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20. Far- och flottningsleder i Kemi vattensystem.

A. Remont af flottningsrännan utmed Taivalkoski fors af Kemi elf inom
Kemi socken,

Den i Taivalkoski fors ai Kemi elf anlagda flottningsrännan för flott- 
ning af sägtimmer i bundna flottor är i behof ai ärlig remont, alldenstund 
densamma är utsatt för skadliga verkningar af bottenisen om vintern ooh 
islossningen om vären.

1900 ärs remontanslag för detta arbete utgjorde 1,000 mark.
Nägon större remont af flottningsrännan kunde iclce under äret ntföras. 

pä grund af det under hela sommaren rädande höga vattenständet i elfven. 
I borjan pä September, dä vattnet stod lägst, undanskaffades frän rannan 4 m3 

rutisten ooh reveterades sidorna pä densamma med sten pä en yta af 1 2  m2.
För detta remontarbete utbetalades sammanlagdt 136 mark 54 penni.

B. Bätledsarbete i Perilänkoski, Kuivakoski och Pallaskurkkiokoski forsar 
uti öfre delen af Ounasjoki elf inom Kittilä och Enontekis socknar.

Sedan Kronofogden i Lappmarkens härad i tili Guvernören i Uleäborgs 
Iän insänd ärsberättelse för 1893 framhällit hurusom uti öfrä.delen af Ounas
joki eli, synnerligast uti Pallaskurkkiokoski fors, vore behöfligt att underlätta 
bätfarten samt Guvernören hos Öfverstyrelsen gjört framställning om vid- 
tagande af ätgärd i sagda syfte, anmodade Öfverstyrelsen Distriktsingeniören 
i Uleäborgs distrikt att efter ä stället verkstäld undersökning inkomma med 
arbets- och kostnadsförslag i ärendet. Utaf det ai Distriktsingeniören tili 
Öfverstyrelsen insända förslaget framgär, att ifrägavarande del af Ounasjoki 
elf pä en sträcka af cirka 130 kiloineter bildar en rad af vatteniall, bland 
hvilka tre aro särskildt svära för bätiärt, nämligen den omedelbart vid elfvens 
utlopp frän Ounasjärvi sjö belägna Perilänkoski, 460 m eter länga fors med 2 , 9  5 

meters fall, den cirka 1 0  kilometer längre ned belägna Kuivakoski fors af 140 
meters längd och med ett fall af 1 , 0  8  meter samt den 50 kilometer ännu längre 
ned belägna för bätfarten farligaste forsen, Pallaskurkkiokoski, med en längd 
af 880 meter och med 3 , 3 7  meters fall; och hade Distriktsingeniören föreslagit 
att uti sagda forsar mätte under sommaren vid lägvattenständ upprensas en 
farled af 4 meters bredd och 0 , 4  m djup samt alt uti Pallaskurkkiokoski fors 
skulle verkställas särskilda utjemningsarbeteh för värflodens friare aflopp äf- 

. vensom dragvägar för uppätgäende bätar. I anledning at Öfverstyrelsens under- 
däniga hemställan beviljades enligt nädigt bref af den 18 Augusti 1898 ur 

\  allmänna medel en summa af 18,200 mark för utförande af ifrägavarande arbete.



Arbetet päbörjades under värvinterh är 1899, hvarvid irán Pallaskurkkio- 
koski fors lössprängdes och uppfordrades 557 m3 berg, men künde under 
sagda ár nägra vidare rensningsarbeten icke utföras, enär forsarna under 
hela vintern voro stärkt isbelagda och vattenständet i elf ven under som- 
maren ovanligt högt.

Ar 1900 pägick arbetet under Juni, Juli och Augusti mänader säväl i 
Perilän- och Kuivakoski som äfven i Pallaskurkkiokoski forsar. Da emeller- 
tid heia denna sommar rädde stark nederbörd i Lappmarken och vattnet i 
den genom tundrorna rinn ande Ounasjoki elf pä grund deraf ovanligt hastigt 
steg, künde nägon grundlig upprensning af densamma icke verkställas utan 
mäste sluttörandet at arbetet lernnas beroende till dess gynsammare vatten- 
ständsförhällanden inträffade.

Till arbetet användes under ifrägavarande är..1,0097t dagsverke, hvar- 
vid frän bätleden upphemtades och borttransporterades 2 1 1  m3 berg och sten.

Utgifterna voro följande:
aflöningar  Sinf 310: —
dagspenn ingar....................................   „ 4,844: 75
u pphand lingar................................ ....  . „ 359: 70
skjutser och transporter. . . . . . .  „ 570: 77
diverse k ostnader.........................................  „ 22: 31

Summa Smf 6,107: 53
Under är 1899 användes 7,981: 79 mark, hvadan tili utgângen af är 

1900 tili arbetet ätgätt 14,089: 32 mark.
Arbetet kommer att fortsättas.

21. Uppmuddring af bâthamnen och remont af vâgbrytareh 
vid Marjaniemi lotsplats pâ Karlô.

Sedan Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen uti skrifvelse för den 
27 Mars 1893 meddelat Öfverstyrelsen att den vid Marjaniemi lotsplats pâ 
Karlô af staten bekostade bâthamnen behôfde ânyo uppmuddras och den 
dertill hörande vâgbrytaren remonteras âfvensom anhâllit det Öfverstyrelsen 
mâtte vidtaga âtgârd om arbetets utförande, har Öfverstyrelsen efter ä stället 
verkstäld undersôkning uppgjort saint tili Kejserliga Senaten insändt förslag 
i ärendet med hemställan att för ifrägavarande andamâl mâtte beviljas ett 
anslag af 15,000 mark.

Enligt nâdigt bref af den 18 Augusti 1898 har för arbetets utförande i 
enlighet med det af Öfverstyrelsen uppgjorda förslaget anslagits förberörda 
belopp.
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Arbetet, som päbörjades är 1899, slutfördes är 1900, dervid frän bät- 
hamnen under Augusti och September mänader uppmuddrades 560 m3 sand.

Härtill ätgick 641 dagsverken och voro utgifterna följande:

a f lö n in g a r ................
dagspenningar . . . 
upphandlingar . . . 
skjutser och transporter 
diverse kostnader .• .

Summa Smf 2,703: 1 0

Dä är 1899 tili arbetet användts 11,659 mark 8  penni, hvilket belopp, 
sammanlagdt med ofvannämnda 2,703 mark 10 penni, utgör 14,362 mark 18 
penni, äterstär af det för arbetet i fräga beviljade anslaget oanvändt 637 
mark 82 penni.

Smf 300: — 
„ 2,315: 40 

41: 40 
„ ' 39: - -

7: 30

II. Undersökningar för nya kanalanläggningar, far- och M ie d e r .
För vattenkommunikationernas vidare utsträckning, fördjupande m. m. 

hafva följande undersökningar blifvit verkstälda under äret:

I Nylands Iän.

l:o. Syn och undersökning för flottning af skogsalster i Kyrkoby fors 
af Padasjoki ä i Orimattila socken.

2 :o. D:o för d:o i Villikka-, Löyteen- och Pyhäjärvi sjöar i Orimattila, 
Artsjö och Iittis socknar. .

3:o. D:o för uppgörande af förslag tili upprensning af Sandöns vestra 
grund uti farleden tili Lovisa stad.

I Äbo och Björneborgs Iän.

4:o. Syn och undersökning för flottning af skogsalster uti Vanhamyl- 
lynkoski fors i Siikais socken.

I T avastehus Iän.

5:o. Syn och undersökning för utvidgande och ombyggnad af Kauttu 
kana! i Ruovesi socken.
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6 :o. D:o för fördjupande af Sotka och Hintasala suncl i farleden eraellan 
Lembois kanal och Tammerfors stad.

7;o.. D:o för flottning af skogsalster i Karjulankoski fors af Kuru socken. 
8 :o. D:o för d:o i Topeno och Rengo äar inom Loppis och Rengo socknar. 
9:o. D:o för d:o i Loimijoki a ofvanom Loimijoki jernvägsbro tili Kuiva- 

och Pyhäjärvi sjöar i Tammela socken jemte deras tillflöden.
10:o. D:o för d:o i Teräslahti fors uti Teisko socken.
ll:o. D:o för d:o i öfre och nedre Muurame forsar inom Korpilaks socken.

I W iborgs Iän.

l-2:o. Syn och undersökning' i Saima sjö för - flottningens ordnande 
emellan Joensuu och Willmanstrand..

13:o. D:o i Uuksu ä jemte biflöden för uppgörande af kostnadsförslag 
för vattendragens iordningställande för flottning af skogsalster.

14:o. D:o vid Moisalmi sund inom Kerimäki socken med anledning af 
i sundet skadade duc d’alber.

15:o. .D:ö vid Kurensalmi sund inom Ruokolaks socken för farledens 
fördjupning och uträtning.

16:o. D:o för flottning af skogsalster i Kymmene elf vid Parikka för- 
grening inom Kymmene socken.

17:o. D:o för d:o i Wiiala ä inom Sippola socken.
18:o. D:o för d:o i Summajoki ä inom samma socken.
19:o. D:o-för d:o uti Pyttisgrenen af Kymmene elf inom Pyttis socken.
2Ö:o. D:o för d:o uti Kuoppala ä inom Sippola socken.
21 :o. D:o för d:o uti Kelkanjoki ä i samma socken.

I S:t M ichels Iän.

22:o. Syn och undersökning för uppgörande af förslag tili fafled genom 
Muuttosalmi sund uti Ryökäsvesi sjö inom Hirvensalmi socken.

23:o. D:o för uppgörande af förslag tili förbättrande af farleden genom 
Waimo-, Rautamullan-, Kullan-, Punapukin- och Kellosalmi sund uti Puula
vesi sjö.

I Kuopio Iän.

24:o. Syn och undersökning • af Lastukoski fors i Nilsiä socken jemte 
alternativt förslag att kanalisera Yuotjärvi—Syväri farled genom fällning af 
sistnämnda sjö.
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25:o. D:o för flottning af skogsalster i a) Juonjoki, b) Venejoki, c) Sir- 
■konpuu, d) Kuusoja, e) Iiksenjoki, f) Jukojoki, g) Palojoki, h) Sarvisenjoki, 
i) Lutinjoki, j) Suoraunjoki,' k) Hiienjoki, 1) Kuoronjoki ooh m) Ikantojoki 
vattendrag med biflöden inom Juuka, Kontiolahti, Kiihtelysvaara, Eno, Ilo- 
mants ooh Pielisjärvi socknar.

26:o. D:o för d:o i Saaramonjoki vattendrag med bifloder inöm Nur- 
mis socken.

27:o. D:o för d:o uti de vattendrag i Idensalmi, Kiuruvesi och Pyhä
järvi socknar, hvilka genom Kihlovirta utfalla i Porovesi sjö.

28:o. D:o för d:o i Kuokkajold vattendrag inom Ilomants och Eno socknar.
29:o. D:o för d:o i Latojoki vattendrag i samma socknar.
30:o. D:o för d:o i Marpänpuro vattendrag i Eno socken.

I W asa Iän.

31:o. Syn och undersökning för flottning af skogsalster nti särskilda 
vattendrag inoir Laukas härad.

32:o. D:o för anläggande af en kana! einehän Vaskivesi oclr Toivesi 
sjöar i Virdois socken.

I Uleäborgs Iän.

33:o. Syn och undersökning för flottning äf skogsalster i nedre loppet 
af Pyhäjoki elf ända tili Bottniska viken.

34:o. D:o för ny farled uti Saunajärvi—Selkäjärvi—Lutjanjärvi vatten
drag i Kuhmoniemi socken.

35:o. 'D:o för d:o uti Leutuajärvi—Niemisenjärvi vattendrag i samma 
socken.

36:o. D:o för upprensande af bätleden i Sattasköngäs fors uti Sattas- 
joki ä inom Sodankylä socken.

37:o. D:o för flottning af skogsalster i, Palojoki ä inom Rovaniemi socken.
38:o. D:o för d:o i. Kutsajoki ä uti Kuolajärvi socken.
39:o. D:o för d:o i Tuntsajoki ä i samma socken.
40:o. D:o för d:o i Oulankojoki ä uti Kuusamo socken.
41 :o. D:o för d:o i Savinajoki ä uti sistnämnda socken.
42:o. D:o för d:o i Kitkajoki ä uti samma socken.
43:o. D:o för d:o i Jumiskonjoki ä uti Kemiträsk, Kuolajärvi och Kuu

samo socknar.
44:o. D:o för d:o i Kummunjoki ä uti Kemiträsk socken.
45:o. D:o för d:o i Javarusjoki ä uti sistnämnda socken.
46:o. D:o för d:o i Vianjoki ä uti samma socken.
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XJppgift öfver kanaitrafiken ar 1900.

a  >  . Inkomster Utgifter Vinst Förlust
§ i  
?? -  1-5

3mf 3mf 9inf 3mfi

Saima k a n a l..................................... • • . 5,878 498,272 41 160,189 91 338,082 50 — __

Konnus kanal. ........................................... 2,283 1,065 25
j. 7,550 22 16,763 73

Taipale kanal 1,657 23,248 70

Ruokovirta kanal ..................................... 2,027 4,312 65 2,682 30 1,630 35 —7 —

Akkionlahti k a n a l..................................... 1,441 5,231 — 46,712 23 — — 41,481 23

Nerkko kanal................................................ ' 1,070 3,045 75 10,817 29 — — 7,771 54

Pielis elfs känalcr..................... ..... 2,942 21,656 95 69,403 24 — — 47,746 29

Raivio kanal.......................................... 727 1,091 65 2,996 57 — — 1,904 92

Paakkola kanal.......................................... 2,194 7,664 95 3,564 14 4,100 81 — —

Vesijärvi k a n a l.......................................... 3,870 24,658 90 7,839 50 16,819 40 —

Kalkkinen kanal. ....................................... 1,181 4,084 90 8,525 45 — — 4,440 55

Kolu kanal..................................................... 601 1,453 75 2,576 45 — - 1,122 70

Walkeakoski kanal..................................... 1,580 2,414 80 2,770 38 — - 355 58

Leinpoinen k a n a l ..................................... 996 1,014 40 2,373 17 — . — 1,358 77

Murole kanal............................................... 1,263 4,696 — • 4,385 18 310 82 —
Ämmä ocli Koivukoski slussar. . . . 2,060 1,920 85 8,009 63 — — 6,088 78

Öfriga, icke inkomst gifvandc kanalcr
ined tili dem fiörande broar, säsom
Lcmströms, Strömma, Kauttu, Kai- *
voskanta, Säviii, Oravi, AVarkaantai-
pale, Terva- ooh Jnurisalmi. . . . — — — ' 24,065 76 — - — —

Summa 31,770 605,832 91 364,461 42 377,707 61 ' 112,270 36
.Da utgifterna afdragas friin inkomsterna — 364,461 42
ooli förlusten frän vinsten . . . . . — — — — — 112,270 36 — -

sa liar kanaitrafiken lcmnat en vinst. af — 241,371 49 . — — 265,437 25 — —



■ ANDRA AFDELN 1NGEN.
I. Sjölällnimjar och torrläggning al sanka marker.

Ä b o  oeh B jörneborgs län.

1. Upprensning af Hanhijoki ä och dess biflöden.

Sedan särskilde hennnansegare lios Guvernören i Abo och Björneborgs 
län anhällit om undersökning för utrönande af nyttan af och kostnaderna för 
upprensning af Hanhijoki genom Orihpää kapell samt Loimijoki och Alas- 
taro socknar flytande ä samt dess biflöden Virtsanoja och Kloopinoja bäckar 
och uppgörande af förslag dertill, har dylikt förslag uppgjorts och af Öfver- 
styrelsen granskats samt med en kostnadssumma af 103,387 mark godkänts. 
Efter det Guvernörsembetet i länet härä genom utslag af den 28 Augusti 
1894 berättigat sökandene att utföra- arbetet, hafva desse hos Öfverstyrelsen 
anhällit om ätgärd derhän, att dem mätte utorn arbetsledning och redskap 
beviljas ett statsunderstöd af 50,000 mark och det öfriga af den beräknade 
kostnaden säsorn amorteringslän, hvilken anhällan de senare uti en förbin- 
delseskrift af den 10 December 1895 frängätt öch förklarat sig villige att 
underkasta sig de vilkor, som Kejserliga Senaten i Jordbruksexpeditionens 
skritvelse af den 15 Mars 1889 faststält för kronans deltagande i liknande 
företag.

I anledning af Öfverstyrelsens i ärendet gjorda hemställan har Kejser-’ 
liga Senaten derä, enligt skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af den 1 1  Maj 
1898, jemte det Kejserliga Senaten funnit statsverket böra ansvara för de ä 
Jaspa boställe i Mälläis by och Kurki boställe i Virtsanoja by sig belöpande 
andelar af kostnaderna för ifrägakomna upprensningsföretag, anbefalt Öfver- 
styrelsen att förordna lämplig arbetsledare att under Öfverstyrelsens öfver- 
inseende verkställa upprensningen af förberörda Hanhijoki ä med dess 
ofvannämnda tillflöden, i enlighet med det uppgjordaförslaget, med skyldig- 
het för intressenterne i företaget att i enlighet med de af Kejserliga Senaten 
den 15 Mars 1889 faststälda vilkor ätergälda enhvar den pä hans lägen het

Öfverstyr. för Väg- o. Vattenb. ärsber. f. 1900. 8
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sig belopande andel af de verkliga kostnaderna for arbetet samt att, innan 
med arbetet fmge päbörjas, lemna skriftlig förbindelse att ej mindre full- 
göra dem äliggande skyldighet i nästnämadt afseende, an äfven. att icke 
bränna de marker, hvilka efter regleringsarbetet künde odlas, innan veder- 
börande agronoms tillständ dertill erhällits, vid äfventyr att det af kronan 
lemnade bidraget genast borde ätergäldas.

Sedan intressenterne utfärdat skriftlig förbindelse att fullgöra dessa 
vilkor och tillika medgifvit kronan rätt att tili säkerhet för förbindelsens 
uppfyllande söka och vinna inteckning i deras egande lägenheter, päbörjades 
arbetet den 9 April 1899 och fortgick oafbrutet tili den 20 December sagda 
är, hvarä detsamma fiter vidtog pä värvintern är 1900.

Enligt längdprofllen skulle pä sträckan emellan pik. N:o 97 d. v. s. 
allmänna landsvägen genom Mälläis by och pik. N:o 600 utgräfvas inalles 
540 m3 berg, 3,955 m3 stenbundet grus, 1,500 m3 last lerjord, 2,613 m3 lös 
lera, 19,962 m3 dyjord och 2,642 m3 sandblandad lerjord eller sammanlagdt 
26,717 m3 af de lösare jordarterna.

I sjelfva verket har dock under de bäda arbetsären 1899 och 1900 ut- 
gräfts inalles 873,6 m3 berg, 138,9 m3 jordsten, 3,700,2 m3 stenbundet grus, 
629,2 m3 'grusjord, 32 m3 sandblandad lera, 15,869,9 m3 lerjord samt 60,403,6 
m3 kärrmylla och dyjord eller 49,288,5 m3 mera af de lösare jordarterna än som 
i arbetsförslaget beräknats, beroende detta pä de under arbetstiden oupp- 
hörligen inträflade jordraseii, som förorsakats af tillgränsande sanka markers 
sättning och inpressning i den utgräfda kanalen. Dessa sidomarker bestä 
nämligen uteslutande af gammal sjöbotten pä en sträcka af cirka 3 kilome
ter, och dä vattnet, tili följe al den nedanföre iiggande forsens ündanskaf- 
fande, uttappades ur än förlorade dessa kärrmarlcer sitt jemviktsläge. Sättnin- 
gen upphörde slutligen pä hösten, sä att arbetet künde fortsättas uppät tili 
pik. N:o 600 i längdprofllen. Pä sagda sträcka äterstä numera obetydliga 
rensningsarbeten.

Till förekommande af jordras har uti kärrmarkerna i fräga verkstälts 
vidlyttiga dikningsai’beten, hvarvid utgräfts diken tili en längd af samman
lagdt 1,755 meter samt uttagits jord cirka 615 m3, hvilken rnassa jemväl 
tagits här ofvan i beräkning.

Dessutom har under äret uppförts tre st. dammar, utgörande i längd 
sammanlagdt 1 0 1 , 5  m., af hvilka dammar dock den nedersta säsom numera 
obehöflig undanskaflfats, hvaremot de öfriga, belägna ofvanför förenings- 
punkten emellan Hanhijoki och Virtsanoja uti hvar sin ä, qvarlemnats tili 
nästa arbetsär; och. hafva dessa dammar i och för yärflodens afledande tör- 
setts med luckor tili äarna motsvarande bredd.
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HärtLll har ander âret användts 253 byggmästare- och qvartersmans- 
samt 11,994 handtlangaredagsvèrken ; och hafvä kostnaderna stigit tili 45,505 
mark 33 penni, fördelade pä följande littera: .

Litt. A a.. Ingeniörs-, byggmästare- och qvartersmans arvoden.........................  3,037 50
,, À b. Kontor, magasin, smedja, lider, k u r a r .................................................  80 50
,, A c. skjutseLoch transporter . . . . . •......................................................  160 48
„ A c. afvägniugar och mätningar, expenscr och diverse..................... . . 874 .91
„ A d. undérhâll af arbetsredskapen...................................................................... 215 75
,, B. dammbyggnad,- remont, vakthallning och undanskaffande, 101,5

löp. m. eller 186 m2 .........................................    2,438 54
. ,, C d. graining af grusjord, 402.2 m3 ...............................................................  . 470 60

„ C f. „ „ lerjord, 15,111, t m3 ..........................................................  8,585 65
C g. „ „ kärrmylla och dyjord, 51,476 m3 .....................................  28,673 65 •

„ C h. dels graining., dels muddring af jord 172,8 m3 .................................  249 73
,, D. skadeersättning för vattenverksstagnationer . ' ...............................   291 20
„ E. förradet; uppköp af arbetsredskap.......................... ..........................• 426 82

Summa frntf- 45,505 33

Arbetet kommer att fortsättas.

2. Regiering af vattenständet i Sirppujoki ä i Nykyrko och 
Letala socknar af Äbo och Björneborgs län.

I anledning af särskilda hemmansegares i Nykyrko1 och Letala socknar 
af Äbo ocli Björneborgs län hos Öfverstyrelsen gjorda och af Öfverstyrelsen 
med eget utlätande tili Kejserliga Senaten insända ansölcan hade Kejserliga 
Senaten nti skrifvelse frän Jordbrulcsexpeditionen af den 11 Maj 1898 anbe- 
falt Öfverstyrelsen'att läta sänka vattenytan i, Walkojärvi oclr Hankerojärvi 
sjöar samt reglerä vattenständet i Sirppujoki ä inom berörda socknar, i en- 
lighet med en för ändamälet uppgjord och af Öfverstyrelsen gödkänd plan 
jemte dertill hörande, ä 332,920 .mark sig sliitande kostnadsförslag, me^ 
vilkor att intressenterne i företaget, i öfverensstämmelse med de af Kejser
liga Senaten'den. 15 Mars 1889 faststälda grunder för kronans deltagande i 
dylika företag, skulle tili statsverket ätergälda en hvaf den pä hans lägenhet 
sig belöpande andelen af de verkliga kostnaderna för arbetet och ersätta 
deraf vällade skador, sävidt desamma öfverstege i kostnadsförslaget upptaget 
belopp af 27,000 mark, äfvensom att de, innan med arbetet päbörjades, skrift- 
ligen förbunde sig ej allenast att fullgöra berörda skyldigheter utan äfven 
att icke bränna de marlcer, hvilka. etter lallningen künde odlas, innan i sta- 
tens tjenst anstäld agronom tillstyrkt bränningen, vid äfventyr att det at 
lcronan lemnade bidraget mäste ätergäldas, samt demnade skrittligt tillständ 
tili intecknande af deras lägenheter tili säkerhet för förenämnda iörbindelser.
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I anledning häraf har Öfverstyrelsen lätit genom ingeniör emellan in- 
tressenterne i företaget fördela den del af arbetskostnaden, som borde af 
dem äterbetalas, och aflordra dem sädan skriftlig förbindelse, som ofvan om- 
förmälts. Enär emellertid ai kostnadssumman äterstod ett belopp af 13,345 
mark 15 penni, för hvilket lordrad säkerhet ej künde erhällas, hafva tvenne 
jntressenter i företaget, jernte bifogande af särskilda förbindelser att ansvara 
för äterbetalningen af de andelar i arbetskostnaderna, som belöpte sig pä 
sädana hemman, för hvilka förbindelser saknats, hos Kejserliga Senaten an- 
hällit att arbetet mätte omedelbart fä vidtaga. Med bifall härtill har Kej
serliga Senaten uti skrifvelse M n  Jordbruksexpeditionen af den 14 September 
1899 tillätit att arbetet finge omedelbart päbörjas med vilkor att inteckning 
utverkades i de lägenheter, hvilkas egare utfärdat berörda förbindelser.

Sedan detta fullgjorts, päbörjades arbetet den 15 November 1899 och 
har derä fortgätt under nu ifrägavarande är pä sträckan emellan Männäis 
fors och Nanhia bro inom Nykyrlco socken, hvarvid tili en början utslogos 
tvä dammar, den ena ofvanför Nanhia bro och den andra öfver Kikukoski 
fors, och förseddes dessa med luckor tili heia sin längd i och för vattnets 
afledande nattetid, hvarjemte under sommarens lopp flere andra srnärre 
dammar bygdes öfver an i fräga.

Under vintern och vären kilades, framsläpades och höggs steh tili de 
tvä hvalfbroar, som skulle nppföras vid Nanhia och öfver Keskimäiskoski 
fors, hvarjemte i vens.tra grenen af Männäis fors utsprängdes en kanal i 
berget tili en bredd af 3 rneter och balansliniens djnp; och insattes uti 
dämmen flere luckor för reglerandet af framtida vattenständ.

I Halikko fors bortsprängdes en del af det midt i än belägna. berget 
för att under arbetets fortgäng hindra värflodens uppstigande pä angrän- 
sande odlingsmarker. Den uti Häutis fors befmtliga qvarnbyggnaden inlöstes 
och dertill hörande dam och ränna raserades, hvarigenom gräfningsarbetena 
i Keskimäiskoski fors künde verkställas. Derjernte uppfördes i stället för 
den garnla bron öfver qvarndammen en ny sädan af trä, pä det strandega- 
rene künde komma tili sina ä venstra sidan. af än belägna odlade rnarker.

Keskimäiskoski fors utgräfdes tili full bredd och djup, hvarä den garnla 
stenbron raserades samt en ny sädan uppfördes pä berggnmd, dervid span
net ä densamma blef 8 ,so m, dess pilhöjd 2 ,ro m samt hvalfstenens tjock- 
lek vid hjessan 0 ,so m och vid landfästet 1 , 2 0  m.

Jemväl vid Nanhia grundades bron pä bergbotten och tillbygdes med 
ett hvalf af 7 , 2 2  m spännvidd och 6 , 4 0  m bredd, hvarvid hvalfvets pilhöjd 
blef l , 8 i m samt dess tjocldek vid hjessan 0 ,7 o m och vid landfästet 1  m.

Af dessa broar har den förstnämnda ett hvalf af 65,8 e m3 volym och 
landfästen af 391,7 4  nr3 samt Nanhia bro ett hvalf af 54,so m.3 och land-
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lasten 508,7 o ra3, ufcgörande tillsammans 120,3 6 m3 hv alisten och 788,8 4 m3 
landfästen. Hela den uppmurade kubikmassan ä dessa broar utgör 9 0 9 , 2  

m3 och totalkostnaden för desamma 30,053 mark 55 penni, hvadan hvarje 
m3 stigit tili 33 mark 5 penni.

Förutom dessa arbeten fördjupades och utbreddes forsarne uti Hallu by.
Härtill har ätgätt 764 byggmästare- och 31,670'/4 handtlangaredagsverke.
Utgifterna under äret, inberäknadt förenämnda 30,053 mark 55 penni, 

hafva' stigit tili 104,713 mark 81 penni, hvaraf i dagspenningar utbetalats 
86,742 mark 84 penni, för upphandlingar 16,971 mark 16 penni, för skjutser 
och transporter 410 mark 30 penni sarat för diverse 589 mark 51 penni.

Arbetet kommer att fortsättas.

3. Fällning af Storträsket uti Finströms socken pâ Àland.

I anledning af särskilda lägenhetsinnehafvares i Svartsmara, Ramböle, 
Ernkarby och Attböle byar af Finströms socken pä Aland hos Öfverstyrelsen 
gjorda och af Öfverstyrelsen med eget utlätande tili Kejserliga Senaten 
insända ansökan hade ■ Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Jordbruksex- 
peditionen af den 19 Maj 1899 anbefalt Öfverstyrelsen att lâta med 1 meter 
sänka vattenytan i Storträsk benämnda, uti sagda socken, belägna sjö i en- 
lighet med en af biträdande Ingeniören Hugo Karsten för ändamälet upp- 
gjord och af Öfverstyrelsen godkänd plan jemte dertill hörande, ä 19,300 
mark sig slutande kostnadsförslag, med villcor att intressenterne i företaget, 
i öfverensstämmelse med de af Kejserliga Senaten den 15 Mars 1889 fast- 
stälda grunder för kronans deltagande i dylika företag skulle, innan med 
arbetet finge vidtagas, enhvar aflemna förbindelse om äterbetalning af den 
â honora fallande andelen af kostnaderna samt att underhälla de upptagna 
afloppen och ej bränna de torrlagda markerna innan vederbörande agro
noms utlätande derom inhemtats, vid äfventyr att det af lcronan lemnade 
bidraget mäste ätergäldas, samt derjemte lemna skriftligt tillständ tili inteck- 
nande af deras lägenheter tili säkerhet för förenämnda förbindelser.

Sedan Öfverstyrelsen derâ lätit genom ingeniör emellan intressenterne 
i företaget fördela den del af arbetskostnaden, som borde af dem äterbe- 
talas, samt desse aflemnat ofvannämnda förbindelseskrift, päbörjades arbetet 
den 14 Maj 1900. Härför erforderligt redskap och material anskaffades tili 
arbetsplatsen och vattentilloppet frän äldre diken afstängdes, hvarä nödig 
jordgräfning och hergsprängning utlemnades pä akord.

Da förenämnda anslag emellertid, pä grund af erforderliga komplette- 
ringsarbeten, befanns otillräcldigt, beviljade Kejserliga Senaten, med bifall
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tili Öfverstyrelsens cleróm gjorda framställning, nti skrifvelse frän Jordbruks- 
expeditionen af den 11 Oktober 1900 e tt’ tillskottsansläg af 1,900 mark, 
Avadan arbetet kunde utan afbrott fortgä.

Arbetskostnaderna för äret stego tili 19,'760 mark 13 penni, fördelade 
pâ följande'poster:

( dagsverk ' m3 mark p:i

Arbetsledningskostnad, mätning och a fv ä g n in g a r ................... • 254>/t _____ 1,203 65
Ïillveïkning och underhäll af le d s k a p ....................................... 2027, — 717 65
Darabyggnader och vattcapumpning . . ' ......................... . 75V2/ -- 326' 40
Jordgräfning för kanalen och uppläggningarnes plancrande à 0.79 2,59374 14,060 11,192 46
Berg- och stensprängning à 14,30................................................. 277 111,5 1,595 46
Muddring i kanalmynningcn ............................................ .... — — 468 20
Upprensning af kanalen och befästande af inrasade sidor . . 962 — 3,349 91
6 st. cnkla träbroar pâ pâlar öfver k a n a le n .............................. 1693/4 - 762 65
Diverse utgifter . . . ' ................................................................ — — 143 75

Summa 4,6487, 14,171,5 19,760 13

Afloppet, som utgräfdes ■ tili full bredd och djup sä att sjön föll beräk- 
nade 1,04 m, angreps af det nedströmmande vattnet sä att sidorna, ehuru 
■utgräfda tili full dosering af 1 : 1,5, pä länga sträckor rasade in, der gräf- 
ningen var gjord .i lös iera, som anträflfades öfverallt pä större eller mindre 
djup under den öfre fastare jordskorpan. Icke ens större dosseringar af 1: 2 
och 1 :3 lemnade tillräcklig motständskraft, hvarföre kanalens sidor mäste 
pä länga sträckor befästas med palisadväggar. Huruvida dessa dosseringar 
komina att motstä kälan och värfloden nästkommande är samt hvilka ar
fa e ten för 'deras definitiva befas tan de kunna komma att erfordras, är förty 
omöjligt att ännu afgöra.

Dessutom är en hvälfd stenbro föreslagen att byggas för den öfver 
kanalen ledande allmänna landsvägen, men äterstär den ännu att utföras.

Med afseende ä dessa arbeten har ytterligare tillskottsanslag begärts 
och kömmer arbetet sälunda att fortsättas ännu under är 1901.

4. ' Âbo garnisons skjutbana.

Sedan Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Militieexpeditionen af den 
27 Jiini 1900 anbefalt Öfverstyrelsen att läta i enlighet med i sädant afseende 
uppgjordt förslag torrlägga särskilda kärrmarker invid Kärsämäki re- 
sernkômpanis lägerplats i närheten af Äbo stad i och för dessa markers 
apterande tili skjutbana för garnisonen i sagda stad samt anslagit för ända- u
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mälet 9,300 mark, päböriades arbetet den 1 Augusti 1900 och slutfördes den 
16 November samma är. Under denna tid blefvo samtliga ä Öfverstyrelsen 
ankommande arbeten, bestäende uti dikning samt bergsprängning för ba- 
nans torrläggning och planering, afslutade, och utgjorde arbetseffekten 1,568 
löpande meter utgräfda diken, frän hvilka uppfordrades 1,400 m3 sand och 
grus, 395 m3 lera samt 1,899,6 m3 äfja och mylla. Dessutom. bortsprängdes 
677,7 m3 öfver den planerade banan utskjutande bergklackar.

Enär befälhafvaren för Abö bataljon emellertid framhällit nödvändig- 
heten af mera omfattande sprängningsarbeten än ursprungligen beräknats 
beviljades för ändamälet ytterligare 2,710 mark 40 penni.

För samtliga förenämnda arbeten äfvensom för byggande af 3 st. trä- 
■trummor ä öfver skjutbanan gäende körvägar erfordrades 11,114 mark 33 
penni, fördeladt pä följande poster:

Dags-
verk

Arbets-
kostnad

Öfriga
kostnader

Summa

Arbctsledning . . . •............................................ 108 540 _ 52 80 592 80
Sprängning af 677,7 m3 berg. . . . 1 . . . 
Griffning frän dike af 1,400 m3 sand och grus.

992»/a 4,745 71 1,006 25 5,751 96

395,4 in3 lera och 1,899 m3 äfja oeh mulljord 715'/, 2,267 55 8 25 2,275 80
3 st. trätrummor för körvägar öfver hanan. . . 1417a 441 80 61 75 503 55
Uppköp af arbetsredskap............................. ....  . — — - 539 43 539 43

•Underhäll af d:o . ................................... 749 40 323 64 1,073 04
Provisionela byggnader............................................ . 46 139 10 137 10 276 20
Kontorshyra............................................................... — — — 35 — 35 —
Kassörsarvode . . ; ............................................ — — - 56 — 56 —
Diverse u t g i f t o r ...................................................... — — — 10 55 10' 55

| Summa 2,2947s 8,883 56 . 2,230 77 11,114 33

För de äterstäende arbetena, som komma att utföras at manskapet vid 
Äbo bataljon, har Öfverstyrelsen endast att lemna en .byggmästare.

5. Regiering af vattenständet i Riponoja bäck i Hvittis socken.

Enär vid verkstäld afsyning af arbetet för regiering af vattenständet 
i Riponoja bäck i Hvittis socken befanns att i de utgräfda kanalerna. ehuru 
de blifvit förslagsenligt utforda, inträflat.ras, hvilka behöfde upphjelpas och 
dä af det utaf Kejserliga Senaten för detta arbete den 16 Maj 1895 beviljade 
anslaget, • stört 7,455 mark, ännu äterstod 505 mark 96 penni, beslöt Öfver
styrelsen • att sagda belopp skulle användas för ifrägavarande renront. Denna,
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sora bestod i att pä olika stallen upphjelpa igenrasade diken, öfverlemnades 
pä intressenternes i företaget anhällan ät dem sjelfva att utiöras. Sedan 
de fullgjort detta, afsynades arbetet änyo och befanns dä vara fullständigt 
vitfördt, hvarefter detsamma öfvertogs af intressenterne för framtida under- 
häll, hvaröfver de aflemnade behörigt intyg.

W ib o rg s län.

6. Fördjupning och upprensning af Ilmes ä och ombyggnad af 
Ilmes qvarn i Ilmes kapell af Hiitola socken.

Sedan Guvernören i Viborgs län tili Kejserliga Senaten insändt en tili 
honom ingifven skrift, deri arrendatorn af Ilmes hofläger i Hiitola socken 
Frans Isotalo med flere pä upptagna skäl anhällit att den berörda hofläger 
genomflytande Ilmes ä blefve pä statsverkets belcostnad upprensad samt er- 
bjudit sig att med inalles 170 dagsverken bidraga tili sagda arbetes utfö- 
rande, har Kejserliga Senaten, i anledning häraf och som handlingarna i ären- 
det utvisade att en hoflägret tillhörig nybygd vattenqvarn mähända skulle 
för upprensningens utförande mästa undanskaffas eller, ifall densamma künde 
qvarstä, erfordra ombyggnad tili följd af vattenniväns sänkning, den 27 
April 1892 uti slcrifvelse frän Kamruarexpeditionen anbefalt Öfverstyrelsen 
att ej mindre förordna vederbörande distriktsingeniör eller annan sakkunnig 
person att, efter pä platsen verkstäld undersökning, afgifva utlätande, huru- 
vida icke ifrägakomna upprensningsarbete künde verkställas, utan att qvar- 
nen behöfde undanskaffas, samt i sä fall uppgifva tili hvilket belopp kost- 
naden för qvarnens ombyggande komme att uppgä, än äfven anmoda 
förbemälde ingeniör att affordra arrendatorn Isotalo skriftlig förbindelse 
att af'stä frän alla anspräk pä arrendenedsättning eller annan godtgörelse 
för den möjliga förlust honom genom qvarnens ombyggnad künde tillskyndas.

Efter det Öfverstyrelsen tili Kejserliga Senaten insändt af Distriktsinge- 
niören i Saima distrikt uppgjordt förslag och kostnadsberäkning för qvar
nens ombyggande äfvensom af arrendatorn Isotalo lemnad sädan skriftlig för
bindelse som ofvan nämnts, samt Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Kam- 
marexpeditionen af den 21 Juni 1893 anmodat Öfverstyrelsen att i nästafgif- 
vande arbetsförslag upptaga jemväl ifrägavarande arbete, hvilken föreskrift 
af Öfverstyrelsen sedermera fnllgjorts, har Kejserliga Senaten som, under en 
följd af är ur arbetsförslagen utlemnat sagda arbete, enligt nädigt bref af den 
26 Januari 1899 berättigat Öfverstyrelsen att utföra arbetet i fräga med en 
derför beräknad kostnad af 68,300 mark.
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Arbetet, som päbörjades är 1899 ocb dä utfördes tili pik. N:o 40, upp- 
togs áter den 10 Juni 1900 ocb fortsattes frani till Ilmeslanrpi sjö, som fler- 
faldiga gánger genomgräfdes utan att det erforderliga djupet för lcanalen 
genom densamma lcunde ernäs. Hela sträckor af omgifvande stränder ned- 
rasade i den fördjupade rannan och uppslanrmade den nedanom sjön ut- 
gräfda kanalen, som gäng pä gäng. mäste änyo upprensas. Under äret 
uppgräfdes hela limes ä tili samma dj up som i Ilmeslampi träsk kunde ernäs 
samt jemväl Wehka ä tili i förslaget angifven längd. I den sistnämnda 
försvärades arbetet genom jordens lösa och vattensjuka beskaifenhet. Stän- 
diga ras irán de omgifvande stränderna vällade att gräfningsarbetet mäste 
utmed än flerfaldiga gänger förnyas.

Pörutom dessa fördjupningsarbeten ombygdes under äret limes qvarn 
füllt färdig och har den sedan hösten värit i gäng.

Beroende af ofvananfcrda svärigheter och jordens vattensjuka beskaf- 
fenhet äterstär ännu att i limes á verkställa utgräfningar utmed hela dess 
sträckning irán Ilmeslampi träsk tili ett djup af irán 1 till 1,4 meter samt i 
Wehka ä utmed hela dess längd tili ett djup ai irán l,i tili 1 , 2  meter, utgö- 
rande den jordmassa, som mäste frän Ihnes ä upptagas ungefärligen 20,000 
m3 lera och sand samt frän Wehka ä omkring 8,500 m3 lös dyjord.

Under äret har frän kanalerna utgräfts 44,371 m3, hvaraf 4 m3 berg, 
138 m3 större stenar, 124 m3 stenblandad grus, 8,763 nr3 grus, 34,002 m3 
lösare jord, 981 m3 lera och ä.fja samt 359 m3 sandblandad lera. Lägges 
härtill den under är 1899 irán kanalen upptagna qvantitet jord, uppgär den* 
utgräfda kubikmassan tili 66,373 nr3. Enligt arbetsförslaget borde här för 
kan aleni as bringande till füllt djup upptagas inalles 73,571 m3, hvadan, dä 
för arbetets afslutande ännu skulle äterstä átt uttaga ungefärligen 28,500 nr3 
jord, den utgräfda massan komme att med omkring 20,000 nr3 öfverstiga hvad 
i arbetsförslaget beräknats.

Sedan Wehka ä upprensats tili sädant djup som möjligt var, afslutades 
arbetet för äret den 22 Oktober.

För gräfning af grus har betalats 1 mark 50 penni, för lera frän 60 
till 90 penni samt för äijä irán 50 till 60 penni per m3, och har tili arbetet 
ätgätt 8,943t/2 dagsverke.

Kostnaderna för äret hafva stigit tili 29,744 mark 11 penni, hvaraf ut- 
betalats i dagspenningar 28,434 mark 32 penni, för upphandiingar 1,108 mark 
22 penni, för skjutser och transporter 108 mark 77.penni samt för diverse 
92 mark 80 penni, hvadan till arbetet, inbegripet arbetskostnaden för är 
1899, utgörande 30,935 mark 91 penni, hittills ätgätt 60,680 mark 2 penni.

Ofverstyr. för Väg- o. Yattenb. ärsber. f. 1900. 9
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I^uopio län.

7. Utdikning af Porosuo mosse i Idensalmi socken.

För beredande ai arbetsförtjenst ät den genom är 1892 inträffad miss- 
växt nödstälda befolkningen ä orten beviljade Kejserliga Senaten den 19 
Januari 1893 enligt i sädant aiseende upprättadt lcostnadsförslag 17,500 mark 
tor upptagande af en hufvudkanal genom Porosuo mosse i Idensalmi socken 
i och för torrläggning af densamma. Enär berörda belopp emellertid under 
arbetets fortgäng befanns tili arbetets genomförande otillräckligt, beviljades 
för ändamälet är 1894 ytterligare 9,312 mark 14 penni, med hvilka medel 
kanalen genomgräfdes under ären 1893—1897, hvarä arbetet afsynades den 
20 September sistsagda är, och befanns detsamma hafva utförts i enlighet 
med förslaget.

Ifrägavarande förslag hade uppgjorts under den förutsättning att jord- 
mänen vore inossjord och att sidodosseringar af 1: ‘/2 förty künde vara till- 
räckliga, men under arbetets fortgäng befanns jorden tili största delen bestä 
af lera samt pä nägra stallen tili och med af stenbundet grus; och observe- 
rades vid synetillfället att de i lerjord för brant utförda dosseringarna börjat 
ställvis rasa.

I anledning häraf har Öfverstyrelsen lätit uppgöra ett kompletterings- 
förslag, slutande ä 6,200 mark; och har Kejserliga Senaten derä, pä Öfversty- 
relsens framställning, uti skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 
9 November 1899 berättigat Öfverstyrelsen att upptaga ifrägavarande arbete 
i 1900 ärs arbetstörslag samt för ändamälet beviljat nästsagda belopp att 
utgä ur fonden för torrläggning af sanka marker.

Arbetet bedrefs i enlighet härmed under Oktober—December mänader 
1900, under hvilken tid 8,000 meter af den 12,000 meter länga kanalen 
färdigrensades, och användes härtill 92 byggmästare-, 19 häst- samt 1,416 
fotdägsverken för en kostnad af 3,324 mark 86 penni.

Arbetet blef beroende pä fortsättning.

8. Fällning af Pölläkkäjärvi, Soppi- och Poskilampi sjöar i
Nilsiä socken.

Sedan strandegarene vid Pölläkkäjärvi, Soppi- och Poskilampi sjöar i 
Nilsiä socken utverkat sig laga tillständ att fälla desamma samt Kejserliga 
Senaten den 30 April 1891, pä strandegarenes anhällan, tiliAtit att fällandet
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ai sjöarne, hviiket beräknats kosta 24,916 mark 20. penni, finge u tí ovas un
der Öfverstyrelsens ledning äfvensom härför b.eviljat ett bidrag af allmänna 
medel tili en tredjedel af de beräknade lcostnaderna med 8,305 mark 
40 penni, med skyldighet för strandegarene att sitt ätagande likmätigt 
ansvara för alia öfriga för sjöarnas fällning nödiga utgiiter, utföra arbetet 
inom de sex närmaste áren samt framdeles i vederbörligt. skick underhälla 
erforderligä kanaler, vidtog arbetet ár 1892 under distriktsingeniörens i 
Kuopio distrikt ledning och. slutiördes är 1895.

Vid är 1896 verkstäld afsyning af arbetet, till hviiket intressenterne 
levererat sammanlagdt 13,729 dagsverkeil, befanns detsamma emellertid icke 
vara uti ett' förslaget motsvarände skick, hvarigenom ändamälet med det
samma icke ernätts.

I följd häraf utarbetades genom Öfverstyrelsens' försorg ett komplette- 
ringsförslag, slutande ä 11,658 mark, hvaraf intressenterne för klar at sig vil- 
lige att ansvara för tvä tredjedelar, derest kronan bidroge tili arbetet med 
en tredjedel eher 3,886 mark samt arbetstiden utsträcktes tili tre höstarbets- 
terminer. :

Pä Öfverstyrelsens derom gjorda hemställan berättigade Kéjserliga Se
naten uti skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 3 November 
1899 Öfverstyrelsen att upptaga ifrägavarande kompletteringsarbete uti 1900 
ärs arbetsförslag och beviljades för ändamälet ofvannämnda belopp .3,886 
mark att utgä ur fonden för torrläggning af sanka marker.

Arbetet päbörjades den 27 Augusti och fortgick tili den 16 November 
ifrägavarande är, under hvilken tid hufvudsakligaste delen af hufvudafloppet 
vid Palonurmenkoski och forna sjöbottnen i Pölläkkäjärvi träsk upprensades.

Arbetseffekten utgjorde 7 m3 uppfordradt berg, 25 m3 större stenar 
samt 1,905 m3 1er- och stenbunden grusjord, hvariernte 427 m2 reveterings- 
mur omlades vid Palonurmenkoski.

Härtill användes af intressenterna 1,950 dagsverken och utbetalades ät 
dem 2,500 mark af kronobidraget.

Arbetet bevor pä fortsättning.

W a sa  län.

9. Uttorkning af Korteinen träsk i Pihtipudas socken.

Sedan under är 1879 undersökning försiggätt, rörande möjligheten att 
uttorka Kortteinen träsk i Pihtipudas socken, tili utförande af hviiket företag 
vederbörande jordegare redan den 30 December 1837 erhällit vederbörligt
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till stand, sam tvid  nämnda undersökning utrönts att träskets areal utgjorde 
950 geometriska tunnland med godartad botten, deraf 840 tunnland ansetts 
knnna förvandlas till gräsbärande mark medelst utgräfning af träskets af- 
lopp, Kortteinen ä, har detta arbete i enlighet med det derför upprättade 
förslaget genom Öfv'erstyrelsens försorg under ären 1883—1891 utförts. Af 
kronan hade för arbetet utgifvits 15,761 mark 24 penni, hvarjemte intressen- 
terna dertill levererat största delen af de ätgängna dagsverkena.

Sedan intressenterna, som funnit att det för vinnande af sjöns fullstän- 
diga torrläggning vore nödvändigt att frän träskbottnens djupast belägna 
stallen gräfva tvärdiken tili hufvudafloppskanalen och upptaga bäddar för de 
genom träskbottnen flytande Pajupuro och Tuohipuro bäckar, anhällit att ät 
dem härför af allmänna rnedel matte beviljas ett amorteringslän, stört 8,000 
mark, mot intressenternas gemensamma borgen, beviljade Kejserliga Senaten, 
enligt skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af den 25 Maj 1893, intressen
terna för närnnda ändamäl ett bidrag af ända tili 4,000 mark, att utgifvas 
som 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 är 1894 och har sedermera fortgätt 
ärligen under par mänaders tid tili och med är 1897, hvarefter detsamma 
hviiade under är 1898, men upptogs äter är 1899.

Under är 1900 vidtog arbetet i början af September mänad och afslu- 
tades i medlet af Oktober. Under denna tid upprensades de gamla ailop- 
pen, hvarifrän upphemtades 1,477 m3 mjuk lera, 300 m3 sand och 120 m3 sten.

Härtill användes 32 lcrono- samt 400l/4 intressentdagsverke och stego 
de kontanta utgifterna tili sammanlagdt 328 mark 68 penni, hvaraf utbetala- 
des i dagspenningar 288 mark 10 penni, tili upphandlingar 2 mark 20 penni, 
tili skjutser och transporter 36 mark 58 penni samt tili diverse 1 mark 
80 penni.

Inberäknadt de under de föregäende ären tili arbetet ätgängna dags
verkena och kostnaderna har dertill användts inalles 2847* krono- och 4,95872- 
intressentdagsverken samt kontanta medel 3,954 mark 51 penni, hvadan af 
det för arbetet beviljade anslaget äterstär endast 45 mark 49 penni.

10. Fällning af Kaürajärvi sjö i Wörä socken.

Det i östra delen af Wörä socken belägna Kaürajärvi träslc utgör öfversta 
reservoiren uti ett mindre vattendrag, som under narnn af Oravais eller Kinro 
ä nedrimier ä 28 kilometers längd genom Wörä och Oravais socknar tili salt- 
sjön samt derunder bildar Keskis- och Röykäsjärvi träsk.
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Eniigt Öfverstyrelsens förordnande verkstälde distriktsingeniören i Wasa 
distrikt är ]864 undersökning för att utröna lämpligaste sättet att uttorlca 
Kaurajärvi träsk, hvarmed afsägs att tili odling bringa omkring 494 hektarer 
odlingsbar mossmark, belägen omkring träsket, äfvensom dess egen botten, 
utgörande 80 hektarer och bestäende at äfja ä lergrund.

Eniigt arbetsförslaget skulle en 8,9 kilometer läng utfallskanal frän 
Kaurajärvi träsk tili den ä Wörä mosse anlagda Kalomkanalen upptagas tili 
ett djup af 2 ,6  7 m under vattenytan i träsket vid lcanalens utlopp ur det- 
samma samt med en bottenbredd af 0,9 meter i öfre delen och 1,2 meter i 
den nedre; bottenlutningen skulle bliiva 1:2000 och kanalens botten pä 
djupaste stallet 4,9 meter under jordytan. Dä Kalomkanalen utmvnnar i 
Wörä kanai och den sistnämnda i Wörä ä, som utfaller i saltsjön, skulle 
sälunda vattnet genöm det ä Wörä mossar anlagda kanalsystem ledas ut i 
saltsjön. Till afskiljande af Kaurajärvi träsk frän dess naturliga utlopp eil er 
Kimo äs vättendrag skulle pä 891 meters afständ frän träsket tvärs öfver 
Kaurajärvi bäck i dälden emellan nämnda och Keskis träsk anläggas en 
omkring 200 meter läng dämm, bestäende af ältvägg emellan' späntväggar.

Anläggandet af utfallskanal en, hvarvid 88,631 m3 jord af olika arter 
ansetts böra uppgräfvas, beräknades medtaga 39,531 intressentdagsverken 
och en kostnad af 10,962 mark 56 penni. Dammbyggnaden är berälcnad att 
lcosta 10,148 mark, som bör bestridas af intressenterne; endast ledningen 
deraf bekostas af kronan.

Arbetet begynte är 1885 och har sedan dess ärligen sommartid fortgätt 
utom ären 1890 och 1891, dä det pä intressenternas anhällan hvilade. Den 
29 December 1886 hade Öfverstyrelsen medgifvit intressenterna förlängning 
af den tid, inom hvilket arbetet borde vara utfördt, tili 15 är. Pä ansökan 
af intressenterna om ytterligare bidrag af kronan, tillade Kejserliga Senaten 
den 13 Oktober 1893 dem en kostpenning af 40 penni för hvarje af dem der- 
efter fullgjordt dagsverke.

Under tidigare är hade detta arbete framskridit sälunda att Kaurajärvi 
träsk blifvit uttäldt, hvilket kunnat ske derigenom att den emellan Kaura
järvi och Keskis sjöar anlagda dämmen blifvit uppförd..

Till är 1900 äterstod att ur utfallskanalen frän Kaurajärvi sjö uttaga 
cirka 2,600 m3 förnämligast jäslera, som jemte tillslamning ä 2,400 meters 
längd ännu förefanns i kanalens botten. Större delen häraf medhanns ocksä 
under arbetsterminen frän den 18 Juni tili den 22 Juli, i det frän utfalls
kanalen upptogs 2,060 m3 jord och 4 m3 sten med dertill använda l,000:/2 
intressent- och 35 kronodagsverlcen; och utbetalades härför i kontanta medel 
851 mark 74 penni, hvaraf i dagspenningar 709 mark 20 penni, tili upphand-
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Ungar 31 mark 85 penni, tili skjutser och transporter 71 mark 69 penni 
samt tili diverse 39 mark.

Till arbetet har hittills inalles blifvit utbetaldt 12.548 mark 6 penni, 
och användts 96972 krono- samt 29,216 intressentdagsverken, hvarmed 846 
m3 sten och 104,175 m3 jord blifvit upptagna samt dämmen emellan Keskis- 
och Kaurajärvi sjöar uppförd.

Arbetet är aisedt att fortsättas under I r  1901.

11. Uttorkning af Iso- eller Joudinneva mosse i Storkyro socken.
I

Sedan Kejserliga Senaten den 23 December 1887 anbefallt att hufvud- 
afloppen för Joudinneva mosses uttorkning skulle enligt uppgjordt förslag 
upptagas och kostnaden härför, beräknad tillsammans med ett senare till
kommet tillskott tili 74,069 mark 98 penni, bestridas ur de tili kärr- och 
mossodling anslagna medel, har detta arbete artigen bedrifvits frän och med 
1888 tili och 'med 1897, dä detsamma enligt arbetsförslaget fullbordades.

Till och med 1897 hade till arbetet blifvit af anslaget utbetaldt 71,181 
mark 16 penni.

Säsom enligt förslaget fullbordadt, afsynades arbetet och öfverlemnades 
af Öfverstyrelsen den 23 Juli 1897 till intressenterne. Dä vid detta tillfälle 
emellertid af en .del intressenter anhällan gjordes derom att nedersta for- 
sarne uti Lehmäjoki ä, Waismaa forsar kallade,- tili befordrande af vattnets 
snabbare afgäng värtiden och tili förekommande at.ötversvämning ä när- 
mast ofvanom belägna marker, mâtte à vissa stallen pä ytterligare 4 meters 
bredd utbredas och rensas frän större stenar, löreskref Öfverstyrelsen den 
9 Oktober 1897 att detta .skulle utföras och kostnaden för detta komplette- 
ringsarbete, som hade beräknats tili 1,500 mark, bekostas af tili arbetet 
anslagna, men öfverblifna medel.

Detta kompletteringsarbete, som päbörjades är 1898 och derefter hvi- 
lade under är 1899, upptogs äter den 8 Augusti och slutfördes den 4 Sep
tember 1900, under hvilket sistnämnda är 97 m3 sten och 45 m3 jord upp
togs medelst 2371/2 dagsverke; och utbetalädes härför i dagspenningar 637 
mark 40 penni, tili upphandlingar 87 mark 65 penni samt tili skjutser och 
transporter 11 mark 66 penni eller inalles 736 mark 71 penni.

Kömpletteringsarbetet afsynades af Öfverstyrelsen den 9 Oktober 1900, 
hvarvid det belanns vara fullständigt utfördt i enlighet med ofvannämnda 
föreskrift; och har för arbetet i dess helhet utbetalts 73,455 mark 1 penni 
samt utgjorts 41,863‘/2 dagsverke, medelst hvilka uppfordrats 843 m3 sten 
och 145,22072 nr3 jord, hvarjemte en landsvägsbro öfver Tuhkaoja aflopp
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frän mossen samt nägra mindre broar öiver utfallskanalen ä mossen anlagts.
Dä arbetsanslaget utgjorde 74,069 mark 98 penni, äterstär deraf en 

behälhhng af 614 mark 97 penni.

12. Regiering af Kyrö elf inom Kveflaks, Lillkyro, Storkyro
och Ylistaro socknar.

Sedan fräga uppstätt om torrläggning af Tuuliaisneva mosskomplex 
inom Ilmola, Kurikka och Jalasjärvi socknar, förordnade Öfverstyrelsen den 
3 Pebruari 1885 Distriktsingeniören i Wasa distrikt att verkstalla härför 
nödig undersökning och r  sammanhang dermed äfven undersökning ai 
Kyrö elf.

Det pä grund häraf upprättade förslaget har sedermera kompletterats 
sätillvida att iför hela elfven frän dess utloppsgrenar and a tili Hanhi koski uti 
Ylistaro socken utarbetats rensningsförslag. Sedan äfven Kyrö eli närmast 
uppät i Hanhikoski, Niviikoski, Korvenvuollet och Naarminkiven salmet pä 
grund af särskilda lägenhetsinnehafvares i Ilmola och Seinäjoki kommuner 
gjorda anhällan blifvit undersökt och deröfver upprättats rensningsförslag, 
insände Distriktsingeniören i slutet pä är 1895 tili Öfverstyrelsen omarbe- 
tadt förslag tili elfvens upprensning ända trän den, Stenän benämnda 
utloppsgrenen i Kveflaks socken tili och med Korvenvuollet ström i Ylis
taro socken.

Arbetet afser reglering af högvattnet uti Kyrö elf äfvensom att före- 
komrna öfversvämning ä cirka 10,000 hektarers vidd inom Ilmola, Seinäjoki, 
Nurmo och Ylistaro socknar samt att möjliggöra framtida uppodling i Tuu
liaisneva mosskomplex inom. Ilmola, Jalasjärvi och Kurikka socknar.

Sedan Kejserliga Senaten den 4 November 1897 tillätit att arbetet 
skulle fä utföras pä kronans belcostnad enligt nästnämnda förslag, som upp- 
tager kostnaderna tili 277,000 mark, samt Guvernören i Wasa Iän rnedels 
utslag af den 20 Oktober 1898 meddelat tillständ tili arbetets utförande, 
anbefalde Öfverstyrelsen den 20 Juni 1899 Distriktsingeniören att med rens- 
ningsarbetet vidtaga.

Dä emellertid i 1898 ärs budget äfven för detta arbete upptagits en 
summa af .127,000 mark, hade för vinnande af tid redan under nämnda är 
vidtagits med nägra förberedande arbeten, säsom tillverkning af redskäp, 
uppköp m. m. Dessa förberedelser fortsattes äfven under vintern och vären 
1899 ända tills att det egentliga rensningsarbetet, efter det.Guvernörens före- 
nämnda utslag vunnit laga kraft, künde sistsagda är päbörjas..
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Ar 1900 fortsattes arbetet och pägick detsamma frän ärets början oaf- 

brutet tili den 18 December. Under denna tid blef upppmuddringen i Stenän 
inom Kveflaks socken slutförd samt gräfningsarbetet ä Kyrö elfs vestra strand 
inorn samma socken färdigt, hvaremot större delen af elivens Östra strand 
ännu är ogräfd. Inom Storkyro socken hafva Pappilan-, Palon- och Tuuralan- 
koski forsar blif'vit färdiggräfda, men Taipale, Berttila och Gomsila forsar, 
der arbetet jemväl pägätt, hunno icke under äret blifva förslagsenligt upp- 
rensade. Inom Ylistaro socken blef gräfningsarbetet i Kylänpään-, Vietin- 
och Uhrinkoslci forsar fullständigt samt i Korpelankoski fors i det närmaste 
färdigt, hvaremot en stör del af arbetet uti Hanhikoski och Härkänvuolet 
forsar, uti hvilka upprensning äfven pägätt, blifvit beroende tili nästföljande är.

Under är 1900 har uppfordrats 96,889 m3 jord, 14,314 m3 sten och 6,128 
m3 berg med användande af 49,213*/* dagsverke för en kostnad af 147,351 
mark 31 penni, hvaraf utbetalats i aflöningar 1,200 mark, i dagspenningar 
123,556 mark 42 penni, för upphandlingar 20,572. mark 34 penni, för skjutser 
och transporter 261 mark samt för diverse 1,761 mark 55 penni, uti hvilket 
sistnämnda belopp jemväl ingär kostnaden för remont af en ängpump med 
maskin och ett mudderverk, utgörande 1,263 mark 55 penni.

Till utgängen at är 1900 har, under de tre är arbetet värit i gäng, 
uppfordrats 129,324 m3 jord, 16,852 m3 sten och 7,387 m3 berg med använ
dande af 64,9983/4 dagsverke för en kostnad af 194,114 mark 52 penni.

Arbetet, hvaraf äterstär ungefär 3/10,'kommer under är 1901 att fortsättas.

13. Regiering af högvattenständet uti Malaks och Sarvijoki 
äar inom Malaks och Jurva socknar.

Sedan Guvernören i Wasa län genom utslag af den 7 Juni 1897, som 
vunnit laga kraft, meddelat särskilda lägenhetsinnehafvare i Sarvijoki by af 
Jurva socken tillständ att upprensa Sahamyllykoski fors i Sarvijoki ä samt 
reglera vattenständet i denna och Malaks genom Jurva, Laiheia och Malaks 
socknar flytande äar i öfverensstämmelse med det härför är 1895 uppgjorda 
förslaget, enligt hvilket kostnaderna för arbetet beräknats tili 93,700 mark, 
men af Öfverstyrelsen vid verkstäld granskning ansetts kunna nedsättas tili 
80,000 mark, samt intresserne i företaget uti en tili Öfverstyrelsen ingifven 
och af Öfverstyrelsen jemte eget underdänigt utlätande tili Kejserliga Sena
ten insänd skrift i underdänighet anhällit att berörda arbete mätte utföras 
pä statsverkets bekostnad, har Kejserliga Senaten, enligt skrifvelse frän Jord- 
bruksexpeditionen för den 11 Maj 1898, anbefalt Öfverstyrelsen att läta under
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vederbörande ingeniörs tillsyn utföra upprensningen af Malaks och Sarvijoki 
äar i enlighet med det derför uppgjorda förslaget för den af Öfverstyrelsen 
beräknade kostnaden 80,000 mark, hvarvid utgitterna för Malaks â frân 
Sarvijoki eher Pinnâns och Mustajoki eller Lango âns sammanflöde skulle 
uteslutande drabba statsverket, men kostnadernä för upprensningen af Sarvi
joki eller Pinnan fördelas i enlighet med de af Kejserliga Senaten den 15 
Mars 1889 faststälda vilkor sâlunda, att intressenterna i företaget skulle del- 
taga med tvâ tredjedelar i den för sjelfva upprensningsarbetet beräknade kost
naden, nemligen delegarene i Öfvermalaks sldfteslag tili den del än genomfly- 
ter sagda by och sökandene för sâvidt arbetet hänför sig tili den inom Jurva 
socken liggande delen af àn, hvaremot utgifterna för arbetsledning samt för 
anskaffande och underhäll af redskap komme att stanna krön an tili last.

Arbetet, som päbörjades den 28 Juni 1899 och fortgick tili den 18 De- 
cember samma âr, vidtog äter den 3 Januari 1900 samt bedrefs med ett par 
afbrott tili den 15 September, dä detsamma slutfördes pä den bestämda 
sträckan frân Lâgas fors tili Lango âns inlopp. Härunder har upptagits 
7,098 m3 jord, 1,227 m3 sten och 77 m3 berg samt ombygts en landsvägsbro 
öfver Jönnfors; och har härtill användts 3,955 dagsverken samt utbefealts i 
dagspenningar 10,599 mark 5 penni, för upphandlingar 843 mark 73 penni, 
för skjutser och transporter 179 mark 44 penni samt för diverse 38 mark 
eller inalles 11,660 mark 22 penni.

■ Vid denna del af Malaks och Sarvijoki äars regiering har upptagits 
sammanlagdt 19,313 m3 jord, 2,012 m3 sten och 403,4 5 m3 berg, hvarjemte 
ofvannämnda landsvägsbro ombygts ; och har härtill âtgâtt 9,463 dagsverken 
samt utbetalts inalles 33,473 mark 89 penni.

Arbetet har, tili den del detsamma sâlunda utförts, den l l  och 12 Okto
ber 1900 afsynats och godkänts.

/

14. Torrläggning af Ohrenneva och Matinneva mossar 
i Kauhava socken.

Sedan särskilda lägenhetsinnehafvare i Kauhava socken utverkat sig 
laga tillständ tili uttorkning af Ohrenneva och Matinneva 2,500 hektarer 
stora odlingsbara mossar inom sagde socken samt derefter hos Kejserlige 
Senaten anhällit om att denna torrläggning skulle utföras pä kronans belcost- 
nad enligt ett är 1893 af Distriktsingeniören-i Wasa distrikt uppgjordt för- 
slag, har Kejserliga Senaten den 16 December 1896 funnit godt att ur fon- 
den för torrläggning af sanka marker anvisa ända till 73,300 mark att enligt

Öfverstyr. för Yäg- o. Vattenb. ctrsber. f. 1900. 10
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det uppgjorda f'örslaget användas for iirágavarande ändamäl samt förordnat 
att undersökningskostnaden, som utgjorde 319 mark 34.penni äfvensom irt- 
giften íor upprensningen af den frán ifrágavarande mossar ledande Ohren- 
luoma bäck och sänkning af Kari fors, utgörande 17,500 mark, skulle päfö- 
ras kronan aliena, men intressenterna, enligt de af -Kejserliga Senaten den 
15 Mars 1889 iaststälda grander, deltaga i kostnaderna för torrläggningen af 
mossarna, hvilket arbete beräknats kosta 55,800 mark. ' , .

Efter det intressenterne behörigen förbundit sig att lullgöra ifrägava. 
rande vilkor, anmodade Öfversty reisen den 2 Juli 1897 Distriktsingeniören 
att utlöra sagda torrläggningsarbete; och päbörjades detsamma sistsagda är 
samt har sedermera bedrifvits under áren 1898 och 1899.

Vid arbetets afslutande är 1899 hade Matinneva utfallskanal blifvit 
lärdig och äterstod af utfallskanalen á Ohrenneva 2*/-¿ kilom. ytterst svär- 
gräfd kanal i vattensjuk terräng, á hvilken sistnämnda sträcka fördjupnihg 
och utbredning utfdrts tili pik. N:o 25, samt frán N:o 25 tili N:o 44 upptagits 
ett 3 m bredt och 0,5 m djupt dike.

Under är 1900 utgrätdes kanalen frän N:o 22 tili N:o 48 samt upptogs 
ytterligare frán sistnämnda punkt ett 3 m bredt och 0,7 5 m djupt dike till 
N:o 59, hvilka arbeten i anseende tili mossens ytterst vattendränkta tillständ 
utfördes under Januari och Februari mänader medan marken var frusen.

Arbetet fortsattes äter irán början 'a f  Augusti tili den 18 September, 
under hvilken tid kanalen iör vattnets friare afgäng upprensades frän- in- 
rasad jord; och bedrefs arbetet under ifrágavarande ár sälunda á en sträcka 
af 1,480 meter, hvarefter detsamma, för ernáende al större stadga i kanalens 
sidor för áret, atbröts.

Vid utgángen af ár 1900 har 5,841 m3jord uppfordrats medelst 2,046‘/2 
dagsverke. Kostnaderna utgjorde 4,140 mark 75 penni i dagspenningar, 18 
mark 56 penni för upphandlingar, 10 mark 20 penni för skjutser och transpor
ter samt 77 mark 20 penni för diverse eller sammanlagdt 4,246 mark 71 penni.

Inalles har vid utgángen ai är 1900 upptagits 83,345 m3 jord, 20 m3 
sten och 4 m3 berg medelst 18,594l/2 dagsverke för en kostnad af 45,358. 
mark 98 penni.

Arbetet är afsedt att fortsättas under är Í901.

15. Reglering af högvattenständet i Lestijoki ä inom Toho
lampi och Himango socknar.

I anledning af särskilda lägenhetsinnehafvares i Toholampi socken an- 
hällan att den inom sagda och Himango socknar belägna delen af Lestijoki
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ä blefve för snabbare afledande af det vatten, som ärligen öfversvämmade 
sökandenes egor, pä kronans bekostnad upprensad, bade förslag uppgjorts, 
enligt hvilket upprensning skulle utföras i Nivu- och Riuttakoski torsär inom 
Toholariipi samt i Raumakoski fors och ett ström stalle inom Himango socken 
för en beräknad kostnad ai 31,000 mark.

Pöretaget alser att genom sänlcande af högvattenytan.i berörda ä bcfria 
sammanlagdt 576 hektafer vattendraget omgilvande odlingsbara marker frän 
öfversvämning.

' Sedan Kejserliga Senaten uti krifvelse frän Kommunikationsexpeditio
nen af den 1 December 1899 anbefalt Öfverstyrelsen att upptaga ifrägava- 
rande arbete i arbetsförslaget för är 1900 samt beviijat det deriör erforder- 
liga beloppet 31,000 mark att utgä ur fonden för torrläggning at sanka 
marker, päbörjades arbetet den 5 Juni 1900 och fortgick oafbrutet tili 
den 20 November samma är, dä det pä grund af för högt vattenständ 
mäste afbrytas. linder sagda tid har af det uti lörslaget upptagna arbetet 
större delen utförts uti Rauma fors och i strömstället ofvanom densamma 
samt ungefär hälften uti Riuttakoski fors; och har härunder, med använ- 
dande at 4,1417* dagsverke, upptagits 1,897 m3 jord och 2,011,5 m3 sten, 
hvaremot arbetet i Nivukoski fors ännu icke vidtagit. .

Kostnaderna und er äret hafva stigit tili sammanlagdt 19,531 mark 83 
penni, hvaraf utbetalts 12,793 mark 20 penni i dagspenningar, 2,982 mark 
3 penni för upphandlingar, 200 mark 60 penni för skjutser och transporter 
samt 3,556 mark för diverse, uti hvilket sistnärrmda belopp ingär priset för 
ett inlöst vattenverk, utgörande 3,500 mark.

Arbetet är afsedt att foftsättas und er är 1901.

16. Regiering af högvattenständet i Pörtom ä inom
Pörtom socken.

I anledning at Pörtom socknemäns annällan om regiering af vatten- 
ständet i Pörtom ä 'och den s. k. Lill-än mom Pörtom socken har af Distrikts- 
ingeniören i Wasa distrikt i sädant afseende uppgjorts förslag, enligt hvilket 
252 h. a. odlad och odlingsbar mark kring Pörtom än och 193,3 6 h. a, kring 
den s. k. Lillän blefve befriade frän öfverflödsvatten, hvarförutöm genom 
regieringen af vattenständet uti äarna bland andra odlingsbara mossmarker 
den s. k. Valsmossen om 500 h. a. bletve möjliggjord för odling, alt för en 
beräknad kostnad af 34,000 mark för Pörtom-än och 7,830 mark för Lill-än; 
och skulle enligt förslaget Pörtfors, Bränlors, Brändtors, Lillhagafors, Läng-
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hagafors, Tjänstfors, Ziclbäckfors ooh Nästängsfors benämuda forsar i Pörtom 
ä upprensas tili visst djup och bredd sam t. gräfning -yerkställas i Lii 1-an pä 
en sträclca af 6,030 meter.

Sedan Kejserliga Senaten .nti skritvelse frän Jordbruksexpeditionen af 
den 21 December 1899 anbefalt Öfverstyrelsen att vidtaga med arbetet i 
fräga, dervid detsamma skulle uti Pörtom ä utföras helt och hället pä kro- 
nans bekostnad, men uti Lill-än pä de af Kejserliga Senaten den 15 Mars 
1889 för kronans deltagande i dylika företag faststälda vilkor, päbörjades 
arbetet i Pörtom ä den 20 Juni 1900 och fortgick oäfbrütet tili den 4 No
vember samma är, dä det pä grund af bögt vattenständ mäste afbrytas.

Under sagda tid har arbetet fuliständigt slutförts i Pörtlors, ßränfors, 
ßrändfors, Lillhagafors, Länghagafors och Tjänstfors samt tili en mindre del 
i Zidbäckfors; och har dervid upptagits 40 m3 berg, 2,215 m3 sten och 1,879 
m3 jord medelst 3,341 dagsverken samt för en kostnad af inalles 14,969 
mark 83 penni, hv arat utbetalts 9,344 mark 2 penni i dagspenningar, 1,380 
mark 48 penni för upphandlingar, 106 mark 81 penni för skjutser och trans- 
porter samt 4,138 mark 52 penni för diverse.

. Arbetet, som ännu ej vidtagit uti den öfversta i Storän belägna Nästängs- 
forsen ej heller uti Lillän, är afsedt att fortsättas under är 1901.

17. Upprensning af Niska- eller Saariluoma bäck i 
Jalasjärvi socken.

Sedan Samuel Ylisomero m. fl. lägenhetsinnehafvare inom Koskuenkylä 
by af Jalasjärvi socken hos Guvernören i Wasa Iän ansökt om ett statsbi- 
drag af 7,000 mark för upprensning af Niska- eller Saariluoma bäclc i sagda 
socken tili förekommande af öfversvämningar ä invid nämnda bäck belägna 
dem tillhöriga lägländta odlingsbara marker samt ärendet af Guvernören 
öfversändts tili Öfverstyrelsen för vidtagande af nödig ätgärd i saken, har 
pä Öfverstyrelsens förordnande undersökning i antydt afseende ä platsen. 
värkstälts och pä grund deraf uppgjorts tvenne förslag, afseende torrlägg- 
ning af 120 hektarer lägländta ängsmarker genom bäckens rensning. Af 
dessa förslag godkände Öfverstyrelsen det billigare, stigande tili 15,400 mark. 
Enär emellertid utsträckandet af upprensningsarbetet jemväl längs Mustaoja 
ä tili Mäntylä fors omkring en kilometer nedanför Niska- eller Saariluoma 
bäcks inflöde i densamma ansägs nödigt, lät Öfverstyrelsen uppgöra nytt 
förslag, enligt hvilket detta tillskottsarbete. komme att draga en kostnad af 
1,300 mark, hvadan kostnaden för hela arbetets utförande skulle stiga tili 
16,700 mark.



Pä Öfverstyrelsens derom gjorda hemställan bemyndigade Kejserliga 
Senaten uti skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af den 11 Maj 1898 Öfver- 
styrelsen att läta pä kronans förskjutande kostnad utföra sagda upprensnings- 
arbeten i enlighet med förberörda förslag med skyldighet för intressenterne 
i företaget att fullgöra de af Kejserliga Senaten för kronans understödande 
af dylika företag den 15 Mars 1889 faststälda vilkor.

Efter det intressenterne i företaget skriftligen fötbundit sig att fullgöra 
sagda vilkor, päbörjades arbetet den 18 Juni 1900 uti Mäntylänkoski fors i 
Mustaoja back samt afslutades i sagda ä inom Juli mänad. Derefter vidtog 
arbetet uti Loukankoski tors i Saariluoma back och fortsattes under Augusti 
i den i samma bäck beflntliga Kiimakoski fors, der detsamma pägick tili 
den 29 September och hade det dä-utförts ända tili en kilometer ofvanom 
Kiimakoski, der det pä grund af högt vattenständ för äret afbröts.

Af den 5,i kilometer länga sträcka, ä hvilken arbetet enligt förslaget 
bör uttoras, äterstär ännu 1,6 kilometer.

Under nu ifrägavarande är har uppfordrats 7,198 m3 jord och 487 m3 
sten, hvartill användts 3,346 dagsverken samt utbetalts inalles 8,834 mark 
20 penni, hvaraf 7,587 mark i dagspenningar, 1,131 mark 92 pennit tili upp- 
handlingar, 51 mark 98 penni till skjutser och transporter samt 63 mark 30 
penni till diverse. ‘

Arbetet är afsedt att "under är 1901 fortsättas.

18. Üpprensning af Lehmijoki bäck i Peräseinäjoki sockenc ,

Sedan särskilda hemmansegare i Peräseinäjoki socken hos Guvernören 
i Wasa Iän anhällit att den inom sagda socken flytande Lehmijoki bäck 
mätte frän Lehmikoski fors tili Lehmilampi träsk samt frän Haapaluoma bäck 
tili Ilinarinkoslci fors undersökas i och för üpprensning af vattendraget, har 
pä Guvernörens distriktsingeniören i Wasa distrikt meddelade förordnande 
undersökning ä platsen under är 1896 verkstälts samt förslag uppgjorts, uti 
hvilket kostnaderna för vattendragets üpprensning pä en sträcka af 19 kilo- 
meter beräknats tili 13,000 mark. Detta förslag har insändts tili Öfversty- 
relsen, so m efter verkstäld granskning godkänt detsamma med sädan ändring 
att kostnadssumman, pä grund af beräknad större bergsprängning än i för
slaget upptagits samt nödig ersättning för ett vattenverk, höjts tili 14,000 
mark.

Företaget afser att genom üpprensning af vattendraget befria 400 hek- 
tarer detsamma omgifvande odlingsbara marker frän öfversvämning.

Pä Öfverstyrelsens hemställan beviljade Kejserliga Senaten derä uti
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skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af den 19 Maj 1899, 14,000 mark atfc för 
•utförande at arbetet pä.de af Kejserliga Senaten-för dylika'företags under t 
stödände af kronan den 15 Mars 1889 faststälda vilkor. - •

Efter det intressenteine skriftligen förbundit' sig att fullgörä berörda 
vilkor, päbörjades arbetet den 16 Jani 1900 och förtgick tili den 6 Oktober 
samma är, under hvilken tid 5,944,5 m3 jord, 1,691,5 rh3 sten och 725 m3 
berg uppfordrades. Härtill användes 3,525l/4 dagsverke och utbetalades inal- 
les 12,702 mark 61 penni, hvaraf 10,178 mark 30 penni i dagspenningar, 
2,413 mark 84 penni i upphandlingar, 61 mark 7 penni för skjutser och 
transporter samt 49 mark 40 penni till diverse.

Arbetet, som äterstär att utföras pä en sträcka' af 6 kilometer, är afsedt 
att fortsättas under är 1901.

19. Upprensning af Pikku- och Heikkilänkoski forsar i
Gamlakarleby elf.

Sedan Wetil kommun anhällit att de inom socknen befintliga Pikku- 
och Heikkilänkoski forsar i Gamlakarleby elf blefva upprensade pä det of- 
vanom desanima liggande 176 hektarer odlade ägor och ängsmarker blefve 
befriade frän ärligen förekommande öfversvämningar, har pä Öfverstyrelsens 
distriktsingeniören i Wasa distrikt meddelade förordnande, efter ä platsen 
verkstäld undersökning,! sádant syfte uppgjorts tvá skildá kostnadsfcrslag, 
af hvilka Öfverstyrelsen granskat och godkänt det billigare, slutande ä 
17,000 mark.

Pä Öfverstyrelsens derom gjorda hemställan har Kejserliga Senaten uti 
skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 23 Januari 1896, ur moss- 
•uttorkningsmedel anvisat berörda belopp, med vilkor att intressenterne i 
vattendräget iörbunde sig att ersätta de skador arbetet künde förorsaka ä 
uti vattendraget föreftntliga vattenverk, enligt öfverenskonimelse med respek
tive vattenverksegafe, hvarjemte Kejserliga Senaten anbefalt Öfverstyrelsen 
att, innan arbetet utfördes, läta undersöka, huruyida en upprensning af elf- 
ven nedanför bemälda forsar jemväl vore af nöden tili förekommande af 
öfversvämningar, som tilläfventyrs komme att derstädes förorsakas af den 
föreslagna forsrensningen.

Sedan- sädan undersökning. verkstälts .samt lörslag tili rensning af. sär- 
skilda, i nedre delen af elfven belägna forsar uppgjorts, har Kejserliga Sena
ten uti skrifvelse irán. Kommunikationsexpeditionen af den 6 April 1899 
anbefalt Öfverstyrelsen att läta utföra arbetet.
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Detsamma päbörjades den 12 Jimi 1900 samt fortgick, .med ett par vek- 
kors uppehäll, tili den 10 September samma är. Under sagda tid blef det tili 
större del en utför.dt, sa att deraf tili följande är blei beroende blott fördjup- 
ning af norra stranden i Heikkilänkoski samt nägot stensprängning i Pikku- 
koski forsar; och har dertill âtgâtt 2,912 dagsverken, medelst hvilka uppta- 
gits 640 m3 jord och 3,715 m3 sten för en sammanlagd kostnad af 13,480 
mark 6 penni-, hvaraf 9,960 mark 40 penni utbetalts i dagspenningar 3,275 
mark 42 penni i upphandlingar, 124 mark 81 penni för skjutser ocll tran
sporter samt 119 mark 43 penni tili diverse.

Arbetet är afsedt att slutföras under är 1901.

20. Upprensning af särskilda i Gamlakarleby elf nedanom 
Pikku- och Heikkilänkoski belägna forsar inom Nedervetil 

och Gamlakarleby socknar.

Sedan Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Kommunikationsexpeditio
nen af den 23 Januari 1896 anbefalt Öfverstyrelsen att, förrän med arbetet 
för upprensningen af Pikku- och Heikkilänkoski forsar i Gamlakarleby elf 
finge päbörjas, Ib ta undersöka, huruvidä en upprensning at elfven nedanför 
berörda forsar jemväl vore af nöden tili förekommande af öfversvämningar, 
som tilläfventyrs komme att derstädes förorsakas af sagda forsrensning, har, 
pä Öfverstyrelsens distriktsingeniören.i Wasa distrikt meddelade förordnande, 
den föreskrifna undersökningen ä platsen verkstälts. Bnär härvid befunnits att 
dylik upprensning var nödig, harisädan t afseende förslag i saken uppgjorts, 
hvarvid följande elfva forsar i elfvens nedra del ansetts böra utvidgas och 
upprensas, nemligen: Vaskuankoski, Aronrauma, Perrankoski, Sonninniska, 
Lahnakoski, Haapakoski,. Vehkalakoski, Isokoski, Vitsarfors, Nyqvarnsfors 
och Kaukofors, för hvilket upprensningsarbete kostnaden beräknats tili sam- 
manlagdt 6,000 mark. .

Derpä har Kejserliga Senaten, pä Öfverstyrelsens derom gjorda fram- 
ställning uti skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 6 April 1899 
anbefalt Öfverstyrelsen att läta verkställa ifrägavarande rensningsarbete, som 
derför päbörjades den 16 Augusti 1900 och fortgick utan afbrott tili den 
23 Oktober samma är, dä detsamma mäste i anledning af högt vattenständ 
afbrytas. Härunder utfördes det uti Vaskuankoski, Aronrauma, Perran
koski, Sonninniska, Lahnakoski, Haapakoski, Vehkalakoski, Nyqvarnsfors 
och Kaukofors. föreslagna arbetet fullständigt, hvaremot en mindre sten
sprängning blef outförd uti Isokoski och Vitsar forsar- .Vid arbetet upptogs
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1,160 m3 sten och 1,601 m3 jord med användande af 1,722 dagsverken för 
en sammanlagd kostnad af 5,726 mark 74 penni, hvaraf utbetalades 5,107 
in ark 55 penni i dagspenningar, 596 mark 50 penni i npphandlingar samt 
22 in ark 69 penni för skjutser och transporter.
. Arbetet är afsedt att afslutas nnder är 1901.

U leäb orgs län.

21. 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 tör torr- 
läggning pä kronans bekostnad genomgräfd med kanaler. Innemot hälften 
af sagda ytvidd 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. Häraf tili hör 6,192 hektarer kronan.

Uti skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af den 8 Oktober 1868 anbe- 
falde Kejserliga Senaten Öfverstyrelsen att läta ändamälsenligen nnderhälla 
de genorn kronans omräde ä mossen upptagna kanalerna. I anledning häraf 
päbörjades redan är 1869 upprensningen ai samtliga kanaler ä den Stor- 
Pelso benämnda delen och har underhället af desamma sedan dess n äs tan 
ärligen fortgätt. Isynnerhet är det gräs och ungskog, särslcildt videbuskar 
som ofantligt hastigt uppskjuta i kanalerna och derföre oaflätligen mäste 
undanrödjas.

Den östra delen af kronans omräde ä mossen är af magrare natur. Här 
Annas kanaler af 2 ä 3 meters djup. Oaktadt den högst betydliga sättning 
mossen undergätt nä kanalerna ännu icke öfveralt tili den af hufvudsakli- 
gast lös sand bestäende gründen. Den vestra sidan af kronojorden lofvar 
deremot större bördighet för jordbruk.

Pör underhället af afloppskanalerna ä kronoandelen af Pelso-mosse hade 
för är 1900 anslagits 4,000 mark; och utfördes förty erforderliga fördjupnings- 
arbeten uti Siltalanoja och Fusioja kanaler samt rödjnings- och upprensnings- 
arbeten längs de öfriga kanalerna, der sädant visade sig vara nödigt. Dess- 
utom törseddes arbetarebostaden med nya fönsler och uppfördes der en ny 
eidstad.

Arbetet bedrefs under värsommaren och hösten. Härunder användes 
1,174 dagsverken, hvarmed uppfordrades 2,232. m:l jord och rödjades 6,650
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löpande meter känalsidor. Kostnadema stego tili 3,895 mark 30 penni, utgö- 
rande i dagspenningar 3,484 mark 55 penni, i upphandlingar 233 mark '55 
penni, i skjutser och transporter 159 mark 20 penni saint i diverse utgifter 
18 mai’k.

22. Regiering af vattenständet i Muhosjoki ä och dess 
biflöde Wesalanoja i Muhos socken.

Sedan särskilda lägenhetsinnehafvare i Kylmälä.by af Muhos socken 
anhällit att den sagda by genomflytande Muhosjoki ä och dess biflöde We
salanoja mätte med allmänna rnedel upprensas tili förekommande af öfver- 
svämningar ä sagda bys äkrar och ängsmarker, har pä Öfverstyrelsens för- 
anstaltande undersökning ä platsen verkstälts samt förslag tili upprensning 
och regiering af-vattenständet i vattendraget uppgjorts,- hvarjernte veder- 
börande jordegare förklarat sig villige att med dagsverken och erforderligt 
virke deltaga i kostnaderna för upprensningsarbetet.

Efter af Öfverstyrelsen gjord underdänig framställning beviljades derä- 
uti nädigt bref, af den 31 Augusti 1898 för arbetet ända tili 92,000 mark 
och anbefalde Kejserliga Senaten Öfverstyrelsen uti skrifvelse frän Jordbruks- 
expeditionen af samma dag, att, efter det tillständ dertill blit'vit uti den 
i nädiga-förordningen den 23-Mars 1868. föreskrifna ordning utverkadt, läta 
utföra ännämnda npprensnings- och regleringsarbeten i enlighet med det 
uppgjorda förslaget och med användande af de utaf jordegarene utlofvade 
bidrag. • • . - •

Förslaget i fräga afser upprensning af.Muhosjoki ä jernte dess biflöde 
Wesalanoja pä en sammanlagd sträcka af 40 kilometer, uti hvilka vatten- 
drag vattenflödet under senaste är i ansenlig grad tilltagit beroende derpä 
att vid den pä statsverkets bekostnad verkstälda utdikningen och torrhigg- 
ningen af Pelso mosse vattnet frän en stör del af mossens omräde inledts 
uti Muhosjoki; och beräknas genorn detta arbete utmed Muhosjoki och We
salanoja belägna 132 hektarer odlad mark samt 324 hektarer naturliga än- 
gar och odlingsbar mark blifva befriade frän öfversvämning.

Sedan under är 1898 vederbörligt tillständ tili arbetets utförande erhäl- 
lits, päbörjades detsamma 1899 med derför faststäldt- ärsanslag af 25,000 
mark och upprensades Muhosjoki ä under sagda är pä en sträcka af tre 
kilometer. . . .

Ärsanslaget för 1900 faststäldes tili 40,000 mark och utfördes arbetet 
frän Maj tili September sagda är, under hvilken tid Muhosjoki ä blef förslags- 
enligt upprensad pä en sträcka af 15 kilometer.

Öfverstyr. för Väg- o. Vattenb. drsber. f. 1900. 11
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följande sammanställning : •
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0
Ar Dagsvcrken

Upptagna qvantiteter
Forsarnas bräddar och 

' stränder Kostnad

berg och sten 
m3

jord. m3
stenrevote-

radc
upprensade 
och rödjade

1899 5,538 1,537 5,802 1,263 4,855 20,387 99
1900 10,186 74 4,975 28,095 2,110 17,250 39,558 71

Summa 15,724-V* ' . " 6,512 33,897 3,373' • 22,105 59,946 ' 70

o
Ar

Dagapenningar

•9mf

Upphandlingar

Smf-

Skjutser och 
transporter 

3rnf

Diverse
utg'iftei'

3mf.

Summa 

. . 3mf.

1899 . 16,934 45 3,004 96 355 96 ■ ■ 92 62 20,387 99
1900 36,592 40 2,441 34 497 • 20 27 ■77 39,558 71

Summa 53,526 85 5,446 30 . 853 ■ . 16 120 39 . 59,946 70

Arbetet kommer att fortsättas.

23. Upprensning af Jesiöjoki ä och dess biflöden Soikkajesiö 
och Nunnara-Säynäjäjoki i Kittilä socken.

Sedan Guvernören i Uleäborgs län, pä derom af för tiden tjenstförrät- 
t'ande kronofogden i Lappmarkens härad gjörd framställning och efter det 
säväl vederborande- läneagronom som distriktsingeniör blifvit i saken hörde, 
uti underdänig skrifvelse af den 13 November 1888' hemstält att tili före- 
byggande af öfversvämningarna ä kringliggande ängar och ängsmarker vid 
Jesiöjärvi och Jesiöjoki uträtnirig och upprensningar af öfre loppet af Jesiö
joki samt dess källflöden Soikkajesiö och Nunnara-Säynäjäjoki äar inom 
Kittilä socken mätte pä statens bekostnad utföras samt af Kejserliga Senaten 
anbefald syn och nndersökning af vattendraget blifvit enligt förordnande 
ünder är 1889 verkstälda samt förslag uppgjorts tili upprödjning och rensning 
af den ofvanför Karjaklcokoski fors liggande delen af Jesiöjoki och dess tvä 
nämnda källflöden och dertill hörande approximativt kostnadsförslag upprät- 
tats, slutande sig detsamma ä 7,500 mark, sä och efter det Guvernören hem
stält att arbetet finge utföras och ledas at en erfaren af staten aflönad bygg- 
mästare, har Kejserliga Senaten den 20 Juni 1890 anbefalt Guvernören att 
affordra intressenterne skriftlig förbindelse att emot erhällande af 1 mark i
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kostpenningar per dag ställa för arbetet erforderliga dagsverken samt i den 
ordning Kejserliga förordningen af den 23 Mars 1868, angäende vatten- 
ledningar och vattenverk, föreskrifver utverka sig behörigt tillständ tili upp- 
rensningen.. . . . .

Efter det dylik förbindelse, undertecknad af 12 jordegare, aflemnats 
samt Guvernören .uti utslag af den 19 Pebruari 1895 beviljat tillständ tili 
arbetets utförande i enlighet mèd ofvannämnda forslag, har Guvernörsembe- 
tet i länet hos Kejserliga Senaten underdänigst hemstält att tili ifrägava- 
rande arbete mâtte beviljas ètt bidrag af i ett för allt 2,500 mark, med vil- 
kor att strandegarene kring Jesiöjärvi och Jesiöjoki ända tili Karjakkokoski 
förbunde sig att i fern är för hvarje hemman utgöra minst 33 dagsverken 
mot en ersättni-ng af " en mark per dag. Sedan Öfverstyrelsen, i ärendet 
hörd, föreslagit att, enär intressenterne förklarat sig icke forma lemna mera 
än en man pr dag och nägon längre arbetstid än cirka tvänne mänader om 
äret sannolikt icke künde beräknas, ett totalbidrag af allmänna medel om 
7,500 mark för ifrägavarande ändainäl mâtte beviljas, under vilkor att intres
senterne skulle förbinda sig att fullgöra dagsverken under tvâ mänaders tid 
ärligen och fullfölja rensningen enligt det upprättade förslaget pä de.slräck- 
ningar detsamma upptog, har Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Jord- 
bruksexpeditionen iör den 11 Maj‘ 1898 funnit godt att för ifrägavarande 
upprensningsarbete bevilja ett anslag af 7,500.mark att utbetalas i den män 
arbetet skulle fortskrida och för detsamma erforderliga dagsverken af intres
senterne i enlighet med deras ätagande utgöras samt tillätit Öfverstyrelsen 
att uti de arbetsförslag som Öfverstyrelsen âlâge att ärligen tili Kejserliga 
Senaten aflemna, upptaga jemväl ifrägavarande arbete och förberörda anslag 
fördeladt pä 5 àr pä satt Öfverstyrelsen künde Anna v ä ra a f forhällandena
päkalladt. ...................  ............... ..............

Arbetet päbörjades om sommaren 1899 samt fortsattes under sommaren 
1900 med derför faststäldt ärsanslag af 1,500 mark, under hvilket sistnämnde 
är Soikkajesiöjold upprensades i riktning mot Jesiöjärvi.

Under âret utbetalades i dagspenningar ät intressenterne 1,400 mark 
samt för skjutser och transporter 61 mark 31 penni eller sammanlagdt 1,461 
mark 31 penni. Dä tili arbetet under är 1899 användts 1,499 mark 19 penni 
har der tili intill utgängen af är 1900 ätgätt malles 2,960 mark 50 penni, 

Arbetet kommer att under är. 1901 fortsättas.

24. Uttorkning af Piipsjärvi träsk i Oulais socken.

Sedan särskilda iägenhetsinnehafvare, i Oulais socken, efter af Guver- 
nörsembetet i länet genom utslag erhället tillständ, begynt med torrläggande
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af Piipsjärvi.inom socknen belägna träslc och linder nägra är bedrjfvit.arbe- 
te t,. hafva .de ansökt om bidrag. af al.lniänna medel tili, det.sammas afslutande, 
Enligt erhället förordnande verkstälde derefter landtbruksingeniö.r syn ä trä- 
sket. samt afgaf det utlätande, att arbetet vore lönande; och af största bety- 
delse. för orten. ............. ...

. Efter. af Guvernören derom gjord hemställan. beviljade Kejserliga Sena
ten den 27 November. .1891 intressenterne i företaget ett bidrag, motsvarande 
7 3. af den a f . landtbruksingeniören tili 33,000 mark beräknade, äterstäende 
kostnaden för. torrläggningen eher sälunda 11,000 mark,, med vilkor att arbe
tet skulle. utföras i enlighet med. förenämnda fö.rslag; och anbefalde . Kejser
liga. Senaten Guvernören. att läta af allmänna.medel i länets: ränteri i man 
af arbetets. .fortskridande utbetala sagda anslag, sedan intressenterne, iör 
hvarje. gäng nägon del. af. detsamma lyftades, företett bevis af Distriktsin- 
geniören.om huru arbetet. fortskridit,.hvarjernte Distriktsingeniören egde.öfver 
arbetets. behöriga utförande hafva tillsyn och lemna intressenterne nödiga 
anvisningar vid detsamma.

Pä grund af. detta förordnande har Distriktsingeniören sedermera pä 
ort och. stalle tillhandagätt intressenterne med erforderliga. tekniska räd och 
anvisningar,.. Enär intressenterne under är 1900 arbetat ytterst längsamt, 
har intet bevis för. lyftande. af. nägon. del utaf det för-arbetet beviljade bidra- 
get. lemnats, hvadan. intressenterne af berörda anslag erhällit blott af dem 
redan härförinnan lyftade .7,000 mark.

. Genom , ifrägavarande.torrläggningsföretag beräknas 395 hektarer ypper- 
lig ängsmark af träskbottnen .vinnas. De träsket omgifvande. stränderna äro 
tili.. största. delen. odla.de och. i .allinänhet läga, och komma dessa möjligen 
äfven att genom träslcets uttorkande i nägon män förbättras.

för sjöfällningar och torrläggning af sanka marker.

För upprättande af förslag tili mossars och sanka markers torrläggning 
samt sjöars fällDing hafva följande undersökningat utförts dels pä kronans 
dels pä enskildes bekostnad. . 1 . . .

18740573
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I Nylands Iän.

l:o. Syn och undersökning för fällning af Vähäjärvi och Isokurkijärvi 
samt Sikujärvi sjöar i Karislojo- sockem

2:o. D:o för d:o af Sellinge sjö i Mäntsälä socken.
3:o. D:o- iör d:o afSuojärvi sjö r sagda socken.
4;o. D:o för d:o af Lappträsk sjö i Lappträsk socken.

I Äbo och Björneborgs län.

5:o. Syn och undersökning i Kümo elf för utrönande af huruvida sjun- 
ken och pä eltvens hotten aflagrad stock möjligen föranledt öfversvämnin- 
garna under sommaren 1899. - . . . .

6:o. D:o för fällning af särskilda sjöar i Parkano socken i och för an- 
gränsande kärrmarkers torrläggning och odling.

. 7:o. D:o at Kärsämäki kärrmarkers i-S:t Marie socken torrläggning tilio
skjutbana för garnisonen i Abo stad.

8:o. D:o för torrläggning af Rytäsuo m ossei Pämarlc kapell. '
9:o. D:o för regiering af Kauvatsa ä samt fällning af Ylinen och Alinen 

Kiikkoisjärvi samt Kuorsumajärvi m. fl. sjöar i Kauvatsa och Kiikka kapell.

I T avastehus län.

10:o. Syn och undersökning för regiering af vattenständet i Valteen- 
joki ä i Hattula socken i och för angränsande vattensjuka markers torrlägg- 
ning.

ll:o. D:o för fällning af Karkijärvi sjö i Kuhmois socken.

I W iborgs län.

12:o. Syn och undersökning för fällning af Willane sjö inorn Willane 
by af Kesälaks socken.

13:o. D:o för d:o af Rautjärvi sjö inom Koverila by af Kaukola socken.

I S:t M ichels län.

14:o. Utlätande öfver syn och undersökning för fällning af Pieni Ahve- 
naisjärvi träsk i Kangasniemi socken. Synen förrättad at Landtbruksinge- 
niören G. I. von Fieandt.

15:o. D:o öfver d:o för fällning af Tervajärvi sjö i Mäntyharju och
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Hirvensalmi socknar. Synen förrättad ai Landtbruksingeniören G. I. von 
Fieandt. '

I Kuopio Iän.

16:o. Syn och nndersökning■ för iällning af Alaluosta sjö inoni Rauta
vaara kapell.

17:o. Utlätande om fällnirigen af Kuhankavesi sjö i Hankasalmi socken.
18:o. D:o öfver syn och undersökning för fällning af Suuri- och Pieni 

Wesijärvi träsk i Vesanto -socken. Synen förrättad at Landtbruksingeniören
G. I. von Fieandt.

i9:o. D:o öfver d:o för fällning af Itä-, Pohjois-, Pitkä-, Lueli- och 
Keihäsjärvi träsk i Karttula socken. Synen förrättad af Landtbruksingeniö
ren G. I. von Fieandt.

I Uieäborgs Iän.

20:o. Syn och undersökning för fällning af Kemijärvi vattendrag i 
Kemi träsk socken.



TREDJE AFDELNlNGEN.
Landsvägar och broar.

I. Nybyggnad saint underhäll och remmit af landsvägar och broar.
Förutom de arbeten ä landsvägar och broar, som blifvit utförda i sam- 

manhäng med de kanal- m. fl. anläggningar, Öfverstyrelsen i denna berät- 
telse tidigare omförmält,. h.afva sädana under är 1900 förekommit ä följande 
platser:

1 T avastehus Iän.

■ 1. Underhäll af chausseernd invid Tavastehus stad.

Arbetet har är 1900 liksom äfven. under föregäende är va.rit utlemnadt 
pä entreprenad iör 1,500 mark om äret at Byggmästaren Skutnabb, och har 
detta hans ätagande efter Skutnabbs fränfälle i början at iirägavarande är 
till dess utgäng ömbesörjts af hans rättsinnehafvare.

2:o. Den i Kangasala socken öfver. kanalan, som förenar Längelmän- 
vesi och Roine sjöär, uppförda Kaivanto bro, underhälles numera pä stats- 
verkets. bekosnad. Dess remont under är 1.900 inskränkte sig tili insättning 
af nägra nya plankor i det redan temmeligen murknade brolocket; och har 
för dess fullständiga omläggiiing under iirägavarande är anskaffats trävirke, 
tjära, spik m. m. för en kostnad af 173 mark 30 penni och halva utgifterna 
för bron, inberäknadt förenämnda belopp, under äret stigit tili 220 mark 35 
penni. ..........  • ,

I VViborgs Iän.

8. Jernbron öfver Imatra fall i Ruoholalcs sotken. "

■ Hufvudsakliga kostnaden för remonten under äret har tagits i anspräk 
i och för de redan är 1899 päbörjade arbetenälör höjande af stödjemurarne
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för bankdosseringarna tili sàdan höjd att. bankerna. vid högvattenständ ej 
skulle taga skada. Sedan vattenständet sjunkit sä lägt att arbetet künde 
vidtaga, höjdes stödjemuren pä öfre sidan om östra landfästet samt det 
âterstâeride at stödjemuren nedanom samma landfäste, hvarförutom bankdos
seringarna utfyldes och utjemnades med för ändamälet Iramsläpad sand 
samt belades med ny torf. I öfrigt har bron underkastats endast obetydliga 
remonter. För skyddande af arbetsplatsen, der murning verkstäldes, upp- 
fördes ofvanom densamma provisionela skärmdammar, hvilkas utläggande 
dragit en kostnad at 272 mark. I öfrigt har för 169. löp. m. mur utbetalts 
591 mark 50 penni, . för huggning af 136,4 m2 sten 545 mark 60 penni, för 
kilning och transport af 144 1. m. sten 705 mark och för ny torfbeldädnad 
533 mark 50 penni äfvensom för släpning af grus tili vagen 50 mark.

Inbegripet brovaktens aflöning, • utgörande 160 mark, samt brons remont 
i öfrigt bestâende af mindre reparationer ai far- och gängbanorna, har re- 
monten för äret kostat 3,256 mark 50 penni, hvaraf i dagspenningar utbeta- 
lats 2,948 mark 10 penni, för upphandlingar 138 mark 40 penni, för skjutser 
och transporter 160 mark och för diverse 10 mark.

Under äret har vid remonten användts 100 öke- och 682 fotdagsverken.

4. Jernbron öfver 'Wuolcsen 'vid Jääshis soclcens Icyrlca.

Under äret har sjèlfva bron icke'varit i behof a f hägon remont, men 
har för befästande af brons midtelpelare anskaffats och kring densamma 
försänkts 50 m3 sten tör en kostnad af 250 mark. Derjemte har för remont 
af tvâ invid bron upplagda prämar och af en bât utbetalts 150 mark. Här- 
till har användts 7 l/2 öke- och 80 handtlangaredagsverken.

Inbegripet brovaktens aflöning, utgörande 120 mark, har remonten ko
stat 574 mark 20 penni, hvaraf i dagspenningar utbetalats 421 mark 90 
penni, .för upphandlingar 27 mark 30 penni och för diverse 5 mark.

5. Terijolci chaussée i Kivinebb soclcen. ■

För remonten af Chausseen uppköptes under är 1900 257 m3 dels ldlad 
dels bullersten för ett pris af 5 mark 50 penni per m3 och bakades af den 
frän föregäende är beflntliga behallningen af sten äfvensom al det under 
äret köpta förrädet tili makadamsten 523,5 m3 tör ett pris at 3 mark 50 
penni per m3. Om vären rengjordes farbanan frân â densamma under vin- 
tern samlad smuts och företogs under hösten före vinterns inträde en dylik 
rengöring, som künde uttöras billigare än under töregäende àr pä grund 
deraf att en dei villaegare i trakten utan ersättning bortsläpade smutsen tör 
att användas tili fyllnadsmaterial ; och steg kostnaden för sagda rengöring
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om vären till 181 mark *70 penni samt om kosten till 418 mark 60 penni 
eller till sammanlagdt 600 mark 30 penni. Under sommaren reparerades sä- 
väl farbanan som gângbanor ocb diken, hvarvid makadamen delvis upp- 
hackades och ny sâdan instampades med handkraft samt sand .och lera pâ- 
lyldes â gângbanorna, hvarjemte en del dikesreveteringar omlades med ny 
revetp-ringssten. Dessutom upphackades under Oktober mânad den mellersta 
delen af chausséen pâ en sträcka af ungefär 1,7 5 kilometer och invältades 
der ny makadam med ängvälten. Till detta arbete äfvensom för ängvältens 
iordningställande och maskindelarnas inpackning tili vintern användes 35 
maskinistdagsverken à 6 mark 50 penni samt 29 V2 eldaredagsverken à 4 
mark.

Vid re monten har under itrâgavarande âr användts 305 öke- och 1,783 
fotdagsverken och halva kostnaderna stigit tili sammanlagdt 10,927 mark 
26 penni, hvaraf utbetalats i aflöningar 133 mark 32 penni, i dagspenningar 
9,998 mark 25 penni, för upphandlingar 443 mark 19 penni, för skjutser och 
transporter 71 mark 50 penni samt för diverse, kontorshyran 240 mark häri 
inbegripen, 281 mark.

I S:t M ichels Iän.

2
6. Byggande af svängbro öfver Oravi kanal i Rantasalmi soeben.

Sedan Rantasalmi kommun hos Kejserliga Senaten anhällit att pä sta- 
tens bekostnad mätte öfver Oravi kanal i Ahvensalmi by af Rantasalmi 
socken uppföras en bro för lörmedlande af landsvägstrafiken, hvilken därin- 
tills uppehällits medels färja, som dock under vissa tider af äret icke var 
användbar, har Öfverstyrelsen, dertill anbefald af Kejserliga Senaten, lätit 
uppgöra tvä alternativa kostnadsförslag tili uppförande at en svängbro öfver 
kanalen, det ena slutande ä 28,500 mark och det andra ä 26,500 mark.

Derä har Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Kommunikationsexpe
ditionen af den 20 Januari 1899 anbefalt Öfverstyrelsen att öfver sagda kanal 
bygga en svängbro enligt det förra alternativet för en kostnad at 28,500 
mark samt upptaga arbetet uti nägot af Öfverstyrelsens tili Kejserliga Sena
ten insändande arbetsförslag.

Arbetet upptogs i Öfverstyrelsens arbetsförslag för är 1900 och vidtog 
detsamma, sedän nödigt virke anskaffats tili byggnadsplatsen, ■ den 16 Okto
ber samrna är.

Till en början uppfördes arbetsställnmgar öfver brostället i och för nödig 
uppmuddring af den pä stället lör de blifv-ande landfästena och pelaren 
befmtliga lösare jorden samt för inslagning af pälar under Östra landfästet,

Öfverstyr. för Vag- o. Yatterib. clrsber. f. 1900. ' 12
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pelaren och öfriga bärpälar för bron. (Inder November och December mâna- 
der uppmuddrades under ' Östra landfästet 81 m3 lösare lerblandad sand. 
Samtidigt med dessa arbeten vidtogs med uppbrytande och kilande af sten 
tili landfästena och pelaren samt i slutet af December mänad med transport 
af sten frän den pâ 7 kilometers alstând frân arbetsplatsen belägna sten- 
tägten. Under âret kilades 66 m3 sten, hvaraf 14,9 m3 transporterades tili 
arbetsplatsen, 18 m3 mindre jordsten anskaffades tili fyllnad under Östra 
landfästet och pelaren, hvarjemte bokades 22 m3 betonsten.

Härtill användes 36 3/4 häst- och 786 Vt fotdagsverke samt koritanta 
medel 8,682 mark 28 penni, hvaraf utbetalades i dagspenningar 2,206 
mark 95 penni, för upphandlingar 5,331 mark 63 penni, för skjutser och 
transporter 1,131 mark 35 penni samt tili diverse 12 mark 35 penni.

I Kuopio Iän.

7. Karisalmi brobyggnad i Rautavaara socken.

Sedan Forststyrelsen hos Kammarexpeditionen i Kejserliga Senaten an
imait att den kronan för underhäll tillskiftade bron öfver Karisalmi sund i 
Rautavaara kapell blifvit af den höga vàrfloden 1898 slcadad ända därhän 
att skyndsam ombyggnad af densamma var af nöden, har Kejserliga Sena
ten uti skrifvelse fr un Kammarexpeditionen af den 24 Mars 1899 anbefalt 
Öfverstyrelsen att läta genom ve'derbörande distriktsingeniör eller annan 
Jämplig person utföra ombyggnaden af sagda bro i enlighet med Öfversty- 
relsens i sâdant afseende uppgjorda ritning och â 15,000 mark sig slutande 
kostnadsförslag.

Under är 1899 utfördes de nödvändigaste reparationsarbetena för säker- 
ställande af den gamla bron samt anskaffande af nödigt virke och sten tili 
brobyggnaden.

Under .vintern är 1900 fortsattes med virkessläpningen, hvaremot tili 
brobyggnaden erforderlig sten framsläpades frän kringliggande fält senare 
pâ äret, enär deras framforslande om vintern skulle tili följd af den myckna 
snön dragit för stor kostnad. Arbetet igângsattes âter i början af Septem
ber, i det en provisorisk bro slogs öfver vattendraget strax ofvanom brostäl- 
let, och den gamla bron med dess strömpelare, isbrytare och lahdfästen 
undanskaffades. Härvid befanns att det är 1898 uppförda landfästet icke 
mera kunde användas för den nya med 2 spann projekterade bron samt att 
för grundande af landfästena och strömpelaren mäste användas pälrust, enär 
gründen här vid nogare undersökning befanns bestä af ett pâ ytan liggande 
härdt, för pliktstäng ogenomträngligt .stenhölster och derunder ett lö
sare lerhaltigt jordlager, blandadt med hârdare grus. Pâ grand häraf upp-
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gjordes nytt kompletteringsförslag, enligt hvilket den totala kostnaden för 
arbetet ökades tili 30,700 mark, hvilket berodde ej mindre ai‘ ökade arbets- 
kvantiteter än.äfven at för reparatipnsarbetena utbetalda ansenliga summor 
samt af att virket och släpningen af detsamma pä längt afständ medtagit 

. mängdubbelt större kostnad an Ursprungligen beräknats.
Till utgängen af iffägavarande är blefvo största delen af landfästena 

samt vingmurarna omlagda, hvarjernte landfästena förseddes med spänt- 
väggar och pälrust. Dessutom päbörjades arbetet för grundande af ström- 
pelarena och anskaffades dertill byggnads material samt utfördes andra för 
byggnaden nödiga arbeten.

Härtill användes 177 byggmästare-, 61V4 öke- samt 2,687 1/6 fotdags- 
verke, och stego kostnaderna under äret tili sammanlagdt 9,795 mark 85 
penni.

Arbetet beror pä fortsättning.

8. Juvankoski brobyggnacl i Nilsiä socken.

Detta arbete, hvartill Kejserliga Senaten pä de brobyggnadsskyldiges i 
Nilsiä socken derom gjorda anhällan, den 21 Juli 1898 beviljat kostnadsfria 
ritningar och kostnadsförslag jemte fri arbetsledning, päbörjades är 1899 
samt fortsattes under är 1900 tili slutet af Maj raänad, dä detsamma afslu- 
tades säsom färdigt. Härunder utfördes delvis ombyggnad af landfästena 
samt uppfördes 2 st. strömpelare af sten i stället för derstädes förut beflint- 
liga sädana af trä, hvarä en träspännverksbro i 3 spann utfördes. Dess
utom ombyggde de brobyggnadsskyldige delvis de länga vingmurarna invid 
landfästena.

Härtill ätgick ä kronans vägnar byggmästaredagsverken för en kostnad 
af 1,095 mark, hvaremot sjelfva byggnadskostnaden, belöpande sig tili un- 
gefar 18,000 mark, bestreds af de brobyggnadsskyldige sjelfve.

9. Byggande af landsvcigsbro öfver Meltunen ström i Kaavi socken.

Uti skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 28 Januari 1897 
hade Kejserliga Senaten, pä de vägbyggnadsskyldiges i Kaavi socken derom 
gjorda anhällan, anbefalt Guvernören i Kuopio län. att förordna vederbörande 
distriktsingeniör att kostnadsfritt för sökandene uppgöra ritning och kost- 
nadstörslag för uppförande af en ny bro af sten öfver Meltunen ström i be- 
rörda socken ä det stalle, der denna ström genomskär landsvägen emellan 
sagda socken och Joensuu stad, samt att äfven handhafva ledningen vid 
brobyggnadsarbetets utförande. Dä det uppgjorda kostnadsförslaget för
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en stenbro emellertid Steg ända tili 28,000 mark, anhöllo de vägbyggnads- 
skyldige hos Kejserliga Senaten om statsbidrag för byggandet at bron, 
öfver hvilken anhällan Kejserliga Senaten infordrade Öfverstyrelsens yttrande. 
I anledning derai lät Öfverstyrelsen, som icke ansäg det uppgjorda förslaget 
kunna godkännas, upprätta tvä nya alternativa förslag, afseende det ena 
byggande af en träbro för en beräknad kostnad af 29,600 mark och det 
andra uppförande af en stenbro för en kostnad af 50,200 mark.

Enligt skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 12 Oktober 
1899 beviljade Kejserliga Senaten sagda dag ät Kaavi kommun ett statsbi
drag af 15,000 mark, med vilkor att bron skulle byggas af trä i enlighet 
med Öfverstyrelsens förenämda, ä 29,600 mark sig slutande kostnadsförslag; 
och anbefaldes Guvernören i Kuopiö län att tili de vägbyggnadsskyldige pä 
distriktsingeniörens reqvisition i män af arbetets fortskridande utbetala sagda 
bidrag.

Arbetet päbörjades i Januari mänad 1900, i det att de vägbyggnads
skyldige anskaffade nödigt trävirke. Sedermera öfverlät kommunen byggan
det af bron i sin belhet ät en entreprenör, hvarföre distriktsingeniörens ät- 
göranden inskränkte sig tili utöfvande af nödig kontroll vid arbetets utfö- 
rande. Förutom nödigt virke anskaffades under vintern äfven det mesta at 
byggnadsstenen.

Dessutom medhanns före värfloden med utförandet af spontväggarne 
kring landfästena och bäda strömpelarena. Sedan värfloden afrunnit inslo- 
gos pälarne och inlades rustverken, hvarefter murningen verkstäldes. Der- 
efter uppfördes bron i enlighet med ritningarna i tre hängverksspann, af 
17,5 m hvarje, hvarjemte de i förslaget ingäende planerings- och vägbygg- 
nadsarbetena utfördes. Enär bron pä grund af den regniga hösten och derpä 
inträdande vintern ej dä künde mälas, lemnades detta tili följande är.

Förenämrida statsbidrag af 15,000 mark blef i sin helhet under äret tili 
de vägbyggnadsskyldige utbetaldt.

10. Höytiäinen bro i Kontiolahs socken.

, Arets anslag för underhäll af bion och den dertill ledande landsvägen 
var faststäldt tili' 250 mark, och har derat tili mindre reparationer af bron 
och landsvägens grusning blifvit användt 221 mark 1 penni samt 701/2 
dagsverke.
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I W asa Iän.

11. Byggancle af svcingbro öfver Haapasalmi suncl i Wiitasaari soeben.

Sedan Wiitasaari kommun hos Kejserliga Senaten anhällit att den ena 
at de lasta broar, som äro anlagda pä hvardera sidan af den holme, pä 
hvilken Wiitasaari kyrka är uppförd, mätte förändras tili svängbro, samt 
Guvernören i länet hemstält om beviljande ai erforderligt anslag lör ända- 
mälet, har Kejserliga Senaten uti skrilvelse frän Kommunikationsexpeditio
nen af den 13 Oktober 1898 för arbetets utförande i enlighet med i sädant 
afseende uppgjorda ritningar och kostnadsförslag af allmänna medel anslagit 
en summa af 22,000 mark; hvarjemte Wiitasaari kommun förbundit sig 
att lemna fri tomtplats för erforderlig vaktstuga med uthus samt bidraga- 
tili arbetet med nödigt virke, beräknadt tili ett värde af 5,000 mark.

Arbetet päbörjades den 6 Oktobet 1899 och fortgick tili den 5 Juli 
1900. Enär det beviljade anslaget, 22,000 mark, emellertid befanns otillräck- 
ligt, förskotterade Öfverstyrelsen den 3 April 1900 för arbetets afslutande 
6,500 mark, med hvilket tillskott arbetet künde slutföras. Under, sistsagda 
är uppmuddrades 688,7 m3 sten och gammal landsvägsbank samt nedrefs 
101 m3 kallmur och 133,8 m3 cementmur. Derjernte uppsattes landfästen 
och bropelare samt hoptimrades stenkistorna under bropelaren och ena land- 
fastet af sammanlagt 941 1. m. stock. Vidare slutfördes arbetet med 
vaktstugan och uthuset. Utöfver kostnadsförslaget utbygdes emellan lands- 
vägsbanken och skyddsföljarena en gängbro i qvartcirkel med 1 meters 
bredd för svängning af bron, jemte det pollare uppfördes tili skydd emot 
brons svängning in pä farleden.

Pör arbetena under äret användes 4,437 l/2 dagsverke och utbetalades 
i dagspenningar 12,256 mark 55 penni, för upphandlingar 3,060 mark 67 
penni, för skjutser och transporter 60 mark 70 penni samt till diverse 719 
mark 15 penni eher sammanlagdt 16,097 mark 7 penni.

Inalles har för arbetet till dess slutförande användts 7,80672 dagsverke 
samt kontanta medel 27,887 mark 58 penni, hvaraf utbetalts i dagspennin
gar och betingskostnader 21,348 mark 86 penni, i upphandlingar 5,145 mark 
32 penni, till skjutser och transporter 603 mark samt i diverse utgitter 790 
mark 40 penni.

Sist mä omnämnas att at de ofvannämnda medlen 60 mark ätgätt tili 
aflönande af brovakt för tiden frän den 5 Juli tili den 20 Augusti samt att 
för samma ändamäl jemte mindre kompletteringsarbeten tili ärets slut ytter- 
ligare användts 236 mark 20 penni.
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I U leäborgs Iän.

12. Underh&llet a f vägen öfver Pelso mosse frän Kylmälä by i Muhos 
socken till Wenetheitto by i Säräisniemi socken.

Pä grund ai Kejserliga Senatens den 28 November 1878 meddelade 
tillständ bygdes under ären 1879—1881 en vag emellan ofvannämnda byar 
öfver Pelso mosse. Denna väganläggning har derefter ärligen erfordrat 
större eller mindre remont. För är 1900 beviljades härtill 3,000 mark.

Under sistnämnda är utsläpades tili vägen 115 m3 lera och 486 m3 
grus. Denna 18 kilometer länga vag blef i sin helhet säväl tili vägplan som 
broar och trummor remonterad, hvarjemte 2,800 meter landsvägs- och aflopps- 

.diken gräfdes. Härtill användes 667 dagsverken och kontanta medel sam- 
manlagdt 2,991 mark 3 penni.

13. Byggande af landsväg fr&n gränsen emellan Rovaniemi och 
Sodankylä socknar tili kyrkobyn i sistnämnda socken.

Vid den pä Öfverstyrelsens föranstaltande under sommaren 1899 verk- 
stälda afsyning ä den färdigbygda landsvägssträckan emellan Wikajärvi 
hemman i Rovaniemi socken och Sodankylä sockens gräns ansägs nödigt 
att den inom sistnämnda socken iallande delen af vägen blefve snarast 
möjligt färdigbygd ända tili Sodankylä sockens kyrka. I anledning härai 
har distriktsingeniören i Uleäborgs distrikt pä grund ai Öfverstyrelsens för- 
ordnande uppgjort ett kompletteringsförslag tili de arbeten, som ännu borde 
verkställas för slutförande af sagda vägbyggnad, slutande berörda iörslag ä 
145,000 mark; derä Öfverstyrelsen hos Kejserliga Senaten hemstält att den 
beräknade tillskottssumman mätte för ändamälet beviljas.

Uti nädigt brei af den 9 Maj 1900 beviljades för färdigbyggande af 
ifrägavarande vägsträcka emellan Sodankylä sockens gräns och samrna soc
kens kyrka ett tillskottsanslag ai 145,000 mark, och anbefalde Kejserliga 
Senaten uti skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 8 Juni 1900 
Öfverstyrelsen att läta under inseende af vederbörande distriktsingeniör eller 
annan Öfverstyrelsen underlydande ingeniör färdigbygga omförmälda lands
väg i enlighet med det uppgjorda kostnadsförslaget, med iakttagande dervid 
att arbetet i fräga skulle utföras redan under är 1900 samt att af Kejserliga 
Senaten tidigare meddelade föreskrifter ej mindre angäende arbetsledning 
än ock angäende berättigande att utan ersättning frän närbelägna krono- 
marker enligt anvisning af vederbörande forstman uttaga tili vägens byg
gande erforderligt och användbart väg- och byggnadsmaterial fortfarande 
finge vid arbetet tillämpas.



Arbetet päbörjades i Oktober mänad 1900 och fortgick intill December 
mänad samma är, under hvilken tid landsvägen terrasserades och nödig 
fyllnadsjord framsläpades, hvarjemte erforderligt trävirke för broarne tärdig- 
höggs och delvis transporterades tili arbetsplatsen. Dessutom grusades va
gen pä en sträcka af 1,496 meter samt lerbeslogs pä en längd af 2,200 meter.

Härtill användes 890 dagsverken och stego kostnaderna tili samrnan- 
lagdt 8,161 mark 56 penni, hvaraf utbetalades 2,040 mark i aflöningar, 4,865 
mark 70 penni i dagspenningar, 4 mark 5 penni för upphandlingar, 1,170 
mark 76 penni för skjutser och transporter samt 81 mark 5 penni för diverse.

Dä för iirägavarande landsvägsbyggnad härförinnan utbetalts 206,100' 
mark, har för arbetet intill utgängen af är 1900 användts inalles 214,261 
mark 56 penni.

Arbetet fortsättes är 1901.

14. Byggande af landsväg emellan Kemiträsk och Kuolajärvi socJcnars
kyrkör.

I enlighet med Kejserliga Senatens i sädant afseende meddelade före- 
skrift har distriktsingeniören i Uleäborgs distrikt, pä anmodan af Öfversty- 
relsen, under är 1900 med Isokylä skifteslag i Kemiträsk socken träffat öt- 
verenskommelse om dem tillbörande ersättning af 3,000 mark för frän deras 
innehafvande lägenheter tili Kemiträsk—Kuolajärvi landsvägsbyggnad utbru- 
ten mark, hvilket ersättningsbelopp Öfverstyrelsen genom Guvernören i Uleä
borgs Iän tili vederbörande utbetalt. Dessutom har för kartläggning at sagda 
mark erlagts 155 mark 25 penni och i magasinshyra för vid vägarbetet 
använd redskap 36 mark, säledes sammanlagdt 3,191 mark 25 penni.

Dä för landsvägsbyggnaden i fräga härförinnan utbetalts 131,581 mark 
71 penni, har för detta arbete intill utgängen af är 1900 användts inalles 
134,772 mark 96 penni.

II. Ondersökningar för anläggning af vägar och broar.
För uppgörande af förslag tili anläggande af landsvägar, chausseer och 

broar samt för underhäll och remont af sädana hafva följande syner och 
undersökningar under är 1900 genom Öfverstyrelsens försorg blifvit verk- 
stälda, nämligen:
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I Nylands Iän.

l:o. Syn och undersökning för uppförande af en tilltänkt ny landsvägs- 
bro öfver Kervo ä i Thusby socken.

1 Äbo och Björneborgs län.

2:o. Syn och undersökning för uppförande af en hvälfd stenbro öfver 
Loimijoki ä i Berttula socken.

- 3:o. Syn. och undersökning för uppförande af en hvälfd sienbro öfver 
Aura ä i Lundo socken.

I T avastehus Iän.

. ' 4:o. Syn och undersökning för uppförande af en hvälfd stenbro öfver 
Piippu]a fors i Ruovesi soclcen.

5:o. D:o för uppförande af d:o öfver Siuro fors i Birkkala socken.

I Kuopio län.

6:o. Syn och undersökning för en tilltänkt landsvägsbro öfver Konne- 
koski fors i Rautalampi socken.

1 W asa län.

7:0; Syn Och undersökning för tilltänkt ändring af landsvägsbron öfver 
Haapakoski fors i Jyväskylä socken.

8:o. I anledning af Kannus kommuns anhällan verkstälde distriktsin- 
geniören i'W asa  distrikt, pä Guvernörens i Wasa län förordnande, urider- 
sökning af brostället vid Jokela strand af Lestijoki ä i Kannus kyrkoby 
samt uppgjorde ritningar och tvä alternativa kostnadsförslag för en pätänlct 
bro derstädes, afseende det ena förslaget uppförande af en hängverksbro af 
trä, bestäende af 4 spann ä 16,o m för en kostnad af 31,000 mark, samt det 
andra byggande af en plätbro af jern, bestäende af 3 spann ä 20,8 m för en 
beräknäd kostnad af 44,000 mark. Utgiften för undersökningen, utgörande 
141 mark 80 penni, bekostades af sökandene.

9:o. Undersökning af den invid Kurikka sockens kyrka öfver Ilmajoki 
ä und er uppförande varande landsvägsbrons duglighet m. m.
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I Uleäborgs Iän.

10:o.. Syn och undersökning. iör utrönande af humvida den s. k. Ka
pusta landsvägsbron ötver Vääräjoki ä i Sievi socken förorsakar vattnets 
stigande ä otVanbelägna odJingsniarker.

ll:o. D:o för uppgörande at förslag och kostnadsberäkning för en 
fandsvagsbyggnäd emelian Muonioniska och Enontekis socknars kyrkor.

Öpoerstyr. för Väg- o. Vattenb. cirsber. f. 1900. 13



F J E R D E  A F D E L N I N G E N .
Vattenverkssyner.

För anläggning och förändring af vattenverk hafva under äret följande 
syner och undersökningar blifvit verkstälda samt syneinstrument med kartor 
upprättade:

Inom Nylands Iän.

l:o. Syn och undevsöknirig för qvarnanläggnihg i Korkeasillankoski 
fors i Thusby socken. '

2:o. Betänkande. ang. förslag tili qvarnanläggning i Uudensiilanjoki 
uti Jaala socken.

■ 3:o. Syn och undersökning för qvarnanläggning i Povalsby fors uti 
Lovisa ä inom Perno socken.

4:o. D:o för vattenledning tili Kaukkas fabrik vid Kaukkas fors i Mänt
sälä socken.

5:o. D:o för vattenledning tili qvarnen vid Härkönkoski fors i Orimat
tila socken.

Inom Äbo och Björneborgs Iän.

6:o. Syn och undersökning' i Muraiskoski fors af Lassila ä inom Norr- 
marlc. socken för utredande af lagligheten af vattenledningen tili den der 
befmtliga sägen.

7:o. D:o i Sahakoski fors af Halikko a inoin Halikko socken för d:o cl:o.
'8:o. D:o i Lappikoski fors inom Lappis socken för förändring af vat

tenledningen tili i sagda fors befmtliga qvarn.
9:o. D:o i Tyrvenkylä fors af Kumo elf inom Lappis socken för en 

kombinerad qvarn- och säganläggning.
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. 10:o. D:o i Wanhamyiiykoski fors inom Siikais socken för i förenande 
af en mjölqvarn med den der befintliga sägen.

ll:o. D:o i Tyrvään kylä fors af Kumoelf inom Tyrvis socken för en 
kombinerad qvarn- och säganläggning.

12:o. D:o i Lankoski fors. af Karvia ä inom Honkajoki kapell i ocli för 
drifvande af ett tröskverk med vattenkraften i forsen.

13:o. D:o i Alakoski fors af Kartunmyllyjoki ä inom Ikalis socken för 
qvarnanläggning.

14:o. D:o i Särkikoski fors inom Ikalis socken för säganläggning.
15:o. D:o i Vuohijoki bäclc uti Lavia socken för qvarnanläggning.
1 6 :0 . D:o i Tervohaudankosld fors i Lavia socken för d:o.
17:o. D:o i Kyröskoski fors i Tavastkyro socken för förlängning af vat

ien ledningsrännan tili dervarande pappersbruk.

Inom T avastehus Iän.

l 8 :o. Syn och undersökning för dämningsrätt vid Pihlajakoski fors i 
Kuhmois socken.

19:o. D:o för qvarnanläggning i Kaukelankosld. fors i Padasjoki socken. 
20:o. D:o af. dambyggnaderna vid Relcolankoski fors i Jämsä ä af Jämsä 

socken.
• ' 21 :o. D:o för rättighet att anlägga ett träsliperi vid samma fors.

2 2 :o. D:o för qvarnanläggning i Kurikka bäck inom Kalvola socken. 
23:o. D:o för d:o i Pekkala fors af Rengo ä inom Rengo socken.
24:o. D:o för anläggning af säg- och hyfvelverk i Alimyllykoski fors 

af Pohjois ä inom Tuulois socken.
25:o. D:o för qvarnanläggning i Ämmäkoski fors inom Lampis socken. 
2 6 :0 ; D:o för ändring af skofabrikens vid Korkeakoski fors i Orihvesi 

socken rätt tili dämning af vattnet i sagda fors.

Inom W iborgs Iän. !

27:o. Syn och undersökning för fabriksanläggning i Linnankoski fors af 
VV uoksen floden pä vestra stranden af sagda flod.

28:o. D:o för fabriksanläggning i Kyrönkoski fors af Wuoksen floden 
inom Joutseno socken.

29:o. D:o för utredning af lämplighet för vattenverks anläggning i 
Paakkola fors af Wuoksen floden inom Mollia socken. .

30:o. D:o för qvarnanläggning i Viljajoki bäck inom Lavola by af 
Säkkijärvi socken. , • !
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31:o. D:o för d:o i Yiäpuusti by af Kexholms socken.
32:o. D:o för d:o i Wuottaan by a.t Kivinebb socken.
33:o. D:o för d:o i Haikkarila by af Jockas socken.
34:o. D:o för d:o i Miinala by af Salnris socken.

Inom Kuopio Iän.

35:o. Syn och undersökning för qvarnanläggning vid Brusilankoski fors 
i Hankasalmi socken.

36:o. D:o för d:o i Tuusjärvi träsk inom Tuusniemi socken.
37 :o. D:o för d:o i Äyskoski fors inom Karttula socken.
38:o. D:o för d:o i Hautakoski fors inom Kiuruvesi socken.

Inom W asa län.

39:o. Syn och undersökning för anläggning af vattenverk vid Kuhan
koski fors uti Laukas socken.

40:o. D:o för anläggning af ett träsliperi i Kitunen fors inom Wirdois 
socken.

41 :o. D:o för anläggning af en kombinerad qvarn- och säginrättning i 
Koranjoki ä i sistsagda socken.

42:o. D:o för säg- och qvarnanläggning uti Hipinkoski fors af Nurmon- 
joki ä inom Nurmo socken.

43:o. D:o för säganläggning uti Kläppikoski fors af Lapptjärds ä inom 
Dagsmarks by af Lappfjärd socken.

44:o. D:o för d:o uti Wiitalankoski fors af Nurmo ä inom Nurmo socken.
45:o. D:o för qvarnanläggning uti Byaforsen i Närpes ä inom Öfver- 

mark socken.
46:o. D:o för d:o uti Reinilänkoski- fors af Kyrö elf inom Storkyro socken.
47:o. D:o för d:o uti Potilankoski fors i Laihianjoki ä inom Laihia socken.
48:o. D;o för d:o uti Myllymäenkoski fors i Seinäjoki ä inom. Seinäjoki 

socken.
49:o. D:o för d:o uti Anäs fors i Härkmeri ä inom Lappljärd socken.
50:o. D:o för d:o uti Käld fors i Purmo ä inom Pedersöre socken.
51:o. D:o för d:o uti Kakkurinkoski fors i Ilmajoki ä inom Kurikka 

socken.
52:o. D:o för d:o uti Kalliokoski fors i Kauhavanjoki ä inom Kauhava 

socken.
53:o. D:o för d:o uti Eskolankoski fors i Kauhavanjoki ä inom Kauhava 

socken.
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54:o. D:o för cko uti Ronnalankoski fors i Kihniänjoki ä inom Peräsei
näjoki .socken. 1 i

55:o. D:o tör d:o uti Hvitas fors af Purmo norrä ä inom Purmo socken.
f : '

l
Inom Uleäborgs Iän.

56:o. Syn och undersökning för qvarnanläggning i Hirsikoski fors uti 
Pyhäjoki elf inom Oulais socken. ' .

57:o. D:o tör eko i Wääräkoski fors i Pyhäjoki elf inom samraa socken.

l



F E M T E  A F D E L N I N G E N .
Diverse arbeten m. m.

1. Precisionsnivellementet i Finland är 1900.

Sedan Kejserliga Senaten uti skrifvelse fr an Jordbruksexpeditionen af 
den 23 April 1891 anbefalt att under Öfverstyrelsens inseende skulle utföras 
ett precisionsnivellement öfver heia landet, hvarvid afvägnin gspo lygon er n a 
skulle förläggas med 2,000 kilometer utmed järnvägslinierna och tili lika 
utsträckning längs ländsvägarne, jemte det särskilda at Finska Vetenskaps- 
societeten och Ötverstyrelsen för lots-' och tyrinrättningen framhällna önsk- 
ningsmäl borde iakttagas, päbörjades nivelleringen är 1892, enligt Professor 
Seibts metod, frän den inom astronoiniska observatoriets i Helsingfors om- 
räde anordnade hufvudfixp unkten och fortsattes samma och de följande ären 
längs landets jernvägar tili den utsträckning och pä sätt af Öfverstyrelsens 
underdäniga berättelser för dessa är närmare tramgär.

' Under är .1900 har nivelleringen fortgätt enligt samma arbetsplan och 
metod som de föregäende ären och utförts i följande utsträckning:

Frän en fixpunkt at smidjärn i bärg vid 190 km ä Björneborgska ha
nan i närheten af Tammerfors utfördes nivelleringen längs nämnda bana 
genom Björneborg tili Mäntyluoto, der den afslutades vid en hronsbult i 
lokomotivstallets sockel. Dessutom utfördes sidonivellement tili Kumo äli 
frän Nokia Station tili Nokia fabrik, frän Tyrvää Station tili Wammaskoski 
fors vid Tyr vis kyrka, frän Kokemäki platiorm tili Kümo kyrkoby och trän 
Harjavalta Station tili färjstället öfver ältven. Vidare nivellerades längs 
Uleäborgs järnväg emellan Kelviä och Kannus stationer.

Totala längden af de atvägda sträckorna utgör 182,'2 9 km; dä hvarje 
sträcka är afvägd frarn och äter, är längden af hela det ä vestra delen at 
landet under är 1900 uttörda nivellementet 364,58 km.

Afvägningsinstrumentet var detsamma som under föregäende är, näm- 
ligen det af Breithaupt & Sohn u  Cassel tillverkade, och vid afvägningen
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kom den tili instrumentet hörande libellen l e uteslutande tili användning. 
Likaledes användes samma lattor som torut, och vid bestämning af lattornas 
lätigd begagnades normalraetern C. Bamberg N:o 5038.

Den normala syftvidden af nivellementet utgjorde 75 m.
Under juni, juli och augusti mänader är 1900 verkstäldes precisionsaf- 

vägningar jemväl längs sträekan Haapamäki—Pieksämäki. Arbetena vid- 
togo vid Haapamäki Station, där flxpunkten utgöres af en bronsbult, nedlagd 
i ett bärg invid Vasa banan ett styeke norrom stationshuset, och fortsatt.es 
sedän längs Jyväskylä banan förbi städen Jyväskylä fram tili Leppävesi 
Station. Därifrän följdes allmänna landsvägen tili Pieksämäki, och med- 
hanns sträekan tili gränsen mellan Vasa och Kuopio Iän. Hela den afvägda 
sträekan utgjorde 125 km, däraf 35 km landsvägsnivellement.

Vid arbetets utförande användes det franska precisionsafvägningsinstru- 
mentet med omläggbar libell, lattparet C, 5 och C,6, ett 20 meters stälmätt- 
band samt normalmetern N:o 136 af Palck-Rasmussen i och för bestäm- 
ningen af lattkorrektionen. Säsom biträden fungerade tvänne lattbärare, en 
instrumentbärare och en gosse för att bära solskärmen och jämte instrument- 
bäraren uppmäta syftvidderna. Sträekan mellan tvä pä hvarandra följande 
ftxpunkter, som i medeltal utgjorde 2 km, afvägdes fram och tillbaka, hvar- 
etter de er hälinä resultaten omedelbart uträknades och jämtördes med hvar
andra för att kontrollera arbetets noggrannhet.

Jyväskylä banan är dragen genom en jämförelsevis kuperad tralct och 
utmärker sig därför framtör ändra banor i värt land genom hastiga kurvor 
och starka stigningar. I följd af de- senare var det nödvändigt att vid pre- 
cisionsafvägningarna för det mesta gä framät med 60 meters syftvidder. 
Detta värkade i viss män hämmande pä arbetets fortgäng, sä att därigenom 
nägot mindre medhanns än hvad annars värit fallet. Landsvägsnivellemen- 
tet besvärades af en mängd rätt betydande backar, i hvilka ofta nog endast 
10 meters syftvidder kunde ifrägakomma, hvarför detsamma blef bäde arbets- 
drygt och tidsödande. För öfrigt fortgick arbetet lugnt och utan störingar. 
Säsom särskildt anmärlmingsvärd mä dock nämnas öfvergängen vid Perna- 
saari färjställe. Strömmen har här en bredd af 144 meter, hvilken bestäm- 
des med tillhjälp af tubens distansmätare. Pä västra stranden fans i en 
jordlast sten en fixpunkt. Det gälde dä att med instrumentet uppstäldt pä 
Östra stranden syfta öfver strömmen tili lattan pä flxpunkten. Längs samma 
Strand erhölls utan svärighet norrut en lika läng syftvidd, genom hvilken 
sälunda öfvergängen bekvämt förmedlades. Härvid mäste emellertid i följd 
af strömmens betydande bredd en större syftvidd än vanligt användas. Pa
ran för att refraktionen kunde värka i nägon män störande pä resultatet 
var säledes icke helt och hället utesluten, men mä här framhällas att luft-



förhällandena vid- observationstillfället voro i hög grad gynsamma, Himmeln 
var nämligen miden och ett saleta regn begynte falla, hviiket bidrog att 
utjämna tätheten hos de närmast jordytan liggande luftlagren. Vid flerfal- 
diga tillfallen gjordes den erfarenheten, att, de bästa Resultaten erhöllos vid 
miden himmel med sakta regn, da detta icke var svärare än att arbetet 
därunder obehindradt kunde fortsättas.

<é

I och för bestämningen af lattkorrektionen värkstäldes ander sorama- 
ren med tillhjälp af nonnalmetern 6 fullständiga lattundersökningar eller 
tvä i mänaden. För hvarje sadan undersökning bestämdes lattparets kor- 
rektion eller lattmeterns längd. Denna antogs ander tiden emellan tvänne 
bestämningar förändra. sig proportionelt med tiden. I det hela befanns att 
denna förändring försiggätt tämligen jämt och regelbundet. Lattmeterns 
längd, som i början af sommaren utgjorde 1 m — 0,o9 mm, uppnádde vid 
midsommartiden sitt minimiini 1 m 0 ,n  mm, men begynte därefter ökas 
och var vid slutet af sommaren 1 m +  0 , 0 2  mm. Denna ökning försiggick 
utan afbrott, men innan minimiini uppnäddes observerades en ökning i latt
meterns längd af 0,oi mm. Mähända var denna ökning, som ligger inom 
observationsielens gränser, en tillfällighet, och lattmeterns längd skulle dä 
under förra delen af sommaren hafva undergätt en fortgäende minskning, 
hvilkenjcunde förklaras genom den dä rädande starka värinen. Señare 
blef väderleken fuktigare och kallare, hvarigenom en ökning i lattmeterns 
längd lcunde bli en följd.

2. Hydrometrisk undersökning af Kymmene elf.

I Maj mänad. är 1900 vidtog den hydrometriska imdersökningen af 
Kymmene elf och fortsattes tili medlet af Oktober mänad, dä inträdande höst- 
flod jämte det ai Kymmene flottningsbolag päbegynta s. k. „drefvet“ nöd- 
vändiggjorde arbetets aislutande för äret; och mä beträffande sagda under
sökning här anföras följande:

Vid valet af mätningsställen har hänsyn mäst tagas ej allenast tili af 
tillflöden, förgreningar och nödig kontroll betingade ställen, utan äfven tili 
möjligheten att dit framforsla pontoner och attiralj för rimliga kostnader. 
Efter värkstäld okulering och förberedande pejUngar bestämdes ett mätnings- 
ställe i Jyränkö-ström invid Heinola stad, angiivande de frän Päijänne och 
Ruotsalainen sjöar afbördande vattenmängderna. Mellan Ruotsalainen och 
Päijänne kumia inga tilliörlitliga mätningar utföras. Ett andra mätningsställe, 
upptagande äfven Konnevesi vattnena, valdes i Iittis-ström i närheten af Iittis 
kyrka. Nedanför Wuohijärvi strätens infall antogs ett tredje mätningsställe
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vid Kyöperilä-ströin, strax under Woikka fors, samt, efter infallet af Harju 
sträten, ett fjärde i Rauhavirta mellan Kuusankoski och Keltis forsar. Här- 
ifrän nedät upptager elfven inga nämnvärda tillflöden, hvarföre det femte 
mätningsstället valdes i Piirtenkoski fors, belägen 5 ldm under Anjala fors, 
och hvarest i juli 1898 värkställdes en högvattenmätning. Däreiter bestämdes 
ett mätningsställe för Pyttis-grenen i Hirvenkoskenvirta, c:a 5 klm frän för- • 
greningsstället nedät, sanit uti Östra grenen vid Ritala-ström, vid Lihaniemi 
ström uti Koivukoski-grenen och vid Wuolte ström uti Högforska grenen.

Uti mynningsarmarne tili Pyttis grenen ansägs mätningar ej kunna 
ifrägavarande är anordnas, emedan transporten skulle blifvit svär och tids- 
ödande, hvarigenom för stora intervaller mellan mätningarne i den egentliga 
elfven uppkommit.

Jämte nödiga geodetiska arbeten gjordes fyra serier mätningar, begyn- 
nande vid högvattenständ i slutet af Juni mänad och slutande vid lägvat- 
tenständ i Oktober. Dä höstregnena vidtaga stiger nämligen vattnet 
äter tills stark köld inträffar, dä det begynner falla, och stär dä lägst under 
värvintem.

Oaktadt. 1899 ärs kolossala högvatten väl utrunnit under vintern, var 
1900 ärs vattenständ dock att anses säsom bland de hcgsta under normala 
är förekommande, hvarför nägra egentliga lägvattenmätningar ej kunde 
värkställas. Alit tyder dock pä att under sommaren 1901 ett mera ovanligt 
lägvattenständ skall inträffa och vattenmätningarna dä kunna afslutas säsom 
füllt kompletta.

Vid den tidpunkt pä äret dä högvatten inträffar i den egentliga elfven, 
d. v. s. i slutet af Juni eller början af Juli mänad, hafva de smärre lökala 
tillflödena redan afbördat sin värflod, hvarför det under sommarmänaderna 
huivudsakligast är Päijänne sjö, som med c:a Vedelar och Wuohijärvi som 
med c:a V6del tillföra Kymmene elf dess vattenmassa. Frän Woikka fors 
nedät är den pr sekund afrinnande vattenmängden ungefärligen densamma 
längs hela elfven och fördelar den sig i det närmaste lika pä Högforska- och 
Pyttisgrenarne.

Samtliga vattenmätningar äro utförda med hydrometriska flygeln N:o 
16, som är 1898 undergätt ny tarering.

Emedan de för hydrometriska arbetena i Wuoksen bygda kontonerna 
voro för stora och tunga för att kunna transporteras längs de länga och 
delvis omöjliga vägar arbetet i Kymmene elf erfordrade, bygdes ett par 
mindre och lättare, för Kymmene elf füllt lämliga poutoner, och de gamla 
placerades i Heinola för att användas vid mätningarne i Jyränkö-ström.

Den af Kymmene flottningsbolag i enorm Skala bedrifna flötningen af 
stock och pappersved har i betydlig grad försvärat och fördröjt arbetena

Öfverstyr. för Väg- o. Vattenb. drsber. f. 1900. U



säväi genom den direkta fara för folk och intnunent, som den i st,oire och 
mindre hopar sä godt som ständigt nedflytande stocken âstadkommer, som 
ock genom den förändring i afflödesprofllerna tillfälliga stockpatningar i fors- 
nackarna samt stockmagasinen förorsaka. Svärast patar sig stocken i Woikka 
fors och aro patningar därstädes med ty ätföljande uppdämningar, tillföljd 
af de ofvanför liggande Stora magasineringsbassinerna, af märkbart infly- 
tande pä vattenförhällandena för hela den nedanför liggande elfsträckan.

Genom det tillmötesgäende flottningsbolagets samtliga tjänstemän och 
be.tjänte visat, samt genom den möjlighet tili hastiga meddelanden flottnings
bolagets längs elfven dragna telefoniedning medfört, hafva arbetena ändock 
kunnat utföras med säkra résultat, säsom af de grafiska uträkningarnä 
framgär.

Peglar aro utställda längs hela elfven vid alla m erä betydande ställen. 
Stora svärigheter har det här likasom vid Wuoksen värit att pä lämpliga 
pegelställen erhälla dugliga observatörer. Äfven för detta ändamäl har flott
ningsbolagets folk sä mycket som möjligt anlitats. En stor lättnad och tids- 
vinst för de hydrometriska arbetena vore om peglar funnes utstälda i respek
tive vattendrag och observerade under nâgot är innan vattenmätningarna 
vidtaga.

Kostnaderna för ärets arbete uppgä, inclusive en del pegelobservatörers 
aflöningar, tili 2,944 mark 63 penni. Häraf har utbetalats 2,026,6 5 mark i 
aflöningar och dagspenningar, 561, 9 0  mark i skjutser och transporter, 35 
mark för ett upphandladt differentialbiocktyg samt 321,08 mark i diverse 
utgifter, i hvilka äfven inbegripas sâdana upphandlingar, soin direkte användts 
säväi vid arbetet som för bâtar och peglar.

3. Afsyningar, sammanträden och öfriga diverse förrättningar.

Af dessa förrättningar mä följande omnämnas:

I N ylands län.

l:o. Afsyning af farledsarbetet mellan Lovisa och Kotka städer.

I T avastehus län.

2:o. Vid Pulkkilansalmi sund i Asikkala socken äteruppsattes 4 stycken 
omkullseglade fasta pollare för en kostnad af 799 mark 26 penni, som er- 
sattes af befälhafvarene pä ängbätarne Sampo, Rapu, Jämsänkoski och 
Hjalmar.
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I VViborgs Iän.

3:o. Undersökning vid Wuoksenfloden emellan Linnankoski och Tai- 
nionkoski forsar inom Ruokolaks socken för utredande af öfverklagade upp- 
dämningar.

4:o. D:o vid Alasakoski fors af Unksu ä inom Ruokolaks socken för 
utredning af derstädes inrättadt vattenverlcs beskaffenhet med hänsyn tili för 
detsamma faststälda bestämmeiser.

5:o. Uppmätning af strömstyrkan i Saima sjö ofvanöm Wuoksen flo- 
dens utlopp ur sjön.

I S:t M ichels Iän.

6:o. Undersökning vid Juurisalmi sund inom Kristina socken för upp- 
föraude af en landningsbrygga.

I W asa län.

7:o. Afsyning af Haapasal’mi svängbro i Wiitasaari socken.
8:o. Vattenmängdsmätning i Kronoby ä i och för bestämmande af 

afflödeskoefficienten..
Bnligt förordnande af den 26 Oktober 1894 har Öfverstyrelsen anbefalt 

distriktsingeniören i Wasa distrikt att ârligen i Kronoby â anordna vatten- 
mängdsmätningar vid högflod i och för erhällande af för vattendrag lämp- 
liga afflödeskoefflcienter, användbara vid beräkningen at det sig afbördande 
vattnet vid kännedom af sammelviddens storlek och beskaffenhet.

Pä grund af ofvannämnda samt ett senare, samma sak berörande för
ordnande. af den 20 April 1897 hafva dessa vattenmängdsmätningar frän och 
med är 1895 vàrflodstid ârligen fortgâtt à särskilda stallen i vattendraget, 
hvarjemte.de fiesta mätningsställena nägot upprensats för vinnande af möj- 
ligast säkra résultat. Kostnaderna hafva under är 1900 utgjort 83 mark 70 
penni samt derförinnan 1,075 mark 89 penni, hvadan för denna undersök
ning härtills utbetalts inalles 1,159 mark 59 penni.

Dessa vattenmängdsmätningar äro afsedda att fortsättas. (
9:o. Undersökning af Perho â i och för dess regiering.
Pä grund af Kommunikationsexpeditionens i Kejserliga Senaten uti 

skrifvelse af den 6 April 1899 dertill lemnade bemyndigande har Öfversty
relsen i och för ansökt undersökning för regiering at Perho â frân Pikku- 
koski fors i Gamlakarleby elf tili Yrttikoski fors i Perho â anslagit ett be- 
lopp af 2,500 mark; och utfördes berörda förrättning, pä Öfverstyrelsens för-
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ordnande, af distriktsingeniören i Wasa dlstrikt under tiden frän och med 
den 12 Juni till och med den 19 Juli är 1900. Dervid undersöktes en sträcka 
ai 35 km med 22 olika forsar till en sammanlagd längd af 9,7 km. Ut- 
gifterna för undersökningen utgjorde 1,620 mark 30 penni.

10:o. For erhällande af större vattenmängd an för ifrägasatt fällning 
af Evijärvi sjö antagits tili norm verkstäldes vid värfloden är 1900 mätning 
af vattenmängden vid utloppet frän sagda sjö uti Esse ä för en kostnad af 
39 mark 54 penni, men i f'öljd af obetydlig värflod sagda är befanns 
vattenmängden, som i förslaget för sjöns fällning antagits tili 30,7 g m3, 
utgöra endast 16,9 8 m3, hvarföre ny vattenmängdsmätning skulle under vär- 
flodstid är 1901 ä samma Ställe verkställas.

ll:o. Undersökning af Teerijär-vi ä i och för dess regiering.
Denna förrättning, som päbörjades är 1899, slutfördes den 21 Augusti 1900.

I Uleäborg län«

12:o. Vattenmängdsmätningar värflodstid vid Pyhäjoki elfs utflöde ur 
Pyhäjärvi sjö i Pyhäjärvi socken för be^tämmande af afflödeskoefficienten.

13:o. Sprängning ai isen uti Merikoski och Madetkoski forsar af Uleä 
elf tili förekommande at skadliga öfversvämningar ä Uleäborgs stads omräde.

Emedan uti nämnda forsar regelbundet hvarje vinter bildar sig issörja 
och isfördämningar, hvilka orsaka skadliga öfversvämningar och hvilket 
fenomen ofta under vinterns lopp upprepas med desto större häftighet ju 
högre vattenständet vid vintern inträde värit, har Kejserliga Senaten, pä 
ansökan af Uleäborgs stad, uti skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen 
af den 4 November 1897 funnit godt bifalla tili att dessa uppdämningar ge- 
nom Öfverstyrelsens ätgärd linge förebyggas medels issprängning samt derför 
nödiga redskap, dynamit och arbetsledning kostnadsfritt lemnas emot det 
att staden bekostar för utförandet behöflig arbetsstyrka, Utgifterna för de 
under är 1900 ai statsverket bekostade sprängämnena stego tili 1,456 mark.

4. Utvidgning af Vest-Tavastländska distriktets redskaps- 
magasin i Tammerfors.

Sedan Kejserliga Senaten nti skrifvelse frän Kommunikationsexpeditio- 
nen af den 24 Mars 1899 anbefalf Öfverstyrelsen att läta. med en 16 m läng 
tillbyggnad utvidga Vest-Tavastländska distriktets ä Tammerfors stations- 
plan befintliga redskapsmagasin saint anslagit för detta ändamäl ett belopp
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af 3,900 mark, utfördes berörda arbete under Juli och Augusti mänader 1900, 
och ätgick dertill af anslaget
för tillbyggnad af stenfo ten .....................................112: —
tili trävirke och öfriga m a te r ia l ie r .........................„ 1,440: 85 — 1,552: 85
i arbetslöner..................................................................„ 924: 25
tili magasinets städning och inflyttning af redskapen „ __________ 26: 60

Summa Smf 2,503: 70
Af anslaget äterstär sälunda en behällning af 1,397 mark 30 penni.

5. Undanskaffandet af de si k. Nokia risslen.
Sedan Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Kominunikationsexpeditio- 

nen af den 11 April 1900 an befalt Öfverstyreisen att läta undanskaffa sär- 
skilda af lcronan olvanom inloppet tili Nokia iabriks i Birkkala socken vat- 
tenledning inrättade rissel för att skydda vattenledningen i fräga för äver- 
kan genom nedgäende flottgods samt för ändamälet anslagit ett belopp af 
1,500 mark, päbörjades arbetet den 12 September och afslutades den 3 Ok
tober samma är.

Härtill ätgick:
i arbetsledning 22 dagsverkem ...................................................   3mf 88: —
tili undanskaftande af risslen 147‘/2 dagsverken '............................„ 438: 07
tili skjutser samt transporter af det uppfordrade virket . . . „ 241: 15

Summa 169y2 dagsv. 3mf 767: 22 
Af anslaget blef s&lunda oanvandt 732 mark 78 penni.
Porutom i det fbregaende omnamnda arbeten och forrattningar hafva 

af distriktsingeniorerne flera forslag till vattenverksanlaggningar o.ch vatten- 
byggnader samt yttranden rorande dambyggnader, brobyggnader, vattenled- 
ningar och torrlaggningar dels till Ofverstyrelsen och dels till Guvernorerne 
afgifvits. '

Pör förvaltningen af material- och instrumentalmagasiner har i arvoden 
och tomtarenden utbetalts:

I Uleäborgs d is tr ik t......................................9mf 170: —
'I Wasa „ ..................................... „ 84: —
I Vest-Tavastländska d is trik te t.................. „ 240: —
1 Päijänne distrikt........................................ „ 240: —
I Kuopio „ ..........................................„ 1 2 0 :  —
T Saima „ ..........................................„ 440. —

Summa &mf 1,294
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För vattenstândsobservationer har utgifvits:
I.Uleâborgs distrikt . . . . 
I Wasa „ . . . .
I Vest-Tavastländslca distriktet
I' Päijänne d is tr ik t...................
1 Saima ,, ...................

Stnf 850
» 360
» 621

200
564

Dessutom har ä Öfverstyrelsen utbetalts. 483
Summa Sm#: 3,078

70
70

K analbetjeningens i landet understödsfond.

Räkningen öfver förvaltningen af den vid Öfverstyrelsen bildade ■ „under
stödsfond for âlderstigneoeh orlceslöse lägre betjänte vid Iccmalerna samt deras 
enlcor och barn“ visar följande résultat för âr 1900:

I n k o m s t e r :

Behâllning frân âr 1899 ........................... Smf 38,362: 85
Räntor m. m......................... ....  ■ ■ ■ • „ 1,954: 95

Summa Smf 40,317: 80

U t g i f t e r :

Utbetalda u n d e rs tö d ...............................Smf 863: —
Behâllning tili âr 1901 . . . . .' . „ 39,454: 80

Summa Smf 40,317: 80

Antalet af de frân Öfverstyrelsen aflâtna embetsskrifvelser bar värit:

Ar 1896 . . . . . . . .  1,821
i l 1897 . . . . . . . . 2,162
i l 1898 . . . . . . . .  2,400
i l 1899 . . . . . . . .  2,400
11 1900 . . . . . . . .  2,418
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Summarisk uppgift öfver använda dagsverken och ätgängna medel
Finland inseende utförda allmänna landsvägs-

I l:sta eller Uleäborgs d istrikt.

Underhällct af vagen öfver Pelso m o sse .............................................................................................................
D:o „ Pelso kanaler ock byggnader • • ■ * .............................................................. .......................

Kemont af bätlederna och dragvägsmöljorna i Uleä v a tten sy stem .................................................. ...
D:o „ flottningsrännan i Taivalkoski f o r s ..................................................................................................

Upprensning af Jesiöjoki m. fl. äar i Kittilä socken.................................................................. ......................
D:o ’ „ flottniDgsrännan i K ovuanjoki.................................................................................................

Kemont af bätlederna oeb dragvägsmöljorna i Kiehimänjoki och Emäjoki elfvar.......................................
Inrättande af bätled och dragvägsmölja i Ylivuokkijoki a ..........................................................................
Upprensning af Hossa eller Yläjoki bätled .........................................................................................................
Kemont af bätlederna och dragvägsmöljorna i Wuokkikoski m. fl. fo rs a r ................................................ •
Sprängningsarbeten i Madetkoski oeb Merikoski forsar i Uleä elf............................................... ...................
Kemont oeb underkäll af Ämmä och Koivukoski slussar..................................................................................
Kemijärvi—Kuolajärvi landsvägsbyggnad.......................................................................................... ....
Wikajärvi— Sodankylä—Kemijärvi—Kuolajärvi landsvägsbyggnad............................... ...............................
Upprensning^af Perilänkoski, Pallaskurkkionkoski m. fl. forsar i Ounasjoki....................... .......................

D:o „ Ijo elf frän Iijärvi tili P u d asjä rv i..........................................................................................
Keglering af vattenständet i Mubosjoki oeb Wesalanoja..................................................................................
Pördjupning af bätbamnen oeb remont af vägbrytaren vid M arjaniem i.......................................................
Förigenomgrafvande af näset emellan Pitkävuono och Lentolabti vikar- ...................................

I 2:dra e ller  W asa d istrikt.

Kaurajärvi sjöfällningsarbete.......................................................................................................... .......................
Undersökning af Perho ä ..........................................................................................................................................
Värflodsmätniugar i Esse ä ............................................................................................................................. .... •
UttorkningUif Joudinneva mosse i Storkyro socken.......................................................................... ...
Upprensning af Lebmäjoki ä ..................................................................................................................... ...
Torrläggning af Slottsmossen.............................................................. ...........................................................•
Pikku- oeb Heikkilänkoski forsars upprensning..................................................................................................

Transport



vid de under Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna i 
och vattenbyggnadsarbeten under àr 1900.

Använda dagsvärken Â t g ä n g n a ra e d e l

Krono-
dagsvärken

Intressent
dagsvärken

Summa
dagsvärken

Aflöningar
Dags-

pänningar
Uppkand-

lingar

Skjutser 
och trans

porter
Diverse Summa

102 2,418 75 332 138 28 2,991 03
— — — — ' — — — — 3,484 55 233 55 159 20 18 — 3,895 30

. 10,546 - — — 10,546 — 1,816 — 26,643 39 4,723 17 1,519 99 146 20 34,848 75
... - — — ' — — — — 55 50 — — 81 04 — 136 '54
— — — — — — — — 1,400 — — — 61 31 — — 1,461 •31
. 954 3T — 954 »TT '245 — 3,499 60 182 80 365 12 5 40 4,297 92

5,202 3
*4 — — 5,202 3

T ' 380 — 14,398 75 7,723 53 656 52 105 20 23,264 —
1,974 - —  ' — 1,974 — 366 — 5,191 50 1,854 40 30 — — — •7,441 90
1,060 - — — 1,030 — — — 3,489 10 '320 60 294 50 14 70 4,118 90
1,736 — — - 1,736 — 245 — 5,413 65 9,966 29 802 32 72 79 16,500 05

—  ' — — — — — — — — 1,456 — — — - — 1,456 _

631 3
T — — 631 3

T 2,470 — 1,418 60 3,800 55 308 08 12 40 8,009 63
— - — — — — — — — — — — — - 3,191 25 3,191 25
— . — — — — — 2,040 — 4,865 70 4 05 1,170 76 81 05 8,161 56

. 1,009 1
T — — 1,009 l

T
310 — 4,844 75 359 70 570 77 22 31 6,107 53

2,189 3
V - — 2,189 s

T 611 — 7,718 25 1,589 11 746 63 85 57 10,750 56
' — - — — — — 600 — 35,992 40 2,441 34 497 20 27 77 39,558 71

641 — — — 641 — 300 — 2,315 40 41 40 39 — 7 30 2,703 10

" ' "

— 500

35 . 1,000 1 1,035 l•2 709 20 31 85 71 69 39 851 74
— — — — — — 280 — 1,061 90 22 05 233 85 22 50 1,620 30

5 75 — — ' 33 79 — — 39 54
237 t — — . 237 1*2' — — 637 40 . 87 65 11 66 — — 736 71

— - — — — — — — — — — — — — 7 — 7 —
- — — — —  . — — — — — — — — — 50 — 50 —

2,912 — — — 2,912 — — — 9,960 40 3,275 42 124 83 119 43 13,480 06

— — - - — — 9,765 — 135,524 54 38,445 46 ■ 7,916 52 4,027 87 196,179 39

Öfverstyr. för Väg- o. Vattenb. clrsber. f. 1900. 15
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• " Transport
Upprensning af Gamla Karleby ä nedanom Pikku ocli Heikkilänkoski forsar ■ • - . ............
Reglering af vattenstandet i Kauhava elf och Hirvi joki ä ........................... • . ....................... ’ .....................
Torrläggning af Ohrenneva och Matinneva mossar • • ■ ■ • ' ................ ' •  - ■ ■ " - ■ • •
Upprensning afJKyrö elfs nedre l o p p ......................... ....................................................... '• •}..................

■ D:o „ Malax och Sarvijoki äar • • ■ ■ ■ ■ ■ ■"...............................
D:o „ Niska'eller Saariluoma b ä c k ..................................................................................' • • • • •
D:o „ Lestijoki ä ....................................... .............................. , • • ................
D:0 „ Portoin ä ..........................................................................................................■ • v .................
D:o „ Lehmijoki del af Nurmo ä ...................................................................................... .

I 3:dje eller V est-T avastländska d istrik tet.

Fördjupning af Aune sund . . . . . . . . . .
Utvidgning af Tanimerfors centralmagasin • ■ •
Undersökning af Parkano mosse- • ....................

„ Sotka ström och Hintsala sund
Undanskaffande af risselvärket vid Nokia • ■ • 
Underhall och förvaltning af Kaivoskanta kanal

D:0

D:0

D-.o
D:0

d:0
d:0
d-.o
d:0

Kautta
Muróle
Walkiakoski
Lembois

Remont af Kaivanto b r o ........................... ' • •
Underháll och förvaltning af Lemströms kanal

D:o „ „ Strömma „ ...........................................................: .
Upprensning af Ripanoja b ä c k ........................... .. ............................: ...........................................
Fällning af Kuorsuma och Kiikkoisjärvi s j ö a r ..............................................................................
Arbetsledning vid Jarkonvuolle och Sulussalmi brohyggnad .......................................................
Pällning af Walkojärvi och Hankerojärvi sjöar samt regiering af vatteriytan i Sirppujoki ä
Upprensning af Hanhijoki ä jämte biflöden........................................... ".........................................
Fällning af Storträsket i Finströms socken- ...................................................................■
Telefonledning emellan Muróla kanal och Kuru c e n tr a l ...............................................................
Rödjning, planering och afdikning af garnisonstruppernas i Ábo sk jutbana............................
Strömma sänkkista • • .................................. ................................................................................. ...  •

: Transport
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Använda dagsvärken Ä t g â n S n a m e d e l
—

Krono-'
dagsvärken

Intressent-
dagsvärken

Summa
dagsvärken

Aflöningar
Dags-

penningar
Upphand-

lingar

Skjutser 
och trans

porter
Diverse Summa

— — — — — — 9,765 ___ 135,524 54 38,445 46 7,916 52 4,027 87 196,179 39
1,722 - — — 1,722 - — — 5,107 55 596 50 22 69 — 5,726 74
— — — — — — — — — — — — 29 53 28 25 57 78

2,046 17 ' — — 2,046 1■5 — - 4,140 75 18 56 10 20 77 20 4,246 71
49,213 t

T — — 49,213 1,200 — 123,556 42 20,572 34 261 — 1,761 55 147,351 31
3,955 - — — 3,955 - — — 10,599 05 843 73 179 44 38 — 11,660 22
3,346 — — — 3,346 - — — 7,587 — 1,131 92 ’ 51 98 63 30 8,834 20
4,141 1? — — 4,141 i — — 12,793 20 v. 2,982 03 200 60 3,556 — 19,531 83
3.341 — - — 3,341 - — — 9,344 02 ■ 1,380 48 106 81 4,138 52 14,969 83
3,525 1

T 3,525 1f 10,178 30 ' 2,413 84 61 07 49 40 12,702 61

3,669 1 3,669 17 10,995 18 421 34 104 52 . 78 20 . 11,599 24
— — . — — — - — — 1,112 35 1,309 10 82 25 — — 2,503 70
— - — — — — — — 3,352 65 13 20 164 67 196 .20 3,726 72
— — — — — — — — 631 — — — 15 65 31 70 678 •35
— — — - — - — — 526 07 — — 241 15 — — 767 22
146 — — — 146 — 500 — 428 05 439 55 27 — 14 50 1,409 10
14 — — 14 1

7 500 — 40 90 58 80 17 24 — — 616 94
498 1

Ï — — 498 1
7 1,850 — 1,728 — 576 43 144 75 86 — 4,385 18

154 3
T — — 154 3

T 1,850 — 598 53 318 35 3 50 — — 2,770 38
105 l

T — - 105 i 1,450 — 832 22 59 90 31 05 — — 2,373 17
— — — — — — — — 40 — 173 30 7 05 — — 220 35
— - — — — — 500 - 994 70 97 60 28 — — — 1,620 30
169 3f — — 169 3

T 900 — 537 45 198 91 3 — 34 — 1,673 36
505 96 — — — — — — 505 96

— — - — — — — ' 68 50 ' — — — 15 85 ' 84 35
— — — - - — — 212 — — — — — — — — 212 —

32,434 1
7 — - 32,434 T — 86,742 84 16,971 16 410 30 589 51 104,713 81

• 12,247 - —  . — 12,247 — — — 43,151 42 1,893 58 52 08 408 25 45,505 33
4,648 1

- f — — 4,648 7 — — 18,148 82 1,379 81 212 75 18 75 19,760 13
— — — — — — — 61 — ■498 30 36 80 —  . — 596 10

2,294 1
Ï —  ' — 2,294 i — — 9,025 06 1,889 62 104 60 95 05 11,114 33

402 l
Y — — 402 7 — — 1,339 20 1,661 76 148 59 10 40 3,159 95

— - — — — 18,727 - 499,690 73 96,345 57 10,674 79 15,318 50 641,256 59
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Transport

I 4:de eller Päijänne distrikt.

Haapasalmi svängbrobyggnadsarbetc............................... ...........................
Underhäll af Haapasalnii svängbro...............................................................
Lovisa—Kotka farledsarbete • • • ...............................................................
Afsynande af Lovisa—Kotka farledsarbete........................................... ••
Undersökning af Sandörns grund i Lovisa fa r le d ...................................
Helsingfors—Pikkala farledsarbete..............................................................
Underhäll ock förvaltning af Säviä kanal................................... ..

D:0 n d:0 » Kolu „ ...............
D-.o 5) d;0 „ Tervasalmi svängbro
D:0 (1:0 „ Kalkkis kanal • ■ •

D:0 5) d:0 „ Wesijärvi kanal • •

Fällning af Kortteinen s j ö ..........................................................
Fördjupning af bäthamnen vid H og land .......................................
Upprensning af Jämsä ä ....................................... i .......................
Torrläggning af skjutbanan vid Fredriksberg...............................
Utvidgning af Hästnäs kanal och upprensning af Willinge sund 
Genombrytande af stenbanken â Drumsö militärväg....................

I 5:te eller Kuopio distrikt.

Underhäll af bro öfver Höytiäinen k an a l...................................................
Lastukoski kanaliseringsundersökning......................................................
Underhäll och förvaltning af Herkko kanal...............................................

D:o „ „ „ Ahkiolaks kanal ■ • ................................
D:o „ „ Ruokovirta „ .......................................
D:o „ „ „ Konnus och Taipale kanaler....................
D:o „ ., „ Karvio kanal ■ • • . ................................
D:o af farleden Iisalmi—Wakkaus—Kuopio—Karvionranta • • •
D;o „ Leppävirta s trö m b ro ..............................................................
D:o och förvaltning af Pielis elfs kanaler.......................................

Komplettering af Porosuo mossuttorkningsarbete...................................
Kanalisering af Muurue Ström......................................................................
Upprensning af farleden i Pielis e l f ....................... ...................................
Ombyggnad af bron öfver Karisalmi s u n d ...............................................

Transport
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Använda dagsvärken 1 t g à n g n a m e i e 1

Krono-
dagsvärken

Intressent-
dagsvärken

Summa
dagsvärken

Aflëningar Dags-
penningar

Upphand-
lingar

Skjutser 
och trans

porter
Diverse Summa

— — — — — — 18,727 — 499,690 73 96,345 57 10,674 79 15,318 50 641,256 59

12,256 55 3,060 67 60 70 719 15 16,097 07
— - — — — — 174 — 35 — 27 20 — — — — 236 20
2,505 1"2 - — 2,505 .1. — — 8,661 95 277 50 — — 151 90 9,091 35
— — — — — — — 152 25 3 — 127 03 — — 282 28
— - — — — — — - 327 — — — — _ — — 327 —
— — — — — — — — 19,371 75 4,698 57 719 85 921 10 25,711 27
136 '2 — — 136 12 480 — 491 55 75 46 29 65 9 — 1,085 66
142 i — — 142 i 1,850 — 453 — 50 75 159 70 63 — 2,576 45
15 .1 — — 15 2' 480 — 51 25 ■ 27 — 4 25 — — 562 50

1,411 12* — -- 1,411 2 1,850 — 6,001 60 532 35 141 50 — — 8,525 45
783 iT — — 783 iT 4,090 — 2,636 90 624 85 . 372 75 115 — 7,839 50
32 — 400 'h 432 T — — 288 10 2 20 36 5? ,1. 1 80 328 68

— — — — — - 8,065 — 973 50 2,450 22 2,192 40 .,<-.v:.866 75 14,547 87
'2,025 Y — — 2,025 1Y 190 59 6,044 — 2,084 28 3,099 37 250 45 11,668 69
— — — — — — — — 1,029 — 20 — 24 35 — — 1,073 35
9,085 — — — 9,085 - 1,250 — ¡32,1.51 25 14,286 93 359 30 1,607 94 49,655 42
3,671 3,671 14,865 '25 1,406 13 916 92 711 70 17,900

70 i 70 1T 221 07 221 07
591 T5 — — 597 71T — — 1,784 89 85 65 72 33 127 20 2,070 07

2,490 — — — 2,490 — 1,850 - 5,689 18 2,895 84 382 27 — — 10,817 29
12,428 3T — - 12,428 sT 1,850 — 29,037 61 15,239 84 443 68 141 10 46,712 23

333 1T — — 333 iT 1,850 — 642 80 . 38 - 151 50 — — 2,682 30
222 .... — — 222 — 6,309 68 596 40 374 29 3 80 266 05 7,550 22
108 .1 — — 108 i 1,650 - 330 75 259 90 173 92 582 — 2,996 57
100 — — 100 — — — 286 80 517 50 80 27 456 50 1,341 07

— 600 —
10,088 1T — — 10,088 12 16,664 76 39,287 55 10,575 43 870 92 2,459 57 69,858 23
1,527 — — — •1,527 — — - 3,060 75 190 90 53 21 20 — 3,324 86
1,462 T — — 1,462 i — — 3,732 75 996 95 168 72 132 52 5,030 94

2,925 6Tî _ _ 2,925 A — — 6,876 73 2,721 37 188 75 9 _ 9,795
üO
85

I' 1 . | 67,331 03 697,027 91 159,868 35 21,508 51 24,930 23 1,181,387 56
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Transport
Upprensning af Porovesi oeh Haapajärvi sjöar samt Kiurujoki ä ...................................................................
Uppförande af förradsmagasin i Kuopio d is t r ik t ..............................................................................................
Komplcttering af arbetet för fällning af Pölläkkäjärvi m. fl. s jö a r ................................... • ' ■ • • • • •

I 6:te eller Saim a d istrik tet.

Oravi brobyggnadsarbete..............................................................................
Remonten oeh värden af Terijoki c h a u s s é e ...........................................
Uppmuddring af Salakkalahti vik i W ib o rg ...........................................
Remont ooh underhäll af Oravi k a n a l ......................................................
Underhäll ock förvaltning af Warkaantaipale bro...................................

D:o „ d:o „ Juurisalmi svängbro...................................
D:o af farléden S:t Michel—Saima...................................................V v .i'-
D:o „ fackvarksbron vid Jaäskis k y r k a .......................................
D-.o „ brou öfver Imatra fall ...........................................................

. D:o „ Paakkola k a n a l ................................... ..................................
D:o ,. fafleden genom Kaasniemi sund ........................................

• D-.o .„ „ „ Hirvi saari sund ........................................
D:o ...: .ooh; förvaltning af Saima k an a l...............................................

Saima kanals utvidgning.....................' ............................................ ...  . .
Upprensning af Dmes & • : ■ • • • . .........................................................
Uppförande af en landningsbrygga vid Sortanlaks hamn.......................
För undersökning af Kurensalmi su n d .......................................................

Särskilda andra arbeten .

Regiering af vattenstándet i Unterniska b ä c k ..................................................................................................
Kymmene älfs kydrometriska undersökning.........................................................................................................
Undersökning för afflödesköefficientens bestämmande i Kronoby ä ...............................................................
Flyttning af redskapsmagasinet frän Juustila tili W iborg ................................................... ' ..........................
Till precisionsafvägningarna..................................................................................................................................
Undersökningsarbete för landningsbrygga invid Degerby tullkammare • • ...............................................

Transport
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Använda dagsvärken 1 t  g â r g n a r u e i  e 1

Krono-
dagsvärken

Intressent-
dagsvärken

Summa
dagsvärken

Aflöningar
Dags-

penningar
Upphand-

lingar

Skjutser 
och trans

porter
Diverse Summa

67,331 03 697,027 91 159,868 35 21,508 51 24,930 23 l,18l'387 56
17,541 i — - 17,541 1

T — — 40,384 83 7,013 25 780 64 460 — 48,638 72
879 1 1T 2 — — 879 H — — 2,959 27 464 61 467 50 1,492 30 5,383 68

1,950 1,950 2,500 2,500

823 823 ■2,206 95 5,331 63 1,131 35 12 35 8,682 28
2,088 -■ — — 2,088 — vl33 32 9,998 25 443 19 71 50 286 — 10,932 26
1,330 — — — 1,330 — 6,812 - 6,660 99 915 50 133 15 210 60 14,732 24

151 — — — 151 — 150 — 366 86 394 60 17 - 19 50 947 96
239 — — — 239 — 480 — 579 - 271 12 26 — — _ 1,356 12
130 1

7 — - . 130 7 480 — 365 75 ' 122 80 — — — — 968 55
569 — — — 569 — — - 1,180 12 199 18 18 60 ■ 2 80 1,400 70
87 1

7 — — 87 1 120 — 421 90 27 30 — — 68 55 637 75
782 — — — 782 — 160 — 2,948 10 138 40 — — 10 — 3,256 50
307 1

T — — 307 i 2,030 — 966 67 462 57 — — 54 90 3,564 14
273 — — — 273 — — — 883 80 491 53 124 91 26 — 1,526 24
201 7 — — 201 — — 697 — 100 60 108 85 26 20 •932 65
- — — - — — 60,296 85 ' 66,950 90 31,536 46 — — 2,445 50 161,229 71

— — — — — 1,875 — 136,916 24 10,103 16 — — 3,287 18 152,181 58
8,943 X2 — — 8,943 7 — — 28,434 32 1,108 22 108 77 92 80 29,744 11

160 i — — 160 — — 679 20 85 55 54 19 16 — 834 94
87 05

197 33 197 33
— - — 4,509 75

41 50 — — 39 40 2 80 83 70
— — — — — — — - 9 75 — — 33 70 — — 43 45

9,658 35
107 — 1 50 10 10 7 — 125 60

139,918 20 1,000,786 31 219,079 52 24,634 17 36,148 04 1,645,542 92
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Transport

Öfriga utgifter.

Magasinsförvaltarearvoden..................................................................................................
Arvoden för vattenständsobservationer • • • • ..........................................................
Tili distriktens expenser......................................................................................................
Tili distriktens inven tarie r..................................................................................................
Utbetalade skadeersättningar för olycksfall................•.............................. : ...................
Förrem ont och värd af den tili Öfverstyrelscns förfogande stäkla nniddermatcrielen
Tili ved och lysämnen vid Ö fverstyrelsen......................................................................
Tili hyra för Öfverstyrelsen embetslokal • ■ • *...............................................................
Tili resekostnader, dagtraktamenten, flyttningsbjälp m. m............................................
Diverse u tg if te r ............................ ...............................................................................
Öfverstyrelsens expensemedel....................' .......................................................................
Tili aflönande af ritbiträden vid Öfverstyrelsen ...........................................................
Hyra för kontorslokaler i d is trik ten .......................................................... ....
Tili uppköp af teknisk literatur i d is tr ik te n .......................................................•
Tili aflönande af extra ingeniörer vid Öfverstyrelsen...........................................‘ •
Besparadt renskrifningsanslag.......................................................................... , ..................
De s. k. sinä kanalernas expenser......................................................................................
Resemedel för trädgärdsmästare och uuderhäll af planteringar-vid kanaler • ■ ■ •
Ur kanalbetjäningens understödsfond utbetalade understöd...........................................
För Finlands deltagande i världsutställningen i Paris • ...........................................
Tili anskaffande af en mudderafföringspräm af jä rn ........................... •.........................
D:o „ „ „ andra d:o „ d:o ■ ...................................................
Tili aflönande af en kassör vid Öfverstyrelsen ...........................

„ „ „ „ poliskonstapel vid Lauritsala............................................................... ..............................
„ resestipendier för besökande af världsutställningen i Paris......................................................................
„ anskaffande af tvänne bätar tili M ierasjärvi..............................................................  ............................

Summa summatuin
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Använda dagsvärken Â t g â n g n a m e i  e 1

Krono-
dagsvärken

Intressent-
dagsvärken

Summa
dagsvärken

Aflöningar
Dags-

pänningar
U ppkand- 
'  lingar

Skjutser 
ock trans

porter
Diverse Summa

139,918 20 1,000,786 31 219,079 52 24,634 17 36,148 04 1,645,542 

, 1,294

92

_ — — 3,078 70
_ — — — — — — — — . — — — — 1,516 83
_ — - — — — — — — — — — — — 259 50
,_ _ . -- — — . — ( v • - — — — —- — — — — 4,379 37
_ _ — "-- _ - — — — — — — — 2.1,374 26
_ _ — ---  • — ■ — --  ■ — ■ --  - — — — — — 520 42

<

_ _ — — — — — — — — — — — — 51,787 52
_ _ — . . . — - — — — ' — — ' __ — ■— • _ — ' — 16,047 34
_ _ — — — - — ■ — — — ---- — • ----- — — 5,363 87

2,863 —
4,267 50

— — — _ — — — — — — — •- — ' — — 352 62
— — — — — — — — . • „ - — • ■- — — — ■ 51,325 —
— — — -- . — — ■— — - — ’ — — — -429 75

50 —
—: — — — — — — — — — — — — — 111 06
— —, — . '-- , - — — — — — — — — — — 863 —_ _ — — _ — — — — — — — - — — — — ' 854 50
— — — - _< — ■ — — — — — — — — — — 12,284 05

33,000 —
— _ 3,750 —
— — — — — — — — — - - — — — — 1,625 01
_ — — — _ — — — — __ — — — — 375 —
_ 2,800 —
— — 140 —

139,918 20 1,0007,86 3l| 219,079 52 24,634 17 36,148 04 1,869,455 22

I

Öfverst.yr. för Väg- o. Vattenb. clrsber. f. 1900. 16



S JE T T E  AFDELNINGEN.
Jernvägsbyggnader och jernvägsundersökningar sami privata jernvägar.

I. Jernvägsbyggnader.
1. Keuruu—Jyväskylä—Suolahti jernvägsbyggnad.

Räkenskaperna för Keuruu—Jyväskylä—Suolahti jernvägsbyggnad af- 
slutades under • är 1900. Här neda.n intages pä desanima sig grnndande 
detaljerad' tablä öfver kostnaderna vid banbyggnaden äfvensom hufvudredo- 
visning öfver för banbyggnaden använda medel.

Detaljerad tablä
öfver kostnaderna vid Keuruu—Jyväskylä—Suolahti jernvägsbyggnad.

Smf Smf yii. 3mf p. ¿ñif p.

Litt. A. A llm anna kostnader.

. a). A d m in is tra tio n sk o s tn a d e r .

1. Loner och arvoden vicl Ofverstyrelsen 
2; Loner och arvoden at inspektorer for

— — — — 97,790 61

in- och utlandska bestallningar . . — — — — 21,765 93 119,556'; 54

b). ' A rbetsl'edn ings'kosinader.

1. Loner och arvoden at ingeniorer .
2. Loner och arvoden at liniekassor och

— — — — 133,099 97

forradsforvaltare............................. — - — — 25,883 34
3. Loner och arvoden at byggmastafe,

ordnings- och kvartersman, kontors- 
karlar, stangforare, nattvakter m. fl. 
b e t je n te ............................................ 194,468 67 353,451 98

Transport 3mf — — — — — — . 473,008 52
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9mf •pi pi. Smf pi Smf P-

■ i Transport 3mf ' — - '■ — — — 473,008 52

c). K a sern e r in g .

Hushyior, eldning. belysning, renball-
ning ocb remont m. m. af tjenste- 
lokaler:
Vid hufvudkontoret........................ 7,707 38

„ arbetsdistriktet ■. . . . . — — — — ’ 11,433 62 19,141 _
d). E x p e n se r .

Kontorsbocker, tabeller, tryckalster, rit-,
skrif- ocb telegrafmaterialier:
Yid hufvudkontoret . . . . . . 4,741 10

„ arbetsdistriktet........................ — — — — 5;899 67 10,640 77

e). D iverse .

.1. Resor, postering, telegram, bref- och 
telefoneringsafgifter, ofversattnin- 
gar, renskri’fningar, tidningar, an-

■

nonser m. m.:
Vid hufvudkontoret........................ ’ . — - 21,583 63 — —

„ a rb e tsd itr ik te t........................ — — 8,261 29,844. 63
2. Hyror, tidningar och bfriga kostna- 

der for lasesalar ........................ _____ __ 4,090 89 33,935 52

Litt. B. Expropriation.
■

i. Inlosen af m a r k ........................  . _ — — — 141,316 44
2. „ oeh flyttning af bus . . .' — — — — 20,487 30
3. Ersattning till jordegare for fram- 

tida hagnadsskyldighet samt for 
sarskilda andra oliigenketer och 
skador : ............................................ 271,373 13

4. Arvoden till forrattningslandtmatare 
och expropriationsnamnd, afvensom 
omradets' afrosning m. fl. arbets- 
kostnader. ....................................... 31,972 .74 465,149 61

Transport. &htfi — — — — — - 1,001,875 42
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Kvantitet . Medelpris 5%: fti 7>i

Transport &m/. — ' — — — 1,001,875 42

Litt. C. T errasseringsarbeten.

a). Förbereclande arbeten.
1. . Stakning, afvägning, affattning,jord-

borrning m. fl. geodetiska arbeten
under b y g g n a d s tid e n .................... — — 19,017 18

2. Skogsfällning ocb rödjning km . . 103,297 . 348,60 7 36,007 32 55,024 50

b). Jordschaktningsarbeten.
l. Vid a- och bäckkorrektioner, fran

afloppsdiken m. fl. gräfningar för
markens torrläggning bar utschak-
tats m3 .......................................  . 63,345,50 0,0 71 ■ 42,514 33

2. Fran banans sido- och naekdiken
har till bank upplagts m3 .. . . . 234,687,5 0 0,642 150,767 13

3. Fran banans sido- och naekdiken
har pâ sida upplagts m3 . . . . 16,989 0,837 14,215 15

4. Fran banvallens skärningar har ut-
grafts och till bank upplagts m3 . 619,324,3 5 0,910 563,966 17

5. Fran banvallens skärningar har ut-
grafts och pâ sida upplagts in3. . 56,716,so 0,913 51,773 25

6. ihan reservtägter i och för bristande
bankfyllning har utschaktats m3. . 936,184,45 0,062 619,948 72 1,443,184 •75

c). Sprcingningsarbeten.
1. Fran aflopps- och sidodiken har ut-

sprängts m3 .................................. 2,095,45 7,927 16,611 51
2. Fran banvallens skärningar har ut-

sprängts m3 . . . . ' . . . . 34,531,3 5 6,115 ' 211,143 96
3. Vid terrasseringsarbetet har undän-

skaffats större jordstenar m3. . ' 25,699,89 2,448 62,924 5T 290,679 98

cl). Marlcens och banvallens
förstärkning .

l. Faschinbäddar' hafva utförts m2 . . 3,065 0,871 2,668 60
2. Stödjemurar hafva utförts m3. . . 3,258 3,742 12,192 99
3. Stenreveteringar hafva utförts m2 39,789,05 1,149 45,736 —

4. Matjords- torf- och grusbeklädning
af dosseringar hafva utförts m2. 470,634 , 0,182 . 85,632 95

5. Dräneringar hafva utförts m . . . 2,040,10 4,960 | 10,119 80 156,350 34.
Transport Tinf [ -  1 -  I — 2,947,114 99
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Transport — — • — — 2,947,114 99

Litt. D. K onstarbeten. •

a). A fio p p stru m m o r .

1 . (xrundgräfning ooh. kostgjord grund,
spontväggar, m. m............................ — — 107.501 36

2. Kallmurar tili 144 st. täckta trum-
m or hafva ntförts m3 .................... 11,253,05 10,602 119,301 05

.3. Kallmurar tili 26 st. öppna trum-
mor hafva utförts m3 .................... 1,253,65 14,202 17,804 74 244,607 15

b). B ro la n d fÖ sten  och p e la re ..

1 . Grundgräfning och konstgjord grund, :
spontväggar m. m............................. — — 142,015 02

2. Betonering yid ofvanstäende bro-
grundningar har utförts m3 . . . 846 28,785 24,351 71

3. Kallmurar af kilad och tuktad Sten 1
hafva utförts m3 ............................. 7,336,80 19,461 142,782 23

4. Murar i cementbruk hafva utförts m3 184,50 56,391 10,404 25 319,553 21

c). .B ro sp a n n .

1. Uppköpta brospann och brodelar af
jern, tons............................................ 357,070 442,874 158,136 91

2. Transport af förenämnda brodelar . — 27,578 9,847 11
3. Uppställning, hopnitning, träöfver-

byggnad m. m. af, brodelarne . . — 169,918 60,672 71 228,656 73

d). L a n d n in g sb ry g g o r .

1. Bidrag af Mars 1897 tili Jyväskylä
stad för utförandet af 1 st. land-
ningsbrygga....................................... — — 12,000 —

' 2. I  Suolahti har utförts 1 st. land-
ningsbrygga....................................... — _ 37,560 07 49,560 07

Litt. E. Öfverbyggnaden.

a). B (Mastering.'
1 . Med skottkärror ellcr medelst häst-

transport utsläpadt ballastgrus m3 233,325,50 1,157 269,937 31
2. Med bantäg har utsläpats ballast-

grus m3 ............................................... 252,679 0,759 191,901 05 461,838 36

Transport Smf — . ' — — — 4,251,330 51
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Transport 3Tnf. — — — — 4,251,330 51

b). . Sleepers.
1. Uppköp ooh. transportkostnader för 

Sleepers st........................................... 179,349 1,271 227,938' 42
2. Justering och hakning af Sleepers . — — 10,023 04 237,961 46

i.

c). Rciler med Ullbehör. 
Räler hafva uppköpts, tons . . . 6,735,2 s 6 113,205 762,465 63

2: Bindningsskenor hafva uppköpts,tons 616,880 151,257 93,308 69
3.; Bottcnplâtar hafva uppköpts, tons . 479,714 208,740 100,135 68
4. Skrufbultar hafva uppköpts, tons . 74,023 435,369 32,227 35
5. Skonspik har uppköpts, tons . . . 335,051 358,860 120,453 03
6. Kompletta vexlingar hafva anskaf- 

fats:
Af lättare rälstyp st......................... 4 471,325 1,885 30
» tyngre „ „ • • • • • 65 499,048 32,438 09

7.' Lossnings- lastnings- och transport
in. fl. kostnader före sparspikningen 
hafva uppgätt t i l i ......................... 118,805 51 1,261,719 .28

d. Spärspikning och stoppning.
i.

2..

Hufvudspâi; samt sidospâr â statio
nerna har utspikats, sammanlagdt km 

Bispar utom stationerna har utspi-
130,536

J. 504,052
j  66,356 93

kats k m ................... • . . . . . 5,351 ) ^ 2,137 20
3.. Stoppning, ooh jiistering af ofvan- 

upptagne bankilometer . . . . . 1,354,816 184,101 93 252,596 06

Litt. F. Hägnader och vägar. •

a). Hägnader.
Kring stationerna utförda plank ooh

staket ui ............................................. 9,602 1,749 . , — — 16,797 34

bj Vagar och vágofvergdngar.
l. Flyttade och nybyggdá vagar samt 

vagar till stationerna m . . . . ' 5,624 4,048 22,767 58
'

2.: Vagofvergangar ofver banan i nivá 
jemte hartill horande trummor och 
grindar hafva utforts st................... . 184 290,905 53,526 .43

3. Planering och vagar inom statio- 
nerna hafva kostat . . . . . . __ __ 74,643 33 ;

Transport 3ñip. — . \  — | 150,937 | 34 | 6,020,404 1 65
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Transport Sinf — — ' 150,937 34 6,020,404 65

Hvarförutom den 5 Februari 1898 tili
Jernvägsstyrelsen i ocli för plane- 
ringsarbeten a Haapamäki station 
inlevererats ....................................... . 9,000 159,937 34

Litt. G. Husbyggnader.

a). S ta tio n sb yg g n a d e r .

1. Bidrag af den 27 Juli 1898 tili Jern-
vägsstyrelsen i och för tillbyggnad 
af Haapamäki II  kl. stationskus . 20,000

2. Stationskus af III  kl. kar uppförts 
ä Jyväskylä st...................................

3. Stationskus af V kl. kafva uppförts
1 — 34,511 06

ä Keuruu, Petäjävesi, Kintaus, Lep- 
pävesi, Laukaa, Kuusa ook Suolakti, 
eller tillsammans st...................... 7 ■ 16,717,339 117,021 37

4. Stationskus ä kaltpunkter kafva upp
förts ä Asunta ock Wesanka, eller st.

5. Stationsplattformer af Sten ock jord
2 9,972,17 19,944 34

kafva“utförts sammanlagdt m . . 862 22,23 8' 19,169 .05
6. Stationsinspektorsbostad kar upp

förts ä Jyväskylä st..........................
7. Depotkaserner kafva uppförts:

1 — 13,930 60

ä Haapamäki, större, st................... 1 — — _____
„ Jyväskylä, „ „ . . . . 1- — — _____
„ Suolakti, mindre, „ . . . . 1 — — ____
för en sammanlagd kostnad af . . 

8. Dubbla vaktstugor vid stationerna
— — 50,161 47

kafva uppförts s t . . : ■...................
9. Sammanbyggda bak-, tvätt-, ock

8 8,841,654 70,733 23

' badkus kafva uppförts st................. 8 — — —
deraf ett (ä Jyväskylä) af Sten, 
kvarförutom grundval ock sockel för 
ett sädant kus utförts ä Haapamäki 48,517 32

10. Utkus af kvarjekande slag, ltällare,
afträden ock brunnar, kafva kostat — — 114,004 13 507,992 57

Transport Smf. — — — — 6,688,334 56
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Transport Zntf — — — — 6,688,334 56

b) Oodsmagasiner och lastninga-
plattformer. .

l. Större godsmagasin rfaed. kontors- 
lokal och plattform har uppförts ä 
Jyväskylä, st...................................... 1 15,984 75

2. Mindre godsmagasin a öfriga sta
tioner, st.............................................. 9 1,680,821 15,127 42 31,112 17

c). Lokomotivstall.
1. Lokomotivstall af tegel jeni te sam- 

manbyggda vattentorn hafva upp
förts :
1 st. ä Haapamäki m. 3 spiltor 
1 „ „ Jyväskylä „ 2  „
1 „ „ Suolahti „ 2 „ 
eller summa spiltor st...................... 7 18,171,785 127,202 50

2. Vedlidcr med plattformer vid loko- 
motivstallen hafva bygts st. . • • 2 3,601,875 7,203 75 134,406 25

d). Verlcstads- och förr&ds-
byggnader.

.1. Bidrag af den 28 April 1897 till 
Jernvägsstyrelsen i och för utvidg- 
ning af Finska Statsjernvägarnes i 
Nikolaistad beflntliga remontverk-
stad. . . ........................................ — — 21,000 —

2. Förrädsmagasin för banans eget be- 
hof har uppförts a Jyväskylä st. . 1 ’ 2,165 86 23,165 86

e). Byggnader för vattentag.
l. Fristäende vattentorn med vedlider

och platform hafva utförts st. .- '. 3 5,877,5 27 17,632 58
2. Angpumphus med bostad för maski- 

nist, jemte uthus st........................... . 6 7,461,613 44,769 68
3. Brunnar, vattenbassiner, filtrar, rör- 

ledningar, ängpumpar, afloppskra-
nar, rör m. m. hafva kostat . . . — — 64,565 30 126,967 56

Transport TmjC. — — -  1 - 7,003,986 40
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Transport Mi/ — — — — 7,003,986 40

f). VaMstugor a Unien.
2 Bnkla vaktstugor kafva uppförts st. 

' 3. Utku.s af kvarjekanda slag', krunnar
24 5,533,265 132,798 37

m. m. tili dessa vaktstugor kafva 
kostat . . . ................................... 61,345 75

4. Vaktkurar............................................ — — 1,053 36 195,197 48

Litt. H. Telegraf och telefon .

1. Kostnad för enkel trädledning jemte
krokar, isolatorer, katterier m. in. — — 12,825 44

2. Stolpar ock deras uppställning . . — — 4,858 50
3. Underkället under byggnadstiden . — — 872 09 18,556 03

Litt. I. Tillbehör tili hanan.

a). Fasta tillbehör. ■

1. Lokomotivvändbord (jerndelarnes
sammanlagda vigt 35,36 2 tons) med 
grund- ock ringiuurar kafva utförts 
st........................................................... 3 i 11,140,47 0 33,421 41

3. Vangsväg med murar ock vägkus 
kar uppförts ä Jyväskylä s t . . . .

4. Pasta signaler, kilometer-, lutnings-
1 ; — 7,124 82,

ock afvisarestolpar kafva kostat — — 1,691 52
5. Fasta buffrar . . ......................... — — 219 09 42,456 84

b). Inventarier.
d). Banafdelningens-......................... — . --7 . 10,647. 05
f). Maskinafdelningens-......................... — — 2,646 21
g). Trafikafdelningens-......................... — 37,260 06 50,553 32

c ) . '  Reservförr&cl a f materialier 
il. Banafdelningens- . . . . . . .

i
610 46

k). Trafikafdelningens-.................... — — • 129 70 740 16

Transport 3m f — ■ — — — 7,311,490 23

Öfverstyr. för Väg- o. Vattenb. cirsber. f. 1900. 17
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Transport ftn f : — — — — — 7,311,490 23

Litt K. Rôrlig m ateriel.

a). Lokomotiv.
2 & 3. Lokomotiv mod tender, n:ris

198—201 à 3mf 53,942,468, st. 
Mogul lokomotiv, latta- med ten
der, n:ris 212 & 213, à 37nf.

4 . 215,769 87

58,735,135, st. . . . . . .  . . . 2- — — 117,470 27 333,240 14

b). Passagerarevagnar.
2. | U  kl. passagerarevagnar, n:rls 251 &

• 252, med Westinghouse- & skruf- 
’ broms samt gasbelysning à STitf.
| 12,272,21, st.' . . . . ' ' ...................

3. Kombiner'ade II  & III  kl. passage-
2 — — 24,544 42

' rarevagn; n:o 253, méd Westing- 
1 ’ bouse- & skrufbroms samt gasbe

lysning, st. . . .s . ' ‘ . . , . . l 10,979 17
4. I l l  kl. passagerarevagnar n:ris 712,

j .  3094 & 3095 med AVestingkouse- & 
, skrufbroms samt gasbelysning, de 

2:nne sistnamnde forsedda med pd.st- 
; afdelningar,. à 3mf. 8,087,493, st. . 3 24,262 :48 • •VlV
; I II  kl. passageiarevagn, n:o 703, 
, med Westinghouse- & skrufbroms 

samt gasbelysning, s t . ................... 1 8,867 43 33,129: 91
5. Kombinerad ;III kl. & ' konduktors-

! vagn, n :o '3059, med AAfestingbouse- 
; oeb skrufbipms. samt gasbelysning,
; St. . : : . . . . r — — 8,862 78

7. Konduktôrsvagnar, n:ris 3188—3191,'
à 9,950: 5 0 ,  st. ......................... 4 — — 39,802 —

8.' Fângvagn n-.o 3022, st. . . . . : 1 , —  • — . 8,167 83 125,486 11

c). Oodsvagnar. c

1‘. -Tackta godsvagnar med skrufbroms,
• n:ris 5829—5838, à 3mf 3,904,887, st. 

Tackta godsvagnar med hafstângs-
10. 39,048 87 —

—

broms, n:ris 2787—2798 &  5839— " \

5843 à 3mfi 3,244,839, st .....................................< •1.7 ■ 55,162 27 94,211 14

Transport 9ïnf. V  — — — _ — 7,864,427 62
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Transport $ñi£ — — ' — _ V — 7,864,427 62

2. Kyi- och; vafmvagnar n:ris 3761—
3763 med 3 axlar, hvaraf 2 axlar i 
en truck; sanit försedde med skruf- 
broms, luftledning och ängvärmc- 
ledning ä 9mf 5,415,1 io, st. . . .

5. Öppna godsvagnar med skrufbroms, 
n:ris 62140—62155 & 62374—62379,

3 ■ — — •16,245 33

ä 3ñlf 3,822;844, st. ......................... ’ 22 84,102 56 — _
Öppna godsvagnar med häfstängs- 
broms, mris 62106—62139 & 62364— 

■ 62373, ä 3mf. 3,264,373, st. . 44 143,632 40 227,734 96 1338,191 43

d). Snöplog, att dragas af
lokomotiv. ,

Snöplog, st. ' ................... ....  . . . — — — — 4,475 85

Litt. L. Sjukvárden.

Löner och oñ'iga kostnader for sjuk-
värden hafvá utgätt med ; . . . ; — — — — — 44,935 74

Litt. M. Förrädet.

f): Afskrifningar och förluster 
ä förrädsartildar, statioñsinven-

tarier och provisioned
byggnader.

H ufvudkontoret....................................... — _' _ 632 37
Arbetsdistriktet ....................................... — — 49,383 42 50.015 79

. Jyväskylä hanans Komplet- 8,207,835 .29

terings Konto.
Till Jernvägsstyrelsen öfverlemnade kon- 

tanta medel, nämligen:
■ B i d r  a g a f d e n  27 J  u 1 i 1 8 9 8

• i och för komplctteringsarbeten vid 
Haapamäki—.Jyväskylä bandel pä 
grund af syrieinstrumeht af den 20 
November 1897 utgörande:

i '

Transport 3ñif \ -  • 1 — - 1 — - 1 8,207,835 29
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För emotsedd sattui ngj af bankar en
längre tid fram ät..............................

För utförande af en cirka 90 meter 
läng 1'ägre mellanplattform med in- 
fattn ing. af kuggna kantstenar ä 
Haapamäki station i stället för den 
provisionela plattformen af trä . . 

För uppförande af ett extra afträde för 
karlar invid godsmagasinet ä Jyväs
kylä . . ■............................................

För sanitliga husbyggnaders förnyade 
diktning äfvensom förhydning, bräd- 
fodring oeb utvändiga mälning, en- 
ligt beräkning:

för . stationshus och statiousin- 
spektörsbostäder 1,498 m2 ä 4: s o 

för öfriga boningsbus, vatteu- 
torn, pumphus m. m. 4,546 m2 ä 3: 50 

För uppsättning af mäladt spännpapper 
, och tapeter a väggar i stationshus 

och bostadslokaler 1,950 m2 ä 1: 40 
För uppsättning af väggpaneler 489 m2

ä 3: oo.................................................
För inre mälning 489 m2 ä 2: oo . . . 
För uppförande af brunnar vid särskilda

v a k ts tu g o r .......................................
I  och för förnyad mälning och erfor- 

derlig remont af lokomotiven rnris 
198, 199, 200 och 201 ä frnf. 1,000
pr st.....................................................

B i d r a g  af  den  8 S e p t e m b e r  1899 
i och för kompletteringsarbeton vid 
Jyväskylä—Suolahti bandel pä grund 
af syneinstrument af den 22 No- 
vember 1898, utgörande:

För emotsedd sättning af. banker en 
längre tid fram ät.............................

Transport STnf

' 3Jnf

6,741

15,911

2,730

1,467 
■ 978

7̂ Sntf.

20,000

4,000

600

22,652

5,175

800

4,000

10,000

10,000

p. 3 m f .

57,227

57,227

yu. S h if

8,207,835

8,207,835

yii

29

29



1 3 3

f f

\
yti. STnf. JO. 3Tnf. 7* 9ïnf. ■fd.

Transport Smf — — 10,000 — 57,227 — 8,207,835 ■29

För en nödig ansedd förhöjning af ban-
linien â en sträcka af ineraot en 
kilometer, km 407—408 . . . . 5,000 Ï

För bristande ballast â en sträcka af v
ungefär 13 kilometer . . . . . — — 7,000 — — — - .

För saintliga husbyggnaders â bandelen
Jyväskylä—Suolahti förnyade dikt- 
ning, förhydning, brädfodring ooh 
yttre mâlning, enligt beräkning:

för stationshus 1,000 m2 à 4: 50 
för öfriga boningshus, vatten-

4,500 — — — —

torn, pumphus m. m. 2,241 m2 à 3: ou 6,723 — 11,223 — —. • —
För uppsättning af maladt spännpapper -

oeh tapeter â väggar i stationshus 
och bostadslokaler 1,070 m2 à 3: oo 3,210

För uppsättning af väggpaneler 181 m2
à 3: oo................................................. 543 — — — — —

För inre mâlning 181 m2 à 2: o o . . . 362 — 4,115 — — —
För förnyad mâlning samt erforderlig r -

remont af 2:nne bandelen Jyväskylä- 
Suolahti atföljande lokomotiv . . 2,000 39,338 _ 96,565

Trafik Kanto, Jyväskylä hanan. 
Förlust â provisioned t rafiken. . . . __ _ 1,221 99

JReserverade meclel, Jyväskylä
stad. „

Nedanstaende stridiga expropriations-
belopp, hvilka den 10 November 
1897 blifvitförKeuruu- Jyväskylä— 
Suolahti jernvägsbyggnad inlevere- 
rade till Wasa läns landtränteri och 
derefter utbetalda tili Jyväskylä stad 
ooh dess arrendatorer, men om hvil- 
kas âtervinnande, pâ grand af jor- 
dens egenskap af gäfvojord, rätte- 
gang för närvarande pâgâr, näm- 
ligen :

Lösen för jord tili Jyväskylä stad . . — — 5,876 — — —

Transport 3mf- — — 5,876 — __ — 8,305,622 28
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' Transport Smf -
— 5,876 — — — 8,305,622 28

Extra crsättningitill särskilda personer — — ■ 7,299 50 13,175- 50

Petäjävesi leom m un. ■

Vid Keuruu—Jyväskylä—Suolahti jern- 
vägsbygggnads expropriationsför- 
rättning är 1896 ät särskilda jord- 
egare inom Petäjävesi socken fast- 
ställd oeh sedermera erlagd lösen 
för in summa 42,889 hektarer tili 
odling obrukbar mark, Soin vid 
kommunalstämma den 30 Oktober 
1876 blifvit tili jernvägsbyggnäden 
gratis utlofväd, utgörande in summa

•' -

' 5,297 15
K o n t  a n t a m e d e 1, innehällna för 

ofvan berörda rättegangars bedrif- 
, vande, för upprättandet af general- 

profil öfver banan, m. fl; ännu bero- 
ende u t g i f t e r ....................: . . 3,000 21,472 65

; Summa 3mf. — — ' — — . ~ — 8,327,094 93



Sam m an drag  a f  kostnadei'na.

Hufv’udspär' ” 
Sidospär . . . 

Bispar . . . . . . . . . . . .

' 11.9,'7's o  km 
10,756 „  

5,3 51 „

SJnf -fiL

Hufvudspär 
119,7 80 km

Pro kilo- 
metcr:

I  procent af 
bela kostna- 

den.

Summa 135,887” km

Litt. A. Ailmänna kostnader . . - 536,725 81 4,480,93 ] ' 6 , 4 4 5

, i  B . T  Expropriation . . . . ' . 465,149 61. 3,883,37 1 5,585
C. T errasse rin g .................... ; 1 1,945,239 57 16,240,io 23,360

,■  D .  Konstarbeten . . '. •. . 842,377 16 . 7,032,70' ;. 10,116
,i E.'rÖfverbyggnaden . . . . 2,214,115 16. 18,484,85'. . 26,589
„  F. Hiignader och vägar '. 176,734 68 1,475,4 9' 2,122
,j Cr. Husbyggnader • . 1,018,841 89 ■ 8,505,94' . . 12,235
,) H. Telegrafen ........................... ...... 18,556 03. " . '■ 154,92.. 0J223

I. Tillbehör tili banan. . '  . 93,750 32 782,69 ' 1,126
K. Rörlig materiel . . .! . 801,393 53 6,690,55 . 9,624

,j L. Sjukvärden . . . . . 44,935- 74- 375,15 0,540
M.  F ö r r ä d e t ......................... 50,015 79 •'417,56' . 0,601

Bapans Komplettering . . : . . . 96,565 — 806,19 1,1.00
Trafik Konto . . . . . . . . 1,221 99 10,20.;; 0,014
Reserveradc medel........................ : . 21,472 65 179,27 0,260

; ; Summa 3 m f 8,327,094 93 69,519,91 100,000



H u f v u d-
ölver de för Keuruu—Jyväskylä—Suolahti jernvägs-

■pi. pl ,$mf. . yiL

D e b e t .

An Anslag m- Kommunikationsfonclen.
At Öfverstyrelsen för väg- och vattenbygg
naderna i Finland anvisade medcl: Frän Fin- 

: lands Statskontor lyftade:
. i r  1895 ..................................

„ 1896 ......................................................
• „ 1897 . . . ' .......................................

„ 1898 .............................
„ 1899-..................................

„ Anslag ur Allmänna Statsfonden, utgörande 
. af Öfverstyrelsen fran Landtränteriet i Ny.- 
. .. lands län ;ersättningsvis lyftade arvoden:

• till Konsulative Ledamoten, Herr Ban- 
■ direktören E. Wasastjerna:.

den 2%„ för är 1896 ..............................
20/ 1QQ7- - • . :> ./12 '• ?> >> iOJ' • • .......................

2,000,00.0
2.550.000 

. 1,850,000
1.695.000 

250,000

. 3,000 

. .3,000

—

8,345,000

6,000

—

'8,351,000

Summa Sinf | -  | — -  | — 8,351,000 —

Helsingfors, ä Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna i Finland
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byggnad anvisade, uppburna och använda medel.

p. 3mf n 3inf p .

K r e d i t .

Per Anslag ur Kommunikationsfonden:
Af raotstäende medel har Öfverstyrelsen för 
väg- och vattenbyggnaderna i Finland den 

. 21 December 1900 tili Finlands Statskontor 
' äterlevererat . . ’ . . " ................... • . . . 23,905 07

„ Direkt necllagda medel, enligt bilagda detal- 
jerade tabla öfver kostnaderna vid Keuruu— 
Jyväskylä—Suolahti jernvägsbyggnad . . . . 8,207,835 29

„ Komplettering a f  lanan.
Pä grund af syneinstrument af den 20 No- 
vember 1897 och den 22 November 1898 tili 
Jernvägsstyrelsen inlevererade dels kontant 
och dels gcnom öfverlätande af hanan till- 
höriga inventarier och fö r r ä d ......................... 96,565

Trafik Kanto.

Förlust a provisionela tr a f ik e n ............................. _ 1,221. 99 __
Reserverade medel.

1:0. Tili Jyväskylä stad och Petäjävesi kommun 
utbetalda, m en ätervinningsprocess under- 
kastäde medel

2:0. För diverse u tg if te r .......................................
18,472
3,000

65
21,472 65 • 8,327,094 93

Summa 37nf. — ' 1 - - — 8'351,000 — '

hufvudkontor för statens jernvägsbyggnader, den 2 1  December 1900.

0. Th. Widerholm.

Öfverstyr. för Väg- o. Yattenl. ärsber. f. 1900 18
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2. Ábo—Karis jernvägsbyggnad.

Säsom af Öfverstyrelsens senast afgifna underdäniga berättelse framgár, 
afsynades banan den 27 och 28 November 1899 genom en af Jernyägsstyrelsen 
utsedd kommission i närvaro af representanter för Öfverstyrelsen, utan att 
dock det vid afsyningen förda protokollet hann j listeras och underskrifvas 
inom ärets utgäng. Detsamma intages nu här nedan.

P R O T O K O L L

fördt vid afsyn ing  af Äbo—Karis jernväg.

Ar 1899 den 27 och 28 November förrättades af en den 
19 Oktober s. ä utsedd kommission, bestäende af Bandirek- 
törsassistenten Th. Frosterus säsom ordförande samt Traük- 
direktörsassistenten C. Flink och Werkstadsföreständaren G. 
W. Sundblad säsom ledamöter, afsyning äf Abo—Karis järn- 
väg med alla dertill hörande konstärbeten och byggnader, och 
deltog i denna förrättning ä banbyggnadens vägnar enligt 
uppdrag af Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna 
Öfveringeniören K. VF. Brander.

Protokollet fördes af undertecknad ordförande.
Förrattningen vidtog den 27 November kl. 8  f. m. ä Karis Station, der- 

vid af banbyggnaden uttförda byggnader, spär m. m. besigtigades, hvaref- 
ter färden anträddes med extra täg tili Halikko Station, der förrattningen 
afbröts vid mörkrets inbrott för att äter fortsättas följande dag den 28 No
vember frän sistsagda Station fram tili Abo, der afsyningen afslutades kl. 3 
e. m .; och besigtigades under dessa tvenne dagar samtliga stationer, halt- 
punkter och platformer med de ä dem befintliga byggnader, spär och öfriga 
inrättningar, byggnaderna längs linien äfvensom alla konstärbeten afstörre 
betydelse.

. Dervid antecknades att ä banans-anslutnings- och mellanstationer'föl
jande byggnader voro utförda, nämligen:

Vid Karis Station.

N:ó 1 . Stationshus. af timmer, innehällande vestibyl, 2 väntsalar, dam 
rum, 3 st. expeditionsrum, bagagerum, serveringsrum samt boningslokal för 
restauratrisen, bestäende af 3 rum och kök .
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N:o 2 . Uthus för restauratrisen med iskällare under byggnaden.
N:o 3. Varmkällare af tegel för restauratrisen.
N:o 4. Slaskbrunn.
N:o 5. Bad-, byk- och bagarstuga af sten med vattenledning, innehäl

lande 2  tvättsugor, 1 afklädningsrum och badrum.
N:o 6 . Depotkasern, innehällande 6  lokaler om .l rum och kök.
N:o 7. 2  st. uthusbyggnader för d:o.
N:o 8 . Brunn.
N:o 9. Ett äldre boningshus, den s. k. „Sandbergska villan“, utan ut

hus, inlöst genorn köp af banbyggnaden och iständsatt af Jernvägsstyrelsen 
samt innehällande 6  rum och kök, fördelade pä 3 st. boningslokaler, äfven- 
söm vedkällare under byggnaden.

N:o 1 0 . Lokomotivställ af tegel med 2  spiltor och' sammanbygdt vat- 
tentorn med vattencistern afjern, hvilkets nedre väning blifvit inredd tili 
förvaringsrum med 5 cisterner för oljor, samt försedt med winsch och elek- 
trisk ringledning, samt dertill hörande vändbord för lokomotiv..

N:o 1 1 . Vedlider för lokomotivbehof med platform af sten.
N:o 1 2 . Pristäende vattenkastare.
N:o 13. Maskinhus af stock för ängpump med bostad för maskinist, 

bestäende af 1  rum och kök. '
14. Uthus för pumpmaskinisten.
15. Filtrum af sten.
16. Förlängning af den äldre platformen framför stationshuset med 

61 m utförd af sten och jord.
N:o 17. Mellanplatform af sten och jord.

Vid B illnäs haltpunkt.
N:o 1 . Haltpunktshus af timmer, innehällande väntrum och kontors- 

rum samt bostad för haltpunktsföreständaren, bestäende af 2  rum och kök.
N:o 2. Godsmagasin af mindre typ.
N:o 3. Afträde för haltpunkten.
N:o 4. Uthus för haltpunktsföreständaren.
N:o 5. Enkel vaktstuga för stationskarl.
N:o 6 . Uthus för stationskarl,.
N:ö 7. Brunn. .

,N:o 8 . Platform af sten och jord.

Vid Skuru Station.
N:o 1. Stationshus al timmer, IV kiass, innehällande 2 väntsalar, dam- 

rum, bagagerum och expeditionsrum samt bostad för stationsinspektorn, be
stäende äf 3 rum, tambur och kök..
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N:o 2 . Godsmagasin' af större typ.
N:o 3. Afträde för Stationen..
N:o 4. Uthus för stationsinspektorn.
N:o 5. Varmkällare af tegel för d:o.
N:o 6 . Badstuga af större typ.
N:o 7. Dubbel vaktstuga, innehällande 3 rum och kök.
N:o 8 . 2  st. uthus för d:o. • ' . . .
N:o 9. Brunn.
N:o 10. Slaskbrunn.
N:o 1 1 . ■ Äldre bageribyggnad, inlöst af banbyggnaden, innehällande 2  

rum utan uthus.
N:o 12. Kaj af sten pä pälar och pälrust, 60 m läng, utförd af ban

byggnaden för Fiskars Aktiebolags räkning*) samt en 45 m läng, af trä- 
kistor och stenfyllning bestäende kaj för jernvägens egen räkning.

N:o 13. Platform af sten och jord.

Vid Fiskars platform.

N:o 1.- Väntskjul med öppen verande, vannt väntrum och.bagagerum. 
N:o 2. Platform af sten och jord.

Vid Skogböle haltpunkt:

N:o 1  Haltpunktshns af timmer, innehällande väntrum och kontorsrum 
samt bostad för haltpunktsföreständaren, bestäende af 2  rum och kök.

N:o 2 . Godsmagasin af mindre typ.
N:o 3. Afträde för haltpunkten.

' : N:o 4. Uthus för haltpunktsföreständaren. •
N:o 5. Brunn.
N:o 6 . Platform af sten och jord. ..........................

Vid K oski Station.

N:o 1 . Stationshus af timmer, V kl,, innehällande. väntsal och .kontors
rum samt bostad för stationsinspektorn, bestäende af 2  rum, tambur och kök. 

N:o 2 . Godsmagasin af större typ..; . . .  , ; . . . . . . . .
N:o 3. Afträde för Stationen.
N:o 4. Uthus för stationsinspektorn.

*) För utförande af ifrägavarande 60 'm langa kaj; afsedd átt ersätta Fiskars Aktiebolags 
förra träkaj, har frän bolagets sida lemnats ett bidrag af Fmk 5,387: 00¡ ........................... ............



141

N:o 5. Varmkällare af tegel för stationsinspektorn.. '
N:o 6 . Badstuga af mindre typ.
N:o 7. Dubbelvaktstuga. innehällande 3 rum och 2 kök.
N:o 8 . 2 st. uthus för d:o.
N:o 9. Vattentorn af timmer med cistern af jernplät, försedd med 

elektrisk ringledning, jemte vedlider af resvirke:
N:o 10. Maskinhus af stock för ängpump med bostad för maskinist, 

bestäende af 1  rum och. kök.
N:o 1 1 . Uthus för pumpmaskinisten.
N:o 12. Filtrum af sten.
N:o 13. 3 st. brunnar.
N:o 14. Platform af sten och jord.

Vid Perniö station .

N:o 1 . Stationshus af timmer, IV kl., innehällande 2  väntsalar, (deraf 
den en a 1  meter bredare än vid Skuru) damrum, bagagerum och expedi- 
tionsrum samt bostad för stationsinspektorn, bestäende^ af 3 rum, tambur 
och kök.

N:o 2 ; Godsmagasin af större typ.
N:o 3. Afträde för stationen.'
N:o 4. Uthus för stationsinspektorn.
N:o 5. Varmkällare af tegel för d:o.
N:o 6 . Badstuga af större typ, med vattenledning..
N:o 7. Dubbel vaktstuga, innehällande 3 rum och 2  kök.
N:o 8 . 2  st. uthus för d:o.
N:o 9. Slaskbrunn.
N:o 10. Bruun belägen utanför jernvägsomrädet, men tillhörig jernvä- 

gen, försedd med vattenledning under naturligt tryck.
N:o 1 1 . Platform af sten och jord.

Vid Y likylä platform.

N:o 1 . Väntskjul med öppen verande, varmt väntrum och bagagerum.
N:o 2 . Platform af sten och jord.

Vid Salo sta tion .

N:o 1 . Stationshus af timmer, innehällande 2  väntsalar, damrum, ser- 
veringsrum, 2  expeditionsrum, bagagerum, boningslokal för restauratrisen, 
bestäende af ett rum och kök, samt boningslokal för stationsinspektorn, be
stäende af. 3 rum, tambur och kök. .
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N:o 2 . Godsmagasin med expeditionsrum och varm afdelning samt 
försedd med en öppen gafvelplatform.

N:o 3. Afträde för Stationen.
N:o 4. Uthus för stationsinspektorn.
N:o 5. 2  st. varmkällare af tegel samt 1  st iskällare af trä, under ge

mensamt tak för stationsinspektorn och restauratrisen.
N:o 6 . Uthus för.restauratrisen.
:N:o 7. Slaskbrunn.
N:o 8 . Badstuga af större typ med vattenledning.
N:o 9. Dubbel vaktstuga, innehällande 3 rum och 2  kök.
N:o 10. 2  st. uthus för d:o.
N:o 1 1 . Depotkasern, innehällande 6  lokaler om 1  rum och kök.
N:o. 1 2 . 2  st. uthus för d:o.
N:o 13. Lokomotivstall af tegel med 2  spiltor och sammanbygdt vat- 

tentörn af jern och elektrisk ringledning (utan oljecisterner och winch) samt 
därtill hörande vändbord för lokomotiv. '

N:o 14. Vedlider för lokomotivbehof med platform. af sten och jord. 
N:o 15. Fristäende vattenkastare.
N:o 16. Maskinhus af stock för ängpump med bostad för pumpmaski- 

nist, bestäende af 1  rum och kök.
N:o 17. Uthus för d:o.
N:o 18. Piltrum af sten.
N:o 19. Brunn för hushällsbehof.
N:o 20. Lastbrygga pä pälar med lock af trä, 7m x 16m.
N:o 2 1 . Platform af sten och jord.

Vid Halikko haltpunkt.

N:o 1 . Haltpunktshus af timmer, innehällande väntrum och kontors- 
rum samt bostad för haltpunktsföreständaren, bestäende af 2  rum och kök. 

N:o 2 . Godsmagasin af större typ.
. N:o 3.. Afträde för haltpunkten.

N:o 4. Uthus för haltpunktsföreständaren.
N:o 5. Brunn.
N:o 6 . Platform af sten och jord.

Vid Hajala haltpunkt.

N:o 1. Haltpunktshus af timmer, innehällande väntrum och kontors- 
rum samt bostad tör haltpunktslöreständaren, bestäende af 2  rum och kök. 

N:o 2 . Godsmagasin af större typ.
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N:o 3. Afträde för haltpunkten.
N;o 4. Uthus för haltpunktsföreständaren.
N:o 5. ßadstuga af mindre typ.
N:o 6 . Dubbel vaktstuga, innehällande 3 rum och 2  kök. 
N:o 7.. 2  st. uthus för dubbla vaktstugan.
N:o 8 . Brunn.
N:o 9. Platform af sten och jord.

Vid Paimio Station.

N:o 1 . Stationshus af timmer, IV kl., innehällande 2  väntsalar af samma 
storlek som vid Pernio Station, damrum, bagagerum och expeditionsrum 
samt bostad för stationsinspektorn, bestäende af 3' rum, tambur och kök.

N:o 2 . Godsmagasin af större typ.
N:o 3. Afträde för Stationen.
N:o 4. Uthus för stationsinspektorn. ,
N:o 5. Varmkällare af, tegel för d:o.

• N:o 6 . Badstuga af större typ.
N:o 7. Dubbel vaktstuga, innehällande 3 rum och 2  kök.
N:o 8 . 2  st. iithus för d:o. .
N:o 9. Vattentorn af timmer med cistern af järnplät jämte vedlider 

af resvirke. •
N:o-10. Maskinhus af stock för ängpump med bostad för maskinist, 

bestäende af 1  rum och kök.
N.o 11. Uthus för d:o.
N:o 1 2 . Piltrum af sten.
N:o 13. Körbrunn för hushällsbehof.
N:o 14. Platform af sten och jord.

Vid Kauhais platform.

N:o 1 . Väntskjul med öppen verande, varmt väntrum och bagagerum. 
N:o 2. Platform af sten och jord.

Vid Piikkiö station .

N:o 1. Stationshus af timmer, IV kl., innehällande 2  väntsalar, dam
rum, bagagerum, och expeditionsrum samt-bostad för stationsinspektorn, 
bestäende af 3 rum, tambur och kök. ■

N:o 2. Godsmagasin af större typ.
N:o 3. Afträde för Stationen.
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N:o 4. Uthus för stationsinspelctorn.
N:o 5. Varmkällare af ,-tegel för d:o.
N:o 6 . Badstuga af mindre typ.
N:o 7. Enke]-vaktstuga.

: N:o 8 . Uthus för d:o.
N:o 9. Brunn.
N:o 1 0 . Plattorm af sten och jord.

Vid L ittoinen haltpunkt.

N:o 1 . Haltpunktshus af timmer, innehällande väntrum och kontors- 
rum samt bostad för haltpunktsföreständaren, bestäende af 2  rum och kök. 

N:o 2. Godsmagasln af mindre typ.
N:o 3. Äfträde för haltpunkten.
N:o 4. Uthus för haltpunktsföreständaren.
N:o 5. Badstuga af mindre typ.
N:o 6 . Dubbel vaktstuga, innehällande 3 rum och 2  kök.
N:o 7. 2 st. uthus för d:o.
N:o 8 . Rörbrunn.
N:o 9. Platform af sten och jord.

Vid Äbo Station.

N:o 1. Godsmagasin (andel i vid Stationen af Järnvägsstyrelsen upp- 
fördt nytt s'törre godsmagasin).

N:o 2: 3 .st. lokomotivspiltor, sammanbyggda med lokomotivstallet vid 
Stationen. ______________

Ä det för grustägt i den s. k. Nummis backen vid Äbo inlösta omrä- 
det flnnas 2  st. äldre byggnader, den ena innehällande 2  rum och 1 . kök, 
den 2:dra 4 rum och 1 kök samt 2 st. mindre uthus.

Längs linien ä sträckan Karis—Äbo flnnas uppförda 37 st. enkla vakt- 
stugor med därtill hörande uthus och 32 st. brunnar.

Af. lconstarbeten flnnas ä Äbo—Karis järnväg 22 st. broar -med öiver- 
byggnad af jern, nämligen:
1 st. ■ bro -af' 12m +  12m +  12“ + '34m +  34m +  34m +  12m +  12m +  12m spann.
1 „ . „ „ 18m +  18m +  38m-)-18m +  18m spann.
1 „ „ „ 35m -p 35m +  35m +  28m '■
1 „ „ „ 18m svängbro af 15m, 75 längd, lemnande en fri öppning för

sjöfarten af 1 2  m.
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1  st bro. af 1 2 m -j- 28ra +  1 2 “ spann.
1  „ „ „ 2 1 “ 2 1 “ spann.
1  „ „ 16“ spann.
1 1 0m
A >5 »  v

3 „ broaraflO“ „
1  bro 8 m
3 „ broar „ 6 “ „
5 „ „ „ 5“ 872 spann (deraf 3 st. und er sidosp&r)
2 „ „ „ 3“ spann.

1 st. tunnel af 156™ längd.
17 „ öppna trummor med öfverbyggnad af järn. 

1 „ öppen trunima „ „ „ trä.
1 „ kulvert med en fri öppning af 3,8.

1 0 1  täckta trummor, enkla.
19 „ „ , dubbla.

1  „ „ , tredubbel.

Banans spärlängd utgör:
H u fv u d s p ä r ..................................................................... . 111,274 km.
Sidospár vid stationerná ................................ ...........................  9,284 „
Bispär mellan stationerna samt tili och uti ballasttägter , . . 2 , 3  9 o „

Summa 1 2 2 , 9  4  8 km.
\

Längden af de för Abo—Karis jernvägsbyggnad nedlagda nya spär ä 
förgreningsstationerna Äbo och Karis uppgär tili 5,873 km.

Efter det sälunda. besigtningen af banan slutförts, sammanträdde för- 
rättningsmännen tili öfverläggning i Abo stationshus den 28 November 1899 
kl. 6  e. m., dar förrättningen fortsattes tili kl. 1 1  e. m. och följande dag den 
29 November M n kl. 9 f. m. tili kl. 11 f. m., hvarefter sammanträdet ajour- 
nefades tili framdeles utsättande dag, sedan nägra nödig ansedda undersök- 
ningar vid Pojo träsk, Wäärlä karr och den plats pä km 244, hvarest ett 
bankras kort före banans öppnande för traflk inträffat, hunnit blifva utförda 
och de utsedda inventeringsmännen inlemnat de af dem upprättade förteck- 
ningar ötver materialier och inventarier, dä justering af detta Protokoll 
skulle ske.

Härvid företeddes i original :
Nädigt bref tili Öfverstyrelsen för vag- och vattenbyggnaderna- af den 

26 Juni 1896, Kommunikationsexpeditionens i Kejserliga Senaten bref N:o 
591 af den 26 Juni 1896, Nädigt bref af den 8  Oktober 1896 med faststäldt 
.kostnadsförslag .tili en järnväg trän Karis Station ä Hangö banan genom 
Koskis och Paarskylä lägenheter i Björno socken samt Salo köpings södra

Öfverstyr. för Väg- o. Vattenb. ärsber. f. 1900. 19
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ända tili Äbo Station ä Äbo—Toijala bandel, slutande ä 9mf 10,230,000: —, 
Kommunikationsexpeditionens bret N:o 287 af den 11 Mars 1897, Kommuni- 
kationeexpeditionens bref N:o 585 af den 6  Maj 1897, Kommunikationsexpe
ditionens bref N:o 1050 af den 2 1  Oktober 1897, Kommunikationsexpeditio
nens bref N:o 1107 af den 5 November 1897, Kommunikationsexpeditionens 
bref N:o 916 af den 18 Augusti 1898, Kommunikationsexpeditionens bref N:o 
52 af den 2 0  Januari 1899, Militieexpeditionens bref N:o 1003 af den 23 
September 1899, Kommunikationsexpeditionens bref N:o 993 af den 26 Okto
ber 1899, Kommunikationsexpeditionens bref N:o 1087 af den 16 November 
1899, nedannämnda skrifvelser frän Öfverstyrelsen för väg- och vattenbygg- 
naderna tili distriktsingeniören, nämligen: N:o 1700 af den 1 1  December 
1896, N:o 457 af den 26 Mars 1897, N:o 1003 af den 31 Maj 1897, N:o 1327 
af den 11 Augusti 1897, N:o 1570 af den 24 September 1897, N:o 17 af den 
4 Januari 1899 och N:o 514 af den 14 Mars 1898, Disponentens för Fiskars 
Aktiebolag bref af den 16 Januari 1897 tili t. f. distriktsingeniören, ett trans- 
sumt ur protokollet fördt vid expropriation af jord för Abo—Karis järnväg 
är 1897, bestyrkt afskrift af en förklaring af Fiskars Aktiebolag af den 6  

November 1899 samt afskrifter af Öfverstyrelsens för väg- och vattenbygg- 
naderna ölverenskommelser med Possessionaten Roman frän Paarskylä an-o
gäende inkörsport vid Pernio Station och med Abo stad om ersättning för 
inträffadt bankras.

Af ofvannämnda skrifvelser inhemtades:
att banan skall dragas söderom Salo köping och förbi Koskis bruk; 
att all för jernvägen och den utvidgning deraf, som framdeles blir 

nödvändig, erforderlig mark skall i laga ordning exproprieras;
att banan skall utföras i enlighet med det bilagda banprojektet och för 

den härför beräknade kostnaden af Smf 10,230,000;
att därest under byggnadstiden fräga uppstär om förändring af statio- 

nernas läge eller värkställande af sädana arbeten eller om sädana utgifter 
i allmänhet, som icke blifvit i kostnadsförslaget beräknade, salcen skall hem- 
ställas Senatens pröfning och afgörande, egande dock Öfverstyrelsen vidtaga 
sädana mindre ändringar i banprojektet, som vid arbetets utförande befin- 
nas nödvändiga och icke föranleda tili ökade kostnader;

att de för järnvägens anläggning och för traflken derä erforderliga ma- 
terialier, redskap och maskiner skola anskaffas inorn landet, sä vidt de här 
kunna tillvärkas füllt dugliga och tili lika eller nägot högre pris än om de 
frän utlandet införskrifvas;

att den emellan Karis och Salo belägna delen skall främst utföras; 
att Senaten öfverlemnat ät Jernvägsstyrelsen att anslcaffa all för Abo— 

Karis järnvägsbyggnad erforderlig rörlig materiel, samt att Öfverstyrelsen
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egde upptaga kostnaden för denna materiels anskaffande i ärsförslaget för 
arbetena under ár 1898, att härför uppgjorda ritningar borde för inhemtande 
af utlätande meddelas Öfverstyrelsen, äfvensom att Jernvägsstyrelsen egde 
under arbetstiden förse Öfverstyrelsen med för arbetena erforderlig rörlig 
materiel;

att Senaten den 6  Maj 1897 anbefalt Järnvägsstyrelsen att utan tids-o
utdrägt vidtaga ätgärd för förfärdigande af samtliga för Abo—Karis järnväg 
afsedda lokomotiv, pä satt Järnvägsstyrelsen lämpligast svntes;

att för öfvergängen öfver Salo á en svängbro derstädes skall anbringas; 
att ett nytt tidsenligt och trafikens behof motsvarande stationshus, upp- 

tagande äfven rymliga kontorslokaler, för hvilket kostnaderna beräknats tili 
50,000 mark, skall uppföras vid Karis Station i enlighet med härför af Öfver
styrelsen uppgjord ritning med den ändring att den för I & II klass afsedda 
restaurationslokalen göres nägot större; samt att kostnaderna för detta sta
tionshus böra i sin helhet bestridas ur anslaget för Äbo—Karis banbyggnad, 
men detta anslag sedermera ersättas för det belopp hvarmed, efter af Öfver
styrelsen gjord framställning, förvaltningen at de färdiga banorna kan anses 
böra tili arbetet bidraga;

att den at Öfverstyrelsen för vag- och vattenbyggnaderna uppgjorda 
ritning tili Salo stationshus blilvit af Kejserliga Senaten oförändradt godkänd;

. att ett bispär tili Äbo Jernmanufaktur Aktie Bolags verkstäder invid 
Äbo stad finge utföras i enlighet med á Öfverstyrelsen uppgjorda plan- och 
proñlritningar i sammanhang med Äbo—Karis banbyggnad under iaktta- 
gande af att bolaget bekostar icke allenast utbrytning och afrösning frän 
bolaget- tillhöriga verkstadsomräde af den för bispäret erforderliga mark, 
som jamte det derä utlagda späret, hvilket staten egde i fall af behof tra- 
fikera, förblefve en statsverkets egendom, utan ock spärets underhäll och 
dess renhällning frän is och snö, äfvensom att, ifali Järnvägsstyrelsen skulle 
anse behöfligt att för bispäret anstäldes en skild vexelkarl, erlägga dennes 
aflöning, samt med skyldighet för bolaget att .jeniväl bekosta icke allenast 
allt arbete utan äfven erforderligt grus och sleepers, hvaremot frän ban- 
byggnadens förräd borde utgifvas räler med tillbehör och en vexling samt 
nödig skenspik och buit, hvilket material beräknats kosta 4,000 mark;

att 2  vägöfvert'artsbroar, den ena vid Tavasttull utanför Äbo och den 
andra invid vestra infartsvexeln tili Skuru Station, skola i enlighet med de 
för desamma uppgjorda ritningarna och för en sammanlagd kostnad af Fmk 
39,000: — utföras;

att ett 140m längt bispär tili Äbo bataljons kasernomräde skall utföras 
säsom förlängning af det tili Äbo Jernmanufaktur Aktiebolags fabriksomräde 
utförda bispär, under vilkor att terasseringen utföres at bataljonens eget
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arbetsmanskap, att späret förblifver statsjärnvägarnes tillhörighet, sälunda 
dock att militären vid behof eger rätt att begagna detsamma, att erforder- 
liga räler- med tillbehör skola lernnas frän Abo—Karis banbyggnads förräd, 
samt att finska militieverket egde ansvara för öiriga anläggningskostnader 
för späret med sammanlagdt Fmk 1,530:50, hvilken summa borde frän 
Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna, dit de A skulle inlevereras, 
öfverstyras tili Järnvägsstyrelsen, hvilket äfven redan skett;

att en 1,160m läng bibana frän Billnäs haltpunkt tili Billnäs bruks ma- 
nufakturfabriker skall utlöras sälunda att arbetet utföres under Järnvägs- 
styrelsens ledning under vilkor att sagda aktiebolag icke allenast bestrider 
expropriationskostnaden för den för anläggningen intill pälnummern 25 af 
den härför uppgjorda längprofilen erforderliga mark, utan ock, med undan- 
tag af ledningen af företaget, bekostar säväl terrasserings- och konstarbeten 
som äfven allt arbete och trävirke för banans öfverbyggnad, utläggning af spä
ret och föreslagna vägöfvergängar, hvaremot frän Äbo—Karis järnvägsbygg- 
nads förräd tili bibanan, som intill änsagda pälnummer skall blifva en stats
järnvägarnes tillhörighet, hvarför äfven expropriationen af marken skall ske 
för Abo—Karis järnvägs räkning, skall kostnadsfritt utgifvas räler, bind- 
ningsskenor, bindningsbult, bottenplät, skenspik och spärvexling, äfvensom 
att ifrägavarande bispär, hvars renhällning frän snö och is skall äligga 
Billnäs bruks aktiebolag, lär traftkeras förutom af brulcet jemväl af andra 
under ialcttagande af de föreskrifter, som för statsjärnvägarne äro gällande, 
att bolaget bekostar den i och för bibanan päkallade vägkorrigering samt 
att, i händelse späret inom bruksomrädet framdeles upprifves, allt skenma- 
terial förblir statens tillhörighet och skall tili statsjärnvägarne äterställas, 
äfvensom att de ä statsverket fallande kostnaderna för ifrägavarande ban- 
anläggning skola päföras Abo-Karis banbyggnads anslag;

• att sedän Fiskars Aktiebolag förklarat sig villigt att med Fmk 5,387 
ersätta skillnaden emellan de tv anne alternativa kostnadsförslagen för om- 
byggnad af Fiskars Aktiebolags brygga vid Skuru, densamma bör utföras 
pä pälar med däröfver liggande rost och deruppä utförd öfverbyggnad 
af sten;

att Fiskars Aktiebolag afstätt gratis all mark och vattnet vid Skuru 
lastageplats äfvensom de Fiskars Aktiebolag förorsakade olägenheter och 
dessutom frängätt de tidigare gjorda anspräken pä förlängd kajbyggnad 
emot att järnvägsbyggnaden utför en stödjemur utanför egofigurerna 209 
och 2 1 0  ifrän tunnelmynningen ända tili kajen samt planerar säväl detta 
omräde som det ä kartan med bokstafven a betecknade med sten utfylda 
omrädet i Fiskars ä, belägen emellan det af järnvägen ifrän Tallmo rusthäll 
och Fiskars mark inlösta omräde;
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att sedan Äbo—Karis järnvägsbyggnad utlofvat att med mudderverket 
Wiipuri tili 8  fots djup uppmuddra ett under ärens lopp uppgrundadt stalle 
yid mynningen af Karis ä Fiskars Aktiebolag förklarat sig säväl icke vidare 
hafva nägra ersättningsanspräk emot järnvägsbyggnaden rörande upplag af 
mudder ä Aktiebolaget tillhörigt ornräde eller vid sprängningen i Skuru 
förkomraet parti zinkmalm, som i allo nöjdt med den af Järnvägsstyrelsen 
uttörda Strandmuren emellan tunnelmynningen och kajen samt planeringen 
invid Skuru magasiner, hvarom vid expropriationstil hälfet öfverenskommits;

att Järnvägsstyrelsen hos Öfverstyrelsen anhällit att vid bandelen 
Äbo—Karis öfverlemnande fä emottaga 9,000 m3 barrved och nägot björk- 
ved samt kontrakt om leverans af 18,000 m3 ved under vintern 1899—1900 
samt att Öfverstyrelsen pä grund däraf gätt i författning om uppköp af 
nämnda parti ved samt om afslutande af förberörda leveranskontrakt;

att Järnvägsstyrelsen, som i utgiftsstaten för är 1899 haft upptaget ett 
anslag af Fmk 18,000 för förstoring af det i kostnadsförslaget för Äbo— 
Karis järnväg upptagna godsmagasinet i Äbo, ätagit sig uppförandet af gods- 
magasinet i dess helhet emot inleverering af den i sagda kostnadsförslag 
upptagna förslagssumman af Fmk 22,000, hvilken sistsagda summa äfven 
blifvit tili Järnvägsstyrelsen inlevererad;

att Järnvägsstyrelsen hos Öfverstyrelsen anhällit att det i kostnads
förslaget upptagna beloppet af 4,500 mark för ett förrädsmagasin för banans 
eget behof ät Äbo Station rnätte ät Järnvägsstyrelsen öfverlenrnas för att pä 
lämpligt sätt användas, hvarför Öfverstyrelsen för antydda ändanräl tili 
Järnvägsstyrelsen utanordnat beloppet i fräga;

att Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna träffat sädan ölver- 
enskommelse med egaren tili Paarskylä gärd i Bjerno socken, Landthushäl- 
laren E. J. Roman att, jämte det Häradsrättens i Bjerno socken utslag af 
den 17 Maj 1899, sävidt deri törbjudes att taga gängstig öfver Pernio Sta
tion, skulle iända tili efterrättelse, ät sökanden skulle medgifvas rätt tili 
port i stakettet pä södra sidan af stationsomrädet, hvilken port al honorn 
mä begagnas vid transport af gods tili och frän Stationen, men för öfrigt 
städse skall hällas stängd och tilläst, hvarjämte vägöfvergäng vid östra 
ändan af stationsomrädet skulle af järnvägsbyggnaden inrättas, äfvensom 
hälften af den utdönrda ersättningen tili Roman utbetalas med Fmk 455;

att Öfverstyrelsen för väg- och vattenby ggn aderna med Äbo stad träffat 
sädan öfverenskommelse, med anledning af att gränsbäcken mellan Kairis 
bys egor och Äbo stad tillhöriga egolotten N:o 14 ä södra utmarken genorn 
inträffad banksättning igenfylts, att järnvägsbyggnaden berättigats att ome- 
delbart läta uträta bäcken genorn utgräfning af en ny fära genom nämnda 
egolott, mot att den af den nya bäcken upptagna äkerarealen och den frän
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lotten N:o 14 atskurna marken, tillsammans utgörande 0 , i 6 5 ha, lemnades 
outbruten och fortfarande bleive i Äbo stads ego och att statsvärket tili 
Abo stad erlade ersättning för den härigenom försvärade brukningen af 
lotten N:o 14 med 500 mark, hvilken summa redan utbetalats, samt att stats
värket ytterligare tillförbunde sig att pä dess bekostnad läta athjelpa möjligen 
inträffade jordras ä platsen.

Nämnda förteckning öiver den rörliga materialen innehäller;
2  st 4 kopplade passagerarelokomotiv med 2 1  tons adhesionsvigt 
4 st 6  kopplade godslokomotiy med 26 tons adhesionsvigt 
2 st II kl passagerarevagnar ä truckar 
2  st kombinerade II & Hl kl passagerarevagnar 
4 st III kl passagerarevagnar ä truckar 
6  st konduktörsvagnar, 2  ' axlade 
1  st fängvagn

* 80 st täckta godsvagnar, 2  axlade, inklusive varrn- och kylvagnar
80 st öppna komb. plank- och godsvagnar, 2  axlade 1

1  st snöplog att dragas med lokomotiv,
hvilka alla blifvit af Järnvägsstyrelsen anskaifade och omhändertagna.

Efter antecknandet häraf upplyste kommissionens ordförande att inven- 
teringen ai de af Öfverstyrelsen' tili stations- och tägpersonalen samt tili 
banvakterna öfverlemnade signaler och redskap äfvensom al sädana rnate- 
rialier, säsom slcenor med tillbehör, Sleepers och ved, som komme att af 
Järnvägsstyrelsen öfvertagas, likasom af ät de vid banan anstälde ban- 
mästarene öfverlemnade nödiga redskap för banans remont blifvit uppdragen 
ät depotföreständaren N. G. Bergsten och förste liniebokhällaren K. G. Ahl
roth säsom emottagare frän Järnvägsstyrelsens sida och ät förrädsförvaltaren 
vid banbyggnaden H. Saarelainen säsom aflemnare trän Ötverstyrelsens sida,o
samt att, sedän denna inventering och prissättning af nyssnämnda Abo— 
Karis järnväg ätföljande lösa löremäl blifvit slutförd, dessa förteckningar, 
omfattande

a) inventarier,
b) materialier, öfverlemnade tili trafik- och banafdelningarna, samt
c) förrädsgods, säsom räler med tillbehör, Sleepers och ved m. m. 

skulle ätfölja detta Protokoll.
1  följd häraf komm er banan att förtecknas och öfverlemnas, respektive 

emottages, under följande fern kategorier;



Banan med byggnader och andra fasta inrättningar
Rörliga materielen
Inventarier
Reservförräd (materialier öiVerlemnade tili trafik- och banafdelningarna) 
Materialförräd (förrädsgods).

Af dessa kätegorier anses endast de fyra första helasta Abo—Karis 
banbyggnads konto, hvaremot den sista eller materialförrädet bör ingä i 
likvid med ä de särskilda artiklarna äsatta värden. Näg'ot reservförräd, 
ölverskottsräler med tillbehör och sleepers till ett antal motsvarande detta 
rälsbelopp, att utan ersättning ätfölja sásom vid en del tidigare emottag- 
ningar värit brukligt, ansägo synemännen denna gäng icke kunna komma i 
frága, dá en jemförelse mellan de i. kostnadsförslaget upptagne och i värklig- 
heten utförda spärlängderna vidhandengifver, att spär utspikats tili en längd,. 
som med 3 , 2 2 1  km öiverskrider den i kostnadsförslaget upptagna, hvartill 
kommer omständigheten, att enligt Kejserliga Senatens ofvan änförda för- 
ordnanden räler med tillbehör ytterligare böra kostnadsfritt utlevereras ur 
Abo—Karis banans byggnadsförräd för bispäret tili Abo bataljons kasern- 
omräde och för bibanan tili Billnäs bruk.

Härefter skreds tili granskning huruvida det för banbyggnadon gäl- 
lande kostnadsförslaget blif'vit vid arbetenas utförande följdt.

Med stöd af denna granskning och de vid besigtningen gjorda ialctta- 
gelserna, äfvensom de upplösningar, som öfveringeniören K. W. Brander 
meddelade, gjordes ñedanstáende anteckningar, hvilka rubriceras efter de 
littera, under hvilka banans byggnadskostnader bokförts, nämligen:

Litt. A. Allmänna lcostnader.

Ligga heit och hâllet utom omrädet för kommissio- 
nens uppdrag.

Litt. B. Expropriation. .

I enlighet med förfarandet vid mottagningen af se- 
nast färdigbygda järnvägar enades kommissionen derom 
att f. n. anhängiggjorda processer borde slutföras af och 
eventuella lcostnader föranledda haraf bestridas af Öfver- 
styrelsen för vag- och vattenbyggnaderna; processer som 
hädanefter möjligen lcunde nppstä borde deremot enligt 
kommissionens äsigt omhändertagas af Järnvägsstyrelsen; 
dock künde härför skäligen icke nägon summa för es J äs.
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Tili protokollet antecknades Öfveringeniören K. W. 
Branders kommissionen meddelade uppgift derom att Öfver
styrelsen delvis redan vidtagit ätgärder för expropriation 
af nödigt vattenomräde för pumpinrättningen vid Karis 
station, af nödig mark för Billnäs bispär och för vögöfver- 
fart vid Skuru station äfvensom at ¡Salo gärd tillhörig, ge- 
nom inträffadt bankras skadad äkerm ark, h viileä alla ex- 
propriationer komma att af Öfverstyrelsen slutföras.

Tili protokollet antecknades att Öfverstyrelsen med- 
gifvit Salo köping provisionel rättighet att begagna den 
nuvarande körvägen inom stationsomrädet förbi pumphuset 
tili ötvergängen ötver spären at den tili köpingens vid Salo 
â belägna upplagsplats för trävirke ledande vägen.

Litt. C. Terrasseringsarbeten.

Till afhjelpande af de â hvarje ny bana, der mera 
betydande jordarbeten iörekomma under en följd af är re- 
gelbundet uppträdande sättningar, rubbning af dosseringar 
m. m. enades synemännen orn att réservera ett anslag af 3mf 

För omläggning af linien vid Pojo träsk, hvarest vid 
tiden för syneförrättningen längsgäende remnor einellan 
den fasta marken och banvallen, utvisande en börjande 
sidoglidning yppat sig, för deraf föranledd inlösen af mark 
och för ombyggnad af landsvägen ansägs af kommissio
nen böra reserveras ett anslag af fö rs la g sv is ................... „

För att genom sänkning af vattenytan i Wäärlä träsk 
med 1,5 meter torrlägga och gifva ökad fasthet ät det 
derinvid belägna kärret, â hvilket linien framgär och hvar
est sättningar förekommit, ansägo synemännen af bygg-
nadsanslaget böra reserveras ett belopp a t .......................  „

För ersättande af det provisionella ställäget â km 224 
med trumma pä tili fast grand inslagna pälar och banlc- 
tyllning af torfjord ansägs af byggnadsanslaget böra reser
veras ett belopp a f ............................ ....................... : . . „

För oförutsedda sättningar och eventuella jordskred, 
hvilka pâ grand ai den ander byggnadstiden vunna erfa- 
renheten och i följd at terrängens .säregna, högst ogyn- 
samma beskaffenhet ytterligare vore att befara, ansägs

20,000:

45,000:

25,000:

15,000:
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härutöfver den ännu âterstâende delen af byggnadsansla- . 
get böra reserveras med u p p sk a ttn in g sv is .................. : J/»f

Litt. D. Konstarbeten.

Broar, öppna och täckta trummor äro utförda i nära 
öfverensstämmelse med kostnadsförslaget med un dan tag 
af att brospannens sammanlagda Jängd, som i kostnads
förslaget upptagits tili 527 meter, genom tillkomsten af 
särskilda spann ât landssidorna nu uppgär tili 671,g m, 
och synas desanima, sâvidt nu kan bedömas, erbjuda till- 
räckliga öppningar för högvattnets genomsläppande.

För uppgrätning af banken bakonr kajmuren vid 
Skuru samt cementering af fogarna i muren tili förekom- 
mande af utspolning af grus genom vágsvall vid högt vat- 
tenstând ansägo synemännen böra reserveras ett belopp af „

För uttörande af .en enkel, af inslagna pâlar bestâ- 
ende strandskoning pä östra stranden af Salo ä, 15 meter 
ât hvardera sidan om järnvägsbron, ansags böra reserve- 
ras en summa a f ............................................................ ....  . „

Litt. E. Öfverbyggnaclen.

Emot i kostnadsförslaget upptagna sammanräknade 
spärlängden af tillhopa 125,6 km hatva i verkligheten, sä- 
som af ofvanstäende framgär, blifvit utspikade 1 2 8 , 8 2 1  km.

Sleepers Annas utlagda till ett motsvarande större 
antal än hvad i kostnadsförslaget upptages.

Vexlingar Annas utförda tili ett antal af 81 st emot 
i kostnadsförslaget upptagna 74 st.

Med anledning af ofvanäberopade föreskrifter af Kej- 
serliga Senaten därom, att räler med tillbenör kostnads-

o
fritt skola lemnas frän Abo—Karis banbyggnads förräd för 
bispäret tili Abo bataljons kasernomräde och för bibanan 
tili Billnäs bruk äfvensom de för sistnämnda bibana nö- 
diga 3 st vexlingar, och med afseende derä, att de utsedde 
inventeringsmännen vid emottagandet af materialförrädet 
att ingä i liqvid väl afdragit det erforderliga antalet räler 
och ä andra sidan icke i sina förteckningar upptagit de 
för ändamälet erforderliga bindningsskenor, bottenplätar,

Öfverstyr. f. Vag- o. Vattenb. ärsber. f. 1900.

70,000

. 1,000

1,000
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bindningsbult och rälsspilc, men deremot icke undantagit 
nämnda 3 st vexlingar, ansag kommissionen frän bygg- 
nadsanslaget böra reserveras förrädsvärdet för dessa 3 st 
vexlingar med s a m m a n la g d t.....................................  . . 5%: 2,130: 18

Litt. F. Hägnader och vägar.

Beträffande antalet vägöfvergängar antecknades att 
sâdana i nivä inrättats tili ett an tai af 268 st emot i kost- 
nadsförslaget upptagna 226 st samt derutöfver, pâ grand 
af Kejserliga Senatens därom meddelade, ofvan äberopade 
föreskrift, 2 st vägöfverfartsbroar öfver banan.

För ästadkommande af lastningsplaner och upplags- 
platser vid särskilda stationer, där sâdana för närvarande 
saknas eller ansàgos otillräckliga, ansäg kommissionen ur 
byggnadsanslaget böra reserveras en summa at . . .  . „ 25,000: —

Litt. G. Husbyggnacler.

Säsom af otvanstäende förteckning framgär hafva sta- 
tionshusen vid Karis och Salo blitvit uppförda i enlighet 
med af Kejserliga Senaten härför faststälda ritningar, hvar- 
jemte i enlighet med kostnadsförslaget uppförts 4 st sta- 
tionshus af IV klass och mindre typ ä Skuru, Perniö, Pai
mio och Piikkiö stationer, 1 st V kl stationshus á Koski 
samt 5 st haltpunktshus ä Billnäs, Skogböle, Halikko, Ha- 
jala och Littoinen haltpunkter äfvensom 3 st väntskjul vid 
Fiskars, Ylikylä och Kauhais afstigningsplatformer.

Sammanlágda längden af läga platformer af sten och 
jord vid ofvannämnda stationer, haltpunkter och afstig
ningsplatformer uppgär tili 1,244 sträckmeter emot i kost
nadsförslaget upptagna 1,215 m, hvarjämte mellanplatfor- 
men af sten á Karis utförts tili en längd at 106 m emot i 
kostnadsförslaget upptagna 60 m.

Utöfver i kostnadsförslaget upptagna 2 st depotka- 
serner, 7 st dubbla vaktstugor, 6 st bak-, tvätt- och bad- 
hus, 11 st platformsafträden, 7 st stationshus, 2 st depot- 
kasernuthus och 7 st varma källare hafva uppförts 2 st 
enlda vaktstugor vid stationer, 3 st bad- och bagarstugor, 
6 st stationsuthus, 2 st depotkasernuthus, 1 varm- och 2
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st iskällare, hvaremot endast 16 st vaktstuguuthus eraot 
i kostnadsförslaget upptagne 19 st kommit tili utförande.

Till protokollet antecknades att banbyggnaden träffat 
aftal med Armfeltslca verkstaden i Äbo om inslagning af 
en ny rörbrunn vid Paimio station i stallet för den vid 
tiden för syneförrättningen därstädes befi.nt.liga, men oan- 
vändbara rör.brunnen.

Sâsom ofvan relaterais har det i kostnadsförslaget 
upptagna större godsmagasinet för ankommande gods med 
kontorslokal och platform i Abo nppförts af Jernvägsty- 
relsen ernot bidrag af den härför upptagna förslagssumman 
af Fmk 22,000, hvilket bidrag äfven blifvit inlevereradt.

Af öfriga i kostnadsförslaget upptagna godsmagasin 
har ett dylikt med kontorsrum och plattorm vid Salo sta
tion kommit tili utförande samt vid öfriga stationer 10 st 
mindfe godsmagasin, deraf 7 st af en större och 3 st af 
en mindre typ, blifvit utförda emot i kostnadsförslaget upp
tagna resp. 4 och 6 st.

Lokomotivspiltor af tegel med sammanbygda vatten- 
torn af sten, vedlider af korsvirke, vattentorn af timmer 
med vedlider och platform samt ängpumphus jemte bostad 
för maskinist och uthus hafva nppförts tili i kostnadsför
slaget upptagne antal eher 7 st spiltor, 2 st vattentorn al 
tegel, 2 st vedlider af korsvirke, 2 st vattentorn af tim
mer och 4 st ängpumphus med uthus.

Sâsom af ofvanstäende framgär har den i'kostnads
förslaget upptagna summ an al Fmk 4,500: — för uppförande 
af 1 st förrädsmagasin af korsvirke för banans eget behof 
blifvit tili Järnvägsstyrelsen inlevererad.

Det i kostnadsförslaget upptagna bidraget tili utvidg- 
ning al järnvägens verkstad i Abo ansägo synemännen 
däreniot böra af byggnadsanslaget reserveras med . . . $mf

Dock höll kommissionen före att det belopp, hvarmed
o

Helsingfors—Karls—Abo banan i sin helhet ansetts böra 
bidraga tili uppförande af de nya verkstäderna vid Fred- 
riksberg, skäligen borde minskas med denna nu skedda 
inleverering.-

I kostnadsförslaget. upptagna 37 st enkla vaktstugor 
ä linien med tillhörande uthus hafva samtüga blifvit ut-

10,000
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iörda ; för gräfning af 3 st ytterligare erforderliga brunnar
vid vaktstugor reserveras ett anslag a f ............................ Tinf 500: —

För anbringande af ett nödig ansedt dörrskäp tili 
expeditionslokalen i Karis stationshus borde enligt kom- 
missionèns âsigt af byggnadsanslaget reserveras en
summa a f ...............................................................................  „ • 2 0 0 : —

För anläggning af en saknad, men nödig ansedd slask- 
brunn vid Paimio station ansägs af byggnadsanslaget böra
reserveras ett- belopp a t ........................................................ „ 300: —

Med afseende derä att, efter tillkomsten af den nya 
banan det visat sig svärt för pumpverket vid Wirusmäki 
att till Abo depot leverera nödiga vattenkvantiteter, ansàg 
kommissionen den derstädes beflntliga ângpannan och äng- 
pumpen böra utbytas emot dylika af större dimensioner ; 
dä emellertid den nuvarande ângpannan och ängpumpen - .
kunde linna användning pä annat hâll; borde enligt kom- 
missionens âsigt endast prisskilnaden drabba Abo—Karis
jernväg med..............................................................................   „ . 3,500: —

För samtliga husbyggnaders förnyade diktning äfven- 
som förhydning, brädfordring och utvändig. mâlning bör af. 
byggnadsanslaget reserveras, enligt beräkning för:

stationshus, 3,331 m2 à Fmk 4: 5 0 ............................ „ 14,989: 50
öfriga boningshus, vattentorn och pumphus 8,036 m2

à Fmk 3: 5 0 .................................................................. „ 28,126: —
för uppsättning af mäladt spännpaper och tapeter â 
väggar i stationshus och bostadslokaler, 9,460 m2 à
Fmk 1 : 40 , ...................................................  „ 13,244: —
för uppsättning af väggpaneler, 1,141 m2 à Fmk 3: 00 „ 3,423: —
för utvändig mâlning af gaflar, 1,387 m2 à Fmk 1 : 20 „ 1,664: 40
för inre mâlning af väggpaneler 1,141 m2 à Fmk 2 : 00 „ 2,282: —

Litt. H. Telegrafen.

För ombyte af omkring 200 st'dels undermäliga dels 
af röta angripna telegrafstolpar ansägs ett anslag, beräk- 
nadt efter 5 mark per stolpe, material och arbetskostnad, 
erforderligt och härför böra frän Abo—Kaiis banans bygg- 
nadsanslag reserveras med ....................................................  „ . ■ 1 ,0 0 0 : —
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Litt. I. Tillhehör till banan. ;
I kostnadsförslaget upptagna 2  st lokomotivvändbord 

hafva blifvit utförda vid Karis och Salo stationer.
kör uppställning af anskafiade 7 st semat'orer ansägs 

af byggnadsanslaget böra reserveras ett belopp af för- 
s l a g s v i s ................................................................................... 1,050: —

Litt. K. Rörlig materiel. I

Den i kostnadsförslaget upptagna rörliga materiel en 
har, sâsom af ofvanstâende framgâr, anskaffats genom Jern- 
vägsstyrelsens försorg.

Med afseende dera att natt-bogievagnar blifvit anskaf- 
fade i stallet för i kostnadsförslaget afsedda billigare dy: .. 
lika för dagtraflk och Äbo—Karis banbyggnad härigenom 
drabbats af betydligt ökade utgifter, hvarför äfven anskaff- 
ningskostnaden för dessa vagnar med öfver 84,000 . mark . 
öfverskrider förslagssümman, likasom kostnaden för Litt.
K. i sin helhet öfverskridits med omkring 154,000 mark, 
ansägs. skäligen icke nägot bidrag för remont af den rör
liga materielen nu kunria päyrkas.

Pör remontfering af de 7 st banmästaredräsiner, hvilka 
af inventeringsmännen blifvit emottagna och om hvilka 
desse anmärkt att desamma erfordra en grundlig remont, 
ansägs af byggnadsanslaget böra reserveras det af sagde
inventeringsmän upptagna minimibeloppet med . . . .  „______600: —

Summa 3m f 285,009: 08

I kommissionens här ofvan uttalade mening beträffande säväl de arbe- 
ten, som för banans komplettering-ännu äro att utföra, som uppskattningen 
af de derför erforderliga kostnaderna, instämde kommissionens samtliga 
medlemmar tili alla delar.

Tili den sälunda befunna:
Fcista banan och
Rörliga materielen, för hvilka exakta pris först efter räkenskapernas full- 

ständiga afslutande kuuna angifvas, tilllcomma:
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Inventarier
vid Traftkafdelningen............................. 55»/ 54,643: —
„ Banafdelningeh.....................................„ 14,670: 28
„ M askinafdelningen........................... „ 1,618: 16 Tmf 70,931: 4 4

Reservforrad, bestäende af materialier, öfver-
lemnade tili Trafik-, Ban- och Maskin-
afdelningarna:
vid Traftkafdelningen . ........................„ 322: 06

„ ßanafdelningen 795: 39
„ M askinafdelningen........................... „ 6 : 1 2  1,123: 5 7

Materialförräd att inga i l i 'k v id .............................................. „ 103,052: 58

Sälunda förlupit. Helsingfors, den 6  Pebrnari 1900.

Th. Frosterus.
K. W. Brander. Carl Flinck. Gust. W. Sundblad.

I skrifvelse irán Kommunikationsexpeditionen af den 13 Juli 1900 an- 
betallde Kejserliga Senaten sedermera Öfverstyrelsen att för ytterligare spär- 
anläggningar ä Hajala, Halikko och Billnäs haltpunkter af äterstoden ä ban- 
byggnadsanslaget utbetala tili Jernvägsstyrelsen 30,275 mark.

Emedan räkenskaperna för banbyggnaden icke kunnat afslutas inom 
är 1900, kan hufvudredovisningen öfver de för banbyggnaden uppburna 
medien icke ingá i denna berättelse. '

3. Kuopio—Iisalmi jernvägsbyggnad.

Säsom af Öfverstyrelsens senast afgifna underdäniga berättelse fram- 
gär hade terrasseringsarbetena ä större delen af bansträckningen slutförts 
inom utgängen af är 1899. Under är 1900 pägick uttagningeri af nägra 
ännu icke fullbordade större skärningar och komplettering af större bank- 
fyllningar.

Vid Kallavesi öfvergängen utsläpades 826,496 m3 grus ur reservtägter 
dels med häst, dels med arbetslokomotiv och kippvagnar, dels med prämar, 
bogserade af ängbät, hvarjemte en icke obetydlig del af graset framsläpa- 
des med lokomotiv och ballastvagnar frän Kasurila pä 14 km:s afständ frän 
Kallavesis norra strand belägna grustägt. För detta ändamäl utfördes med 
vinterföre det föregäende är anskaffade skenmaterialet, skenlades och bal- 
lasterades nämda bansträcka pä vären och öfverfördes ett lokomotiv järnte 
nödigt antal ballastvagnar pä prämar frän Kuopio tili norra stranden af Kalla-
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vesi. i)et frän Kasurila erhällna gruset användes tili utfyllning af Wirta- 
salmi s und, der vid ärets utgäng endast utfyllning' af en del doseringar 
äterstod. Efterhand som bankfyllningen fortslcred befästades doseringarna 
emot vägsvall medelst stenkastning. Annu icke färdiga trummor och min- 
dre broar slutfördes.

Vid bron öfver Honkasalmi sund ä 62:dra kilometern uttördes grund- 
ningsarbetena.

Murningen af pelare och landfästen för Kallavesi broarna fullbordades, 
hvarefter broarries jerndelar monterades.

För samtliga stations- och boningshus utfördes grunder och socklar, 
hvarefter upptimringen vidtog pä hösten. •

Under äret har tili banbyggnaden bland annat levererats:
Af Finska Statsjärnvägarne: 67,0 2 9 tons == 375 st 8  meters räler 9mf 

12,283: 06; 4,742 tons — 375 par bindningsskenor Smf 1,556: 56; O, 8  0 2  tons 
=  1,000 st. bottenpkitar 5%: 282: 95; 0,724 tons =  1,400 st bindningsbult 
9mj: 273: 13; 2 st. banmästaredressiner SJnf 414: 32.

Af Loimijoki Spikfabriks Aktiebolag 1 , 8  tons skenspik 3>nf 783: —.
Af firman Arthur Koppel, Helsingfors 60 st. hjul för kippvagnar, deraf 

20 st. med kilspär $mf 955, hvartill kornmer Smf 191: 50 omkostnader.
Genom Axel von Knorring 1 2  st. hjulringar & 6  st. löphjul 9mp 1,469: 33.
Af anslaget icr banbyggnaden har tili utgängen af är 1900 utbetalats 

in summa 5,325,538: 79, nämligen:

3mf n p .

Nedlagda medel:
Ar 1898 ......................................................................... 884,287 79
„ 1899 ......................................................................... 2,256,055 12

Januari 1900 ........................................................... 174,841 33
Februari „ .......................................................... 175,676 . 53
Mars .......................................................... 185,154 16
April „ ........................................................... 125,572 52
Maj „ ........................................................... 87,052 83
Juni ,. ........................................................... 448,715 22

J«li » ........................................................... 161,275 54:
Augusti „ ............................. ■........................... 156,378 56
September „ ........................................................... 140,959 10
Oktober „ ........................................................... 88,858 27
November ,. . ...................................................... ' 66,121 06
December ., .......................................................... 113,224 59 1,923,829 71
Förskotter ä konti Finska Statsjärnvägarne. , . 1,366 17
Maskin- och Brobyggnads Aktiebolaget, Helsingfors 260,000 — 261,366 17

3Tnf. 5,325,538 79
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Af följande tabläer framgär antalet arbetare i medeltal per arbetsdag 
samt medeldagspenningen tör daglönare och betingsarbetare under hvarje 
man ad.

T a b 1 ä, utvisande antalet arbetare i medeltal per arbetsdag i hvarje manad 
vid Kuopio—Iisalmi järnvägsbyggnad.

A r 1 9 0 0
Dagsverkarc Betingsarbetare

Summa
tlagar

Hast. Person Summa . Hast, Person Summa

Januiu'i........................ '7,oo 189,14 196,20 484,oo ■ 691,72 1,176,32 1,372,5 2
F c b r u a r i ................... 5,co 196,85 202,4 5 552,44 612,20 1,164,7 3 1,367,18
Mars............................. 4,14' 221,20 225,94 465,37 790,72 1,256,09 1,482,03
A p r i l ......................... 9,72 225,93 229,0 5 ' 208,40 546,48 754,94 984,59
M a j ............................. 8,31 198,23 206.54 •62,8 s . 580,42 643,30 849,84
Juni. . . . . . . 6,5 0 327,84 334,40 97,3 0 768,7 8 866,14 1,200,54
J u l i ............................. 5,31 298, G 5 303,9 0 . 109,13 890,27 999,40 1,303,36
A u g u s t i .................... 6,94 402,9 2 409,80 106,5 6 917,90 1,024,40 1,434,32
September. . . . . 3,90 467,7 2 471,0 8 141,28 833,40 974,08 1,446,30
Oktober . . . . . . 4,3 0 225,85 230,15 . 63,17 469,50 532,07 762,82
November.................... 2,98 190,00 192,98 35,12 276,15 311,27 , 504,25
December.................... 3,25 175,20 178,45 60,5 2. 286,79 347,31 525,70

T a b l a ,  utvisande medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare 
under árets olika mánader vid Kuopio—lisalm i jiirnvägsbvggnad.

A r 1 9 0 0
Dagsverk Beting

Hast •Person Hcst Person

J a n u a r i ...................................................... 4,31 2,47 4,04 2,41
F e b ru a r i....................................... .... 4,32 2,38 . 4,09 2,44
Mars . ....................................................... 4,35 2,34 5,18 2,04
A p r i l ........................................................... 4,27 2,42 5,12 2,83
M aj................................................................ 4,50 2,45 4,80 ■ 2,90
J u n i ........................................................... 4,5 0 2,04 5,5 3 3,01
J u li .......................... ' .................................. 4,7 8 ■ 2,07 5,25 3,11
A u g u s t i ...................................................... 4,82 2,59. 5,5G 3,17
S e p te m b e r ................................................. 4,7 0 2,54 5,3 2 3,20
O k to b e r ...................................................... 4,04 2,49 4,90 3.05
November ................................... 4,33 2,42 4,3 5 2,87
December............................................ ....  . .. A as 2,40 4,19 3,05

oll
<r

3.1°
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Helsotillständet bland banbyggnadens arbetare har värit godt. Sjuk- 
rapporterna utvisa endast 436 sjukdagar.

Piere olyckstall hafva under äret förekommit bland arbetarena, dock 
intet med dödlig utgäng. .

4. Uleäborg—Torneä Järnvägsbyggnad.

Sedan pä sätt ur Öfverstyrelsens senast afgifna underdäniga berättelse 
framgär arbetena vid denna banbyggnad i Juni mänad sistlidet är päbörjats, 
hade vid ärets slut ä de första 70 km räknadt frän Uleäborg samtliga dikes- 
gräfningar samt en del skärningar och reservjordsfyllniiigar medhunnits 
hvarjemte grundning och murning af en del trummor och broar päbörjats, 
under det att ä den norra delen af hanan ända tili Kemielf endast en obe- 
tydlig del terrasseringsarbeten och stenkilningar verkställts.

Efter det att Kejserliga Senaten i skrifvelse af den 7 December 1899 pä' 
ansökan befriat Bandirektören Evert Wasastjerna frän att vara öfveringeniör 
och arbetschei för banbyggnaden och härtill i stället utsett äldre ingeniören 
Karl Snellman har Eders Kejserliga Majestät i nädigt bref ai den 1  Februari, 
1900 tillerkänt ingeniören Snellman säte och stämnia i Öfverstyrelsen vid 
handläggning af frägor, som berörä Uleäborg—Torneä järnvägsbyggnad.

Utgiftsstäten för banan, uppgäende tili 3,000,000 mark, blef i näder 
fastställd den 2 2  December 1899 och anmodäde Kommunikationsexpeditionen 
samtidigt Öfverstyrelsen att med samraa ingeniörs och tienstemannaperso- 
nal som föregäende är bedrifva arbetena, hulvudsakligast ä lörsta distriktet, 
sträckande sig frän Uleäborg tili 73 km vid Kuivaniemi och Simo soclo 
nars gräns. '

Sedan Ijo kommun 'u tl oivat att med ett tusen mark i äret deltaga uti 
aflönandet af en läkare, hvilken tillika skulle fungera säsom kommunallä- 
kare, och tjensten ett par gänger värit lediganslagen, erhölls slutligen den 
18 April 1900 en skild läkare f ör sjukstugan uti Ijo. Dessiörinnan hade ytterli- 
gare en sjukstuga inrättats uti Kemi stad och en läkare för sträckan frän 
km 73 tili Torneä engagerats. Sjukvärdsrapporterna utvisa vid

Uleäborgs lasarett . . .292 sjukvärdsdagar 
ijo „ . . .  440 d:o
Kemi „ . . . 239______ cbo_____

Summa 971 sjukvärdsdagar .

Förutom inträffäde mindre olycksfall med skador i ögat eller benbrott 
hafva äfven sädana, där skadeständ beviljats, inträffat i tvännc fall, det en a 
en skada i hufvudskälen samt det and ra förlust af syn ä ett öga.

Öfverstyr. för Väg- o. Ynttenb. Araber, f. 1900. 21
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For beredande af undervisning ät järnvägsarbetares barn har en tredje 
ambulatorisk smäbarnsskola med finska till undervisningsspräk inrättats for 
bandelen inom Simo och Kemi socknar och har enligt Kejserliga Senatens 
beslut äfven lönen för smäskolelärarena ökats till 960 mark i äret.

Sedan vid fjerde allmänna kyrkomötet väckts förslag om beredande af 
själavärd iör järnvägsarbetare och deras familjer, hafva presterna i de för- 
samlingar, dar järnvägsarbeten pägätt, vidtalats, att emot ett mindre ärligt 
arlvode vid de större arbetsplatserna hälla bibelförldaringar och i öfrigt 
lämna arbetarena vid behof. presterligt biständ.

Pä initiativ af Poststyrelsen anmodade Kejserliga Senaten Öfverstyrel- 
sen, att för beredande af större utrymme för postens expediering i samband 
med järnvägstraflken öka expeditionsrummen ä de haltpunkter och femte 

- klassens stationer, dar l:sta eller 2 :dra klassens postexpeditioner komme att 
inrättas, och anmodades Poststyrelsen sedermera tili statsjärnvägarna erlägga 
hyra för lokalerna med c:a 6 ° / 0 af kostnaden för deras ökning.

Pä grund af verkställd expropriationsvärdering af det för banan erfor- 
derliga omrädet emellan Uleäborg och Raumo elf, tre kilometer ifrän Torneä,. 
utfärdades den 29 Oktober 1900 utslag af Guvernörsembetet i Uleäborgs län, 
tili hvilket expropriationslösen, utgörande inclusive räntor m. m. 685,666 

' mark 97 penni, i slutet af äret remitterades.

Arbetena ä linien hafva und er äret fortgätt och blefvo tillföljd af den 
gynnsamma sommären och milda hösten samtliga terrasseringsarbeten, med 
undantag at en större skärning, utförda samt trummor och landfästena för 
de mindre broarna färdigt uppmurade ä bandelen emellan Uleäborg och 
Kuivaniemi, ä hvilken del äfven släpning af underballast vidtagit. A den 
nordliga delen ända tili Kemi stad medhanns omkring.hälften af jordarbe- 
tena samt en del trummor och bromurar.

Hänvisande tili förteckningen i senaste ärsberättelse af de större bro- 
arrie ä banan, hafva vid Haukipudas och Simo broar samtliga murningsar- 
beten slutförts, vid Ijo, Olhava och Kuivajoki broar äterstocl vid ärets slut 
en de! af landfästena och pelarena att uppmuras. Vid Kemi bro hade tvänne 
pelare uppmurats -och grundningen at en tredje slutförts.

Med Maskin- och Bröbyggnäds Aktiebolaget i Helsingfors hade den 28 
April 1900 kontrakt uppgjorts angäende tillverkning at 272 ton brodelar af 
tyskt jeni för ett pris af 618 mark per ton samt montering af själfva broarna, 
belägna ä km 0—31 af banan, tili ett pris af 70 mark per ton. Sedan ma-



1 6 3

terialet, som utvalsats vid Oberschlesische Eisenbahnbedarf Actiengesell- 
schafts valsverk uti Friedenshütte behörigen inspekterats och godkänts af 
en af Öfverstyrelsen utsedd inspektör, samt sedän ytterligare tillverkning af 
största del en brodelar slutiörts i Brobyggnads Aktiebolagets verkstad i Hel
singfors samt tvänne 25,o m. brospann hopnitats och ett 45,o m. spann hop- 
skrufvats vid Haukipudas bro, mäste arbetet med brotillverkningen inställas 
pä grund af att sprödhet uti en del af det levererade materialet upptäckts. 
Da Maskin- och Brobyggnads Aktiebolaget icke ätog sig ersättandet af det 
sälunda i sin helhet kasserade materialet med nytt, hänsköts saken i enlig- 
het med kontraktsbestämmelserna tili en kompromissrätt, som dock icke 
hann sammanträda under äret.

För anskaffande under är 1901 af brospann för bandelen emellan Ijo 
och Kuivaniemi samt räler med tillbehör för hela sträckan frän Uleäborg tili 
Kuivaniemi utbjöds tili konkurrenstäflan om 913 ton brodelar och 4,978 ton 
rälsmaterial, ä hvilka leveranser tiden för anbudens inlämnande var bestämd 
tili resp. 10:de och 2 1 :sta Januari 1901. Ifrän Järnvägsstyrelsen hade derför- 
innan anskaffats de för sidospären ä Tuira haltpunkt behöfliga räler och 
vexlingar af Uleäborgsbanans typ och utspikades desamma under hösten.

Af husbyggnader hade. under äret upptimrats tio enkla vaktstugor, bo- 
.ningshusen för personalen ä Haukipudas, Ijo och Kuivaniemi stationer samt 
haltpunktshuset ä Tuira, hvarjemte grundning för största delen af öfriga 
husbyggnader ända tili 73 km verkställts.

Säväl ätskilligt virke för dessa byggnader som 70,000 st sliprar har 
uppköpts. Äfvensä hafva telegrafstolpar anskaffats och telegrafledning ända 
tili Raumo elf uppställts.

Under äret hafva följande leveranser tili banbyggnaden, förutom leve- 
rans af virke och sliprar, verkställts:

Frän Oravi—Haapakoski Bruks Aktiebolag div. vattenledningsrör för 
ett pris af Smf 4,925: 48.

Frän Gebr. Körting i Hannover en större pulsometer med tillhörande 
slangar for ett pris af 3mf 1,307: 15.

• Frän John Bernström & C:o, Stockholm, 5 st vincher för 3mf 1,824: 69 
samt pä försök ett mindre parti borrsläggor, kantmäkare och pikhackor.

Genom Hr Julius. Silfvenius, Helsingfors 1 , 0 0 0  fat cement, märket Qvistorp, 
ä 3mf 6 : 82 samt genom Hr Axel Schauman, Wasa, 2,650 fat cement, mar
ket Aalborg, ä Smf 10: 00 per fat.

Genom Hr Axel von Knorring frän England en dykeriapparat för ett 
pris af Smf. 2,283: 75.

Frän Arthur Koppel i Berlin 800 m arbetsräler vägande 7 kgr per löp. 
m för ett pris af -Smf 1,567: —.
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Prän J. Hoth i S:t Petersburg tross och schacktlina för ett pris at 
3mf 6,459: 41. ■

■ Prän Wärtsilä Aktiebolag 2,259,5 kgr puddeljern för ett pris af 29 * / 2 

penni per kg.
För de utländska ■ leveranserna har äfven tull m. fl. kostnader inbe- 

räknats.
Pör banbyggnadsarbetet har under äret användts en summa af 

2,854,775: 27 enligt nedanstäende tablä.

T a b l ä öfver kostnaderna vid Uleâborg -Torneá järnvägsbyggnad âr 1900.

3mf yti.

Januari.................................. ........................ 154,287 90
Februari ...................................................... 150,105 43
M ars............................................ .... 193,641 93
A pril............................................................... 140,629 15
M a j ............................................................... 135,406 36
Juni ................................................................ 216,025 75
J u l i ........................ ....................................... 237,314 87
August!.......................................................... 297,043 09
September ...................................................... 202,743 82
Oktober.......................................................... . 195,444 49
November...................................................... 123,223 89
December ...................................................... 808,908 59

Summa 97nf 2,854,775 27

Om härtill läggas kostnaden för banans undersökning med Smf 51,467: 98 
samt kostnaden för banbyggnadsarbetet är 1899 med Smf 1,264,710: 74 er- 
hälles säsom totalutgift enligt bok ultimo December 1900 3mf '4,170,953: 99, 
under det att sammanlagda anslaget för ären 1899 och 1900 utgjorde $tnf- 
4,500,000: —. ' • '

Ur följande tabläer framgär äntalet arbetare i medeltä! per arbetsdag 
samt medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare under hvarje 
mänad. '
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T a b l a  utvisande antalet arbetare i medeltal per arbetsdag under
hvarje manad.

Á r 1 9 0 0
Dagsverkare Betingsarbetare

Summa
arbetare

Hast Person Summa ¡Hast Person Summa

Januari........................ 14,84 304,58 319,42 300,32 744,80 1,045,12 1,364,54
F e b r u a r i ................... 16,54 301,17 317,71 285,46 720,96 ■1,006,42 1,324,13
M a r s ........................ 13,31 414,3 7 427,68 279,17 724,2 6 . 1,003,43 1,431,11
A p r i l ........................ 11,20 350,45 361,65 191,24 578,72 769,96 1,131,61
M a j....................; . 8,20 177,62 185,91 53,io 641,oo 694,10' 880,o i
J u n i............................. 15,84 214,7 0 230,54 97,oo 986,68 1,083,68 1,314,22
Juli . . . . . . . 12,15 216,15 228,30 132,53 1,278,11 1,410,64 1,638,94
A u g u s t i ................... 9,44 230,06 239,50 184,50 1,498,98 1,683,48 1,922,98
September. • . . . . 9,28 194,00 203,28 205,62 999,24 1,204,86 1,408,14
O k to b e r ................... 5,50 148,28 153,78 164,89 1,100,38 1,265,27 1,419,05
November.................... 5,16 125,98 131,14 107,69 754,96 862,65 993,79
December . . . . . 3,50 175,73 179,23 314,15 506,31 820,46 999,69

T a b l a  utvisande medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare
under hvarje manad.

•

i r  1 9 0 0
Dagsverk Beting

Hast Person Hast Person

J a n u k r i .................................. .... 4,92 2,54 5,42 2,87
F cb ru a r i..................................................... 5,09 2,46 0,35 2,82
M a r s ....................................... .... . 5,04 2,49 5,88 2,99
A p r i l .......................................................... 5,02 2,56 6,40 3,35
Maj . . .  ................................................. 5,29 2,72 5,55 3,25
J u n i .......................................................... 5,73 2,89 6,25 3,35
J u l i ............................................................... 6,0 6 . 3,00 '6,51 3,5 8
A u g u s t i ............................. ....  . . . . 6,20 3,10 6,56 3,72
S e p te m b e r ................................................. 6,09 3,06 6,37 3,72
O k to b e r .........................’........................... 5,51 2,89 5,84 3,70
November . ............................................. 5,44 2,75 5,31 3,79
December...................................................... 4,94 2,58 5,03 3,34

?>v>
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5. Helsingfors—Karis järnvägsbyggnad.

Pä Finlands Ständers derom gjorda underdäniga iramställning har 
Eders Kejserliga Majestät i Nädigt bref af den 7 Mars 1898 bland annat 
förordnat:

att en järnväg frän Helsingfors tili Karis Station eller annan lämplig 
punkt vid Hangö banan, dock icke ostligare än Gerknäs, efter samma tek- 
niska program, som iastställts för den under byggnad varande Äbo—Karis 
banan och med en beräknad anläggningskostnad af 6,224,500 mark, skall 
utföras och före nästinstundande landtdag med arbete beläggas; samt

att fö r . denna banbyggnad 2 ,0 0 0 , 0 0 0  mark anvisas för flnansperioden 
1898—1900;

hvarjämte Kejserliga Senaten i skrilvelse af förenämnde dag uppmanade 
Öfverstyrelsen att inkomma med definitivt förslag tili sträckning för denna 
bana samt fullständigt kostnadsförslag och detaljritningar härför.

Med anledning häraf blefvo under sommaren och hösten samma är fern 
särskilda alternativa sträckningar för denna bana instrumentalt undersökta 
pä satt ur Öfverstyrelsens' underdäniga berättelse för är 1898 framgär, och 
insände Öfverstyrelsen jamte skrifvelse af den 6  Maj 1899 fullständiga rit- 
ningar och kostnadsförslag för dessa alternativ. Kostnaderna beräknades
harvid for

Alt. 1. Fran Fredriksberg-ofver Broanda iingbatsbrygga vid
Pikkala & och Inga, kyrkoby till K a r i s ....................... 9,830,000: —

Alt. II. Pran Fredriksberg norrom Wiktrask genom Sol-
berg.by i Inga till Karis ...............................................„ 9,700,000: —

Alt. III . Frfin Fredriksberg till Marbacka vid Hangobanan „ 8,490,000: — 
Alt. IV. Fr&n Fredriksberg till Gerknas vexel a Hango

banan ................................................................................„ 8,480,000: —
Alt. V. Prt\n Fredriksberg ofver Pikkala" a vid dess myn-

ning och Ing& kyrkoby till K a r i s ................................ „ 9,451,000: —
utgörande dessa alternativ i längd resp. 82,5, 83,5, 64,9, 64,9 och 82,7 

kilometer. Öfverstyrelsen för sin de! förordade underdänigst alternativ I.
Uti Nädigt bref äf den 16 November 1899 förordnade Eders Kejserliga 

Majestät pä derom af Ekonomie Departementet i Kejserliga Senaten gjord 
framställning:

- att förenämnda järnväg utföres med Karis Station ä Hangö banan sä- 
som anslutningspunkt, i enlighet med det af Öfverstyrelsen uppgjorda, säsorn 
alternativ II betecknade förslag, för en kostnad, inberäknadt bidrag för sär-
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skilda anordningar ä Fredriksbergs och Helsingfors stationer, af inalles 
10,900,000 mark, med en banlängd af 83,5 kilometer;

'att för järnvägen erforderlig mark i laga ördning exproprieras;
att distriktsingeniörerne utses af Senaten pä Öfverstyrelsens fram- 

ställning;
att distriktsingeniörernas likasoni öfrige vid banbyggnaden erforderlige 

ingeniörers och jeniväl vid Öfverstyrelsen anställd tjenstepersonals aflöning 
fastställes af Senaten, hvaremot Öfverstyrelsen tillkommer att bestämma 
öfriga för banbyggnaden nödiga tjenstemäns och betjentes löneförmäner;

att stationernas, haltpunkternas och afstigningsplatformernas antal, läge,, 
benämning och klassiflcering närmare bestämmes af Senaten pä Öfversty
relsens framställning;

att derest under byggnadstiden fräga uppstär om verkställande af sä- 
dana arbeten elfer om sädana utgifter i allmänhet, som icke blifvit i kost- 
nadsförslaget beräknade, saken hemställes Senatens pröfning och afgörande;

att Öfverstyrelsen eger vidtaga sädana mindre ändringar i banprojektet, 
som vid arbetets utförande beftnnas nödvändiga och icke föranleda tili ökade 
kostnader;

att för den inhemska näringsflitens uppmunt'ran de för järnvägens an- 
läggning och trafiken derä erforderliga materialier ock maskiner anskaffas 
inom landet, sä vidt de här kunna tillverkas füllt dugliga och tili lika eher 
nägot högre pris, an om de frän utlandet införskrifvas;

att sedan Senaten pä Öfverstyrelsens framställning bestämt det anslag, 
som under efterföljande är. fär för jernvägsbyggnaden användas, ett fullstän- 
digt arbetsförslag jemte utgiftsstat för äret bör af Öfverstyrelsen upprättas 
och före den 1 December det löpande äret tili Senatens pröfning och fast- 
ställelse insändas; och

att den för Öfverstyrelsen nädigst fastställda instruktion i öfrigt behöri- 
gen iakttages.

Kejserliga Senaten anmodade enligt Kommunikationsexpeditionens bref 
af förenämnda dag Öfverstyrelsen att vidtaga alla pä Öfverstyrelsen för fu 11- 
görande häraf ankommande ätgärder samt att omedelbart lata päbörja arbe- 
tena ä banan. i hvilket afseende Kejserliga Senaten ställde tili Öfverstyrel
sens förfogande 2 0 0 , 0 0 0  mark, tillika upplysande att det belopp om 1 ,2 0 0 , 0 0 0  

mark; som upptagits i kostnadsförslaget för banan, utgör det bidrag nämnda 
banbyggnad ansetts böra lemna tili statsjärnvägarne för byggande af ett 
spär frän Predriksberg tili Helsingfors bangärd, för uppförande af ett sta- 
tionshus ä Predriksberg, för verkstadsanläggningarna derstädes, för byggande
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af spár ä vedbangái’den i Helsinfors och för ä Fredriksberg erforderliga spär 
samt för särskilda magasin.

Redan den 1 1  December samraa är uppdrog Öfverstyrelsen ät äldre 
ingeniören K. Snellman, för tiden distriktsingeniör vid Äbo—Karis järnvägs- 
byggnad, hvars räkenskaper höllo pä att afslutas, att med biträde af tvänne 
distansingeniörer vidtaga förberedande ätgärder för arbetenas päbörjande. Frän 
och med den 1  Januari 1900 engagerade Öfverstyrelsen fyra distansingeniörer 
och en kassör, frän början af Pebruari en förrädsförvaltare samt frän som- 
marens början ytterligare tvä distansingeniörer. Emellertid hade Kejserliga 
Senaten redan den 7 December 1899 torordnat ingeniören Snellman att för- 
utöm vid Uleäborg—Tornea järnvägsbyggnad äfven vid Helsingfprs—Karis 
järnvägsbyggnad vara öfveringeniör och arbetschef, hvarjemte äldre ingeniö
ren A. L. Hilden i bref af den 26 Januari förordnades tili distriktsingeniör 
vid banbyggnaden.

Sedan Kejserliga Senaten den 2 2  December 1899 fastställt utgiftsstaten 
för äret tili 2 ,0 0 0 , 0 0 0  mark, inberäknadt kostnaden för banans instruméntala 
undersökning, vidtog Öfverstyrelsen definitiva ätgärder för sjukvärdens ord- 
nande, beredande af tillfälle tili skolgäng för arbetarenas barn m. m.

Vid banbyggnaden anställdes tre läkare och inrättades tvä sjukstugor, 
den ena uti Kyrkslätt den andra i Ingä socknen med sex sängplatser i hvar
derá. Sjukvärdsrapporterna utvisa 660 sjukvárdsdagar vid den förstnämnda 
och 606 sjukvárdsdagar vid den señare sjukstugan.

De olycksfall som inträffat bland arbetarena hafva i allmänhet varit af 
lindrig beskaffenhet. Dock har en arbetare vid jordschacktning at ned- 
rasande jord blifvit klämd tili döds. För minskad synförmäga har ät en 
arbetare utbetalts ärligt skadeständ.

Emedan järnvägen gär genom trakter med heit och hället svensktalande 
befolkning och arbetaretruppen vid byggnaden tili största delen utgöres af 
finsktalandCj beslöts inrättandet af tvä högre folkskolor för gossar och flickor 
tarnt tvä ambulatoriska smäbarnsskolor, alia med finska tili undervisnings- 
spräk, och begynte dessa skolor sin verksamhet i början af September mä- 
nad. Af dessa skolor har högre folkskolan i Köklaks by i Esbo socken varit 
besökt af 37 elever, högre folkskolan ä Storbreds hemman i Ingä socken af 
31 elever och de ambulatoriska smäbarnsskolorna af 60 elever.

Pä grund af fjerde allmänna kyrkomötes förslag vidtalades presterna i 
de församlingar, där järnvägsarbeten komme att bedrifvas, att emot ärligt 
arfvode vid de större arbetsplatserna hälla bibelförklaringar och i öfrigt vid 
behof lämna arbetarena och deras familjer presterligt biständ.



För ordriingens upprätthällande bland arbetsmanskapet hafva antagits 
fyra ordningsmän.

I likhet med hvad uti närstäende berättelse. angáende Uleäborg—Torneä 
järnvägsbyggnad framhállits, har älven vid Helsingfors—Karls banan större 
rum för postens . expediering beredts vid haltdunkter och V kl: stationer, 
där en l:sta eller 2 :dra klassens postexpedition värit atsedd att inrättas.

Pä gjord an hallan vidtog Guvernören.i Nylands Iän ätgärd för utpälning 
af det för banan erforderliga omrädet jämte det han utsäg ordförande för 
expropriationsnämnden. Omrädet i fräga affattades och utpälades af en där- 
till förordnad landtmätare,. som dock icke innah ärets slut hann slutföra plan-' 
kartor och häfdebeskrifning. ,
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Banan utgär, säsom anförts, frän Fredriksbergs station invid Helsingfors, 
passerar Esbo kyrkoby och Köklaks by i Esbo socken, samt nära förbi B.o- 
bäck ängbätsbrygga vid Esbo viken, genom Masaby och Tolls byar samt 
Munkkulla gärd i Kyrkslätt socken och skär derefter allmänna landsvägen 
vid Bohle by i Sjundeä socken. Härifrän gär linjen vidare norrom Vikträsk 
samt, öfver Sjundby ä och allmänna landsvägen 4 7 2 kilometer söderom 
Sjundeä kyrka, genom . Solberg, Täckter och Vahrs byar uti Ingä socken, 
tills den ansluter sig tili Hangö banan 3 kilometer nordost om Karis station, 
utan att dock de bäda banornas spar förena sig förrän vid ingängen tili 
sjelfva Stationen. Längden af banan utgör 83,5 kilometer och. komrna enligt 
Kejserliga Senatens beslut, med undäntag af ändstationerna följande statio
ner och haltställen- att ä banan utlöras: 1

Hoplaks plattform, km 2, 8 3 , i byn af sammä namn;
Soc/cenbacka haltpunkt, km 4,91 , i Tali by af Helsinge socken;
Kilo plattlorm, km 9,to, vid Kilo gärd i Esbo socken;
Esbo station V kl., km 16,81 , én half kilometer söderom Esbo kyrka;
Köklalcs station IV kl., km 20,67, vid Köklaks by i Esbo socken;
Masaby haltpunkt, km 25,9 5 , vid Masaby i Kyrkslätt socken; ;
Jorfvas plattform, km 2-8,6 7 , i sarama socken;.

. Kyrkslätt station IV kl., km 3 3 , 9  o', invid Munkkulla gärd i samma socken;
Kala haltpunkt, ..km 40,9 3 , vid Bohle by i Sjundeä secken;
Sjundeä station IV .kl., km 4 7 , 9  9 , invid allmänna landsvägen i samma 

socken;
Solberg haltpunkt, km 55,30, vid Solberg by uti Ingä socken;
Täckter haltpunkt, km 61,41 vid Täckter by i samma socken;
Öfverstyr. fór Tag- o. Vattenb. ärsber. f. 1900. 22
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Inga Station IV kl., km 6 6 , 8  6 vid Vahrs by i samma socken;
Fagervik haltpunkt, km 74,82, vid Grundsjö by i Karis socken.
Terrängen är i allmänhet kuperad, hvarföre äfven betydande terrasse- 

ringsarbeten förekomma, säsom t. ex. vid Fredriksberg, dar en bergsskär- 
ning pä c:a 25,000 m3 skall utsprängas, hvarjemte vid sanka marker äfven 
betydande sättningar äro att befara.. För att undvika alltför svära sädana 
har omkring 25 % af den definitivt uppgängna linjen genom smärre ändrin- 
gar förflyttats tili tjänligare mark. Nämnvärda s. k. konstarbeten förekomma 
icke ä denna jernvägslinje. Det största brospannet skall uttöras vid öfver- 
gängen af Sjundby ä, dar spännvidden är 28,o. m.

Sedan resp. jordegare utmed linjen vid med dem den 17—20 Januari 
hällna stämmor tillätit arbetenas päbörjande,. förrän lagenlig expropriation 
hunne verkställas, künde arbetet i slutet af samma mänad päbörjas med 
uppförande af smedjor och arbetsskjul, linjens upphuggning, kilning af sten 
och släpning af grus. .

Under äret hafva sedan sä godt som alla sidodiken och utfallsdiken samt 
mindre skärningar utschacktats, hvaremot större skärningar, bergsspräng- 
ningar .och reservjordfyllningar endäst delvis utförts. För transport af jord 
och sten hafva transportabla smalspärbanor ä flere Ställen anlagts, men blott 
vid Fredriksberg har lokomotiv användts säsom dragkraft.

Största delen afloppstrummor hafva under äret uppmurats och nästan 
alla bromurar grundats.

Eör anskaffande af virke tili husbyggnader och sliprar hatva skogslotter, 
hiifvudsakligen utmed Hangö banan, uppköpts i. afsigt att under vintern 
1900—1901 ä desamma afverka skogen. Upptimringen af en del vaktstugor 
har äfven päbörjats.

För arbetenas bedrifvande hafva följande större leveranser verkställtsj
Frän flrman Arthur Koppel i Berlin 7,511 1. m. räler för arbetsspär Fmk 

15,773: 10, jämte 5 st. vexlingar tili d:o Fmk 1,525: —;
Genom Hr Axel Knorring i Helsingfors 2 st. flyttbara kranar att anord- 

nas ä smalspärig vagn Fmk 5,579: 8 6 ;
Genom Hr Julius Tallberg i Helsingfors 13 st. diafragmapumpar Fmk 

5,265: - ;
Frän Gebr. Körting i Hannover 1 st. pulsömeter Fmk 1,776: 61;
Genom Hr Julius Silfvenius i Helsingfors 3,100 fat cement, märket 

Qvistorp, för ett.pris af Fmk 8 : 53 per fat; hvarvid lör de utländska leve- 
ranserna tull m. fl. omkostnader inberäknats uti priset.

För banbyggnadsarbetet har under äret användts en summa af Fmk 
1,830,414: 73 enligt nedanstäende tablä.
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T a b 1 ä öfver kostnaderna vid Helsingfors—Karis jernvägsbyggnad är 1900:

■ ■" : ■ ■  ■ ■ ■ - v 3m£ yii

Ja n u a ri............................................................... 19.298 20
Februari.......................................... 122,566' 73
M a rs .......................... ......................................... 92,815 35
April -1 . ' 91,567 67
Maj . . . . . . . . . . . . . . . 105,816 06
J u n i .................................................................... 155,566 03
Juli .................................................................... 218,215 24
Augusti . .................................................’ . 244,690 35
September . ................................... . 230,422 82
Oktober ..................................... ......................... 197,750 43
November . ................................................ ..... 176,265 91
December.......................................................... 175,439 94

Summa Smf 1,830,414 73

Dessfdrinnanu.ha.de i och for banans undersokning under &ren 1898—99 
.utbetalats 3mp 51,091: 67 samt for byggnadsarbetet under &r 1899 5% 1,548: —, 
hvarigenom totala utgiften enligt bok ultimo December. 1900 .utgjorde Smf 
1,583,054: 40. .

Ur loijande tabliier frarngtir antalet arbetare i medeltal per arbetsdag 
samt medeldagspenningen for daglonare och betingsafbetare under hvarje 
m&nad.

T a b  l a  utvisande antalet arbetare i medeltal per arbetsdag under
hvarje mänad.

A r 1900
Dagsverkave Betingsarbetare Summa

arbetareHast Person Summa ■ Hast Person Summa

J a n u a r i ........................ 9,08 82,42 91,50 28,24 16,38 44,62 136,12
Februari........................ 9,27 209,92 219,19 210,25 '88,81 299,06 518,25
M a rs ............................. 8,89 185,44 194,33 113,27 175,57 288,84 483,17
A p ril............................. 13,43 187,10 200,53 77,85 380,32 458,n 658,70
M a j ............................. 25,74 199,06 224,80 36,58 417,60 454,18 678,98
J u n i ............................. 25,09 161,98 187,07 108,02 862,36 970,38 1,157,45
J u l i ............................. 23,8« 192,77 216,63 144,98 1,201,7 9 1,346,7 7 1,563,40
A ugusti........................ 19,88 191,72 211,60 216,33 lj441,06 1,657,39 1,868,99
September •................... 23,28 226,36 249,64 217,10 1,337,44 1,554,54 1,804,18
O ktober........................ 25,22 239,86 265,08 139,52 1,072,78 1,212,30 1,477,38
N ovem ber................... 22,6 7 259,23 281,90 179,71 1,076,20 1,255,91 1,537,81
D ecem ber................... 15,65 227,50 243,i 5 253,25 1,084,71 1,337,96 1,581,11
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T a b 1 ä utvisande inedeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare
under hyarje mänad.

A r 19 0 0 .........................
Dagsverk Beting

Hast Person Hast Person

Januari . . . .................................................... 4,66 . 2,66 4,91 2,55
Februari . . ; ........................ 4,05 2,55 4,66 3,02
M a r s .................................. ................... .. .......................... ’ 4,97 2,58 4,9 3 3,71
A p r i l .................................. 5,07 2,64' ' 5,58 3,3 2
Maj . . . . .  ............................ ................................... 5,18 2,7 5 5,4t» 3,37
J u n i .................................. .... ............................................ 5,37 2,93 6,36 3,3 7
J u li . . ............................................................................... 5,55 3;io . 6,73 3,66
Augusti . . . . : ....................................... . . 5,58 3,04 6,54 3,5 3
S e p te m b e r ......................................................................... 5,65 3,05 6,57 3,68
O k to b e r ............................................ .... ............................. 5,54, 3,01 6,52 3,3 8
November .......................................................................... 5,25 2,92 5,62 3,15
D e c e m b e r .......................................................................... 5,12 2; 8 3 . 5,27 3,04

Helsingfors i Pebruari 1902. S 3 -^  S

K. Snellman.



Privata jernvägar.

Berättelse om trafiken pä Borgä—Kervo jernväg och dess
underhäll är 1900.

' Heia banan är lagd med enkelt spär och utgör i längd-.33,13 kilometer 
samt är försedd med 2  träbroar, 1  jernviadukt och 2  jernbroar.af 262,meters 
sammanlagd längd.

■Vid banan Annas 2  stationer: Borgä och Nickby, 2  haltpunkter: Hind- 
här och Andersböle samt en grustägt, tillsammans försedda med 4,305 meter 
spär, 2 1  vexlingar och ett vändbord. , ,

Den rörliga materielen utgöres af:
4 lokomotiv,
4 passagerarevagnar,
2  konduktörsvagnar,

1 2  plankvagnar,
1 2  täckta godsvagnar,
16 öppna godsvagnar,. hvilka, tillika användas som ballastvagnar.

Sedan 1875 har ä banan expedierats f'öljande. antal gods- och blandade 
täg samt arbetstäg:

1875 1876 1877 ' 1878 1879 1880 .1881 1882 1883

Gods- och blandade täg . . . 948 1,460 1,445 1,597 1,598 1,482 1,492 1,517 1,576
A rb etstäg..................................... 156 336 120 111 53 90 13 81 178
Gjorda lokomotivverst . . . . — ' . i .i* % — — • — 48,553 ■ 51,087

1884 1885 1886 18S7 1888 1889 1890 . 1891 .1892

Gods- och blandade täg . . . 1,525 1,557 1,469 1,533 1,484 1,478 1,464 .1,478 ■ 1,478
Arbetstäg . : . . . . . . - 200 58 - 68 155 37 220 578 94 442

km km km km
Gjorda lokomotivverst. . .  . 48,249 48,262 51,256 48,553 49,084 56,894 67,250 55,993 55,598
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1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900

Gods- och blandade ta g.......................... 1,490 1,580 1,702 1,865 1,837 1,899 2,215 2,254
Arbetstag ..................................................... 315 191 421 349 265 253 503 477

km km km km km km k in ' km
Gjorda lokomotivverst eller kilometer . 54,678 55,620 65,579 ,67,047 64,721 64,721 81,290 83,293

Af bilagda tabell framg&r att under &ret befordrats k banan 114,056 
pers.oner for pn inkomst af 85,i53:. 80 och 48,742,576 kg gods for 3mf 
106,336: 07, tillsammans utgorande 3rnf 1.91,489: 87!

Af denna inkomst beloper sig 4 4 , 4 7  % p&, passagerare, och 5 5 , 5 3  %  pa 
godsrorelseii och utgor inkomsten per kilometer 9mf 5,779: 95.

■ Kostnaden for remont och trafikering af banan utgjorde:

.: Gemensamma forvaltningskostnader; . . . . . .  3mf 6,650: 10

Traflbafdelningen:

Aflöningar.............................................. 3m̂ r 29,843: 01
M aterialförbrukning...............................  „ 4,827: 49
Främmande v a g n a r ...............................  „ 5,909: 44
D iv erse ......................................................  „ 1,714: 54 42,294: 48

Banafdelningen:

Aflöningar ................................................... 3m#: 12,262: 07
Banvallen och konstarbeten . . . .  „ 1,533: 52
Sparet, ballast, sleepers, railer . . . „ 17,086: 27
Hiisbyggnader . . . . . . . . .  „ 7,762: 98
D iverse ...........................  „ 6,873: 29 45,518: 13

Maskinafdelningen:

Aflöningar...................
Materialförbrukning 
Underhäll af lokomotiv 
Underfill af Vagnar . 
Diverse . . . .  . .

. . . 9mf. 11,419: 64 

. . . „ 24,521: 14

. . .. „ 12,475: 44
. . . „ 17,214: 42
■ • • v  59: 70 65,690:'34
Summa Smf — — 160,153: 05

och lemn.ade banan säledes under äret en nettoinkomst af 3mf 31,336: 82
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Utom fören.ämnda remontarbeten har under äret slutförts uppförandet 
af en jern viadukt i 15 spann, invid Nickby trä viadukt, af sammanlagd 
142,5 m längd.

Trafiken har under äret bedrifvits utan afbrott med ordning oeh punkt- 
lighet och har följande olycksfall inträffat ä banan:

Den 18 April kl. 11 f. m. nedföll jernvägsarbetaren Gustaf Bärlund frän 
ett arbetstäg, hvarvid hans venstra lärben afbröts.

Den 23 Jiili kk 9,50 e. m. blef sinnesrubbade vexelkarlssonen Fredrik 
Valdemar Siren, som utgätt pä banan, öfverkörd af ett täg hvarvid döden 
genast inträffade. • :

Den 3 September kl. 10,50 e. m. blef drängen Ferdinand Lindroos, under 
det hän i berusadt tillständ var liggande pä banan, öfverkörd af täg hvar
vid döden genast inträffade.

Helsingfors den 15 April 1901. ■ .

H. R. Bremer.
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B o rg â — K  ervo

Saininandrag öfver samtraflken med Finska

P a s s a g e r a r e e t c. t r a f i k

Bi l  j e.tter A f g i f t Tillsammans Öfvervigt i 
bagage . Lik

u: CT? ff. CD ff 
» ff

1900
II

klass
III

klass
II

klass
m

klass
Biljetter

i
Afgift. .Antal Afgift Afgift

CD 9=

ä  g 
r  g

st. St. 9mjC yu Shif st. 37nf yu. kg &mf. 7ü 3mf yu 3mf yu.

Januari . . . 3.391 4,224 1,638 10 2,840 40 7,615 4,478 50 13,282 179 33 4,657 83
Pebru ari. . . 1,947 2,862 1,071 49 1,939 ;36 4,809 3,010 85 6,974 90 49 9 72 3,111 06
Mars . . . . 1,894 3,468 1,452 64 2,417 85 5,362 3,870 49 9,520 120 28 9 74 4,000 51
April . . . . 1,917 4,417 1,561 72 3,507 — 6,334 5,068 72 11,000 115 44 6 04 5,190 20
Maj . . . . 1,844 3,921 1,419 48 2,743 96 5,765 4,163 44 9,722 127 57 14 61 4,305 62
Juni . . . . 2,225 6,161 1,456 30 4,061 96 8,386 5,518 26 15,854 204 39 22 46 5,745 11
Juli . . .  . . 2,118 4,645 1,162 93 2,782 33 6,763 3,945 26 8,565 108 02 19 61. 4,072 89
Augusti . . . 2,143 4,595 1,293 24 2,957 78 6,738 4,251 02 11,362 130 53 — 4,381 55
September . . 2,091 5,212 1,422 99 3,072 76 7,303 4,495 75 12,152 146 13 9 74 4,651 62
Oktober . . . 1,924 4,639 1,351 03 3,446 67 6,563 4,797 70 13,466 207 32 — — 5,005 02
November . . 1,591 4,263 1,191 87 2,917 97 5,854 4,109 84 11,962 142 89 12 74 4,265 47
Deccmber . . 2,021 5,354 1,674 39 3,484 56 7,375 5,158 95 10,305 130 73 9 74 5,299 42

Summa 25,106 53,761 .16,696 18 36,172 60 78,867 52,868 78 134,164 1,703 12 114 40 54,686 30

H e ls in g f o r s  d e n  2 3  M a r s  1 9 0 1 .
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jernvagr.

Statsjernyägarne * under ■ ärrl900.~

1 G -o d S - t r a f i Extra.
inkomst

Sum
m

a
trafikinkom

st

F r a k t go d s Il gods Mjölkbiljettev Lefvande djur Äkdon Sum
m

a
godstrafik

Sum
m

a 
extra inkom

st

Antal Afgift
1
Antal Afgift Antal Afgift

H
ästar

ELundar

Boskap
Afgift Afgift .

kilo Smf kilo STnf. yii. st. ¡fT»f yu. S t. st. st; 3mf. P> st. ■pk innf. p>. Jhif pk 37nf pi

2,639,749 ' 4,184 69 ’ 41,766 356 78 3,283 2,269 78 31 20 13 73 45 12 13 43 6,898 13 11,555 96
2,068,527 3,379 66 28,961 254 88 3,762 943 62 3 12 — 16 09 4 3 31 4,597 56 — — 7,708 62
2,811,057 4,591 61 36,681 302 26 '3,966 986 31 6 10 112 145 08 4 7 36 6,032 62 -■ — 10,033 13
2,833,695 4,648 66 20,362 316 99 4,749 2,362 58 6 13 41 79 40 7 7 06 7,414 69 — — •12,604 •89
3,898,495 6,143 05 50,724 392 65 ,4,076 994 51 6 9 16 42 79 3 19 35 7,592 35 — — 11,897 97
3,863,593 6,455 58 32,761 227 96 3,323 748 16 ■ 11 24 61 105 63 ’ 7 8 77 7,546 10 — _ 13,291 21
2,788,856 5,144 15 25,026 188 54 3,568 2,048 08 2 16 12 28 14 10 17 96 ,7,426 87 - — 11,499 76
4,323,723 6,068 34 23,676 185 37 4,461 1,149 66 5 31 65 65 38 2 4 39 ,7,473 14 — — 11,854 69
6,162,035 8,966 18 21,263 . 157 84 3,159 652 04 23 43 169 181 51 1 3 30 9,960 87 — — 14,612 49
5,432,648 7,627 53 30,838 226 76 3,181 1,940 98 16 60 l i i 199 59 9 13 85 10,008 71 — — 15,013 73
5,748,765 9,130 15 38,627 264 89 4,127 974 86 . 8 57 63 88 14 2 5 01 10,463 05 — — 14,728 52
2,216,398 3,694 03 42,022 356 32 4,413 1,068 90 15 32 19 67 68 to 20 52 .5,207 45 322 48 10,829 35

44,-787,54l| 70,033| 63 392,707 ,3,231 ■ 24 46,068! 16,139) 48 132 327 682 1,092 88 76 124 31 90,621 54 | 322] 48|l45,630 32

C. G. Standertskjöld.

Öfverstyr. för Yäg- o. Yattenb. drsber. f. 1900. 23
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B o r g ä —K e rv o  jernväg.

Sammandrag öfver trafiken vid Borgä—Kervo jenrväg under âr I960. • .

19 0 0

P a s s a g e  r a r  e- e t c .  t r a f i k Go d s - t r a f i k Sum
m

a extra 
ink o m

st

Sum
m

a
trafik-inkom

st

•Biljetter A f g i f t Tillsammäns Fraktgöds

II
klass

HI
klass

n
klass

m
klass

B
iljetter

Afgift ' Antal Afgift ;

st.- st. 3Tnf. P Sing. 7ü st. 37nf yu. kilo 3mf. P 37nf. P Znif P

Januari . . . 225 2,057 . 425 ’ 10 1,716 70 ■ 2,282 2,141 80 227,481 388’ 45 494 25 3,024 50
Februari. : . 273 1,811 425' 95 1,226 70 2,084 i;784 80 236,062 543 50 295 90 2,624 20
Mars . . . . 226 1,765 437 80 1,646 05 1,991 1,951 70 530,529 780 30 466 40 3,198 40
April . . .  . 256 2,851 454 — 2,118 15 3,107 2,572 15 757,397 955 85 ¡■"•101 35 3,929 35
Maj '. . . . 213 2,570 385 — 2,138 75 2,783 2,523 75 392,657 879 65 \  578 15 3,981 55
Juni . . . . 292 3,749 443 35 2,788 80 4,041 3,232 15 257,235 611 10 958 10 4,801 35
•Tuli . . . 263 2,976 401 25 2,280 40 3,239 2,681 65 242,567 836 75 • 554 70 4,073 10
Augusti . . .  . 276 •2,961 454 50 2,330 90 3,237 2,785 40 154,100 376 •80 : 803 40 3,965 60
September . . 2Ö7 2,777 362 05 2,281 05 2,984 2,643 .10 220,593 445 •85 „ Ö05 20 3,594 15
Oktober . . . 182 3,632 306 70 3,174 20 3,814 3,480 90 169,421 • 454 60 567 85 4,503 35
November . . , 211 2,419 346 85 1,740 30 2,630 2,087 15 195,679' 462 10 ; 455 55 3,004 80
December •.. . 220 2,777 , '393' 35 2,189 60 2,997 2,582 95 178,607 . A63 •20 2,113 05 5;159 20

Summa . 2,844 1 32,345 1 4,835 90 25,631 601 35,189 30,467 50 3,562,328 7,198’ «  1 8,193 90 45,859 55

H e ls in g f o r s  d e n  2 3  M a r s  1 9 0 1 .

C. G. Standertskjöld.
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)

T a b l  ä öfver antalet ä banan befordrade resande ocb centner^ eller kilogram afsändt gods,
lemnande nedanuppgifna behällniug.

■ .1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 . 1882

Passageraretrafik.

Hela antalet resande . • . . . . 14,668 34,418 39,402 32,339 31,769 28,675 30,588 30,557

Inkomst däraf, däri inbcräknadt af- 
gifter för öfvervigt och bagage Sng. 

Denna inkomsts förliallande tili to-
17,042: 42 43,389: 42 47,940: 30 37,933: 47 37,003; 31 36,877: 85 40,580: 66 41,394: 46

talinkomsten frän banan . . . 35 »/„ 43,2 % 54,6 % 50,4% 54,6 % 46,4% 49,4 % 45,6 %

Godstrafik. (

Befordradt fraktgods i centner ooh 
. frän är 1887 i kilogram . . . 
Inkomst däraf, däri inberäknadt frakt

204,301 378,805 '/2 403,634 '/2 468,040 357,390 •'/, 458,624 438,181 7, 567,416 7,

för ilgods och vagnshyrof . Shg. 
Denna inkomsts förliallande tili to-

30,970: 56 37,880: 62 39,815: 56 37,349: 81 30,653:46 42,615: 90 41,520:'61 49,360: 36

talinkomsten fran banan . . . 65 % 56,8 % 45,4% 49,6 % 45,4 % ^3,6 °/0 50,6 % 54,4 »/o

Summa inkom st frän banan
Shg 48,012: 98 81,270: 04 87,755:89 75,283: 28 67,656: 77 79,493: 75 82,101: 27 90,754: 82

Häraf belöper sig:
För enskild trafik pä banan . Sng. 
För samtrafik med statsbanorna

21,609:08 22,602: 04 24,299: 33 18,776: 15 17,734: 35 18,879: 72 19,536: 21 20,758:'10

Sng. 26,403:90 58,668 63,456: 56 56,507:13 49,992: 42 60,614: 03 62,564: 44 69,996: 72
Inkomst af samtrafiken i förhällande

tili totalinkomsten fran banan . 55 °/0 72 »/„ . 72,4 % 75,1 ° 0 77,1 % 76,1 % 76,2 % . 7 7,1 %

Inkomst för banverst och kilo- r
m e te r .................................. Sng. 1,548: 81 2,621: 61 2,830: 83 2,428:49 2,182: 47 2,564: 31 2,638: 42 2,927: 57

Kostnaderna föP remont och
'

trpfikering af banan , . Shif — 79,510:10 83,045: 64 75,662: 98 69,417:12 84,676: 93 75,457: 45 80,248: 52



Fortsättning.
1883 ’ ' 1884 1885 1886 ' 1887 1888 1889 ’

Passageraretrafik.
Hela antalet resande . . . . 31,403 33,798 36,387 .34,553 36,626 39,958 41,079

Inkomst däraf,*däri inberäknaclt af- -

gifter för öfvervigt ooh bagage : 
Henna inkomsts förbällande tili to-

41,353: 69 43,657: 58 46,456: 81 43,766: 80 45,486: 69 50,404: 06 48,496: 01

talinkomsten frän banan . . . . ■ •48»/, 46,1 % 45,9 % 49,9% 45,8 % 47,4 % 42,i%

Godstrafik.

Befordradt fraktgods i centner ocb 
frän är 1887 i kilogram . . . .  

Inkomst diiraf, däri inberäknadt frakt
476,460 '/2 590,359 V> 665,679 ‘/2 466,673 '/„

/ 582,'-.09 
\24,778,069 

kg

i 687,756
129,235,127

kg
30,840,226

kg
för ilgods ocb vagnshyror . 3vi(. 

Denna inkomsts förbällande tili to-
44,895: 66 49,830: 48 54,722: 62 43,854: 57 53,834: 81 56,074: 90 66,789: 74

talinkomsten frän. banan . . . . 5 2 % ' 53,3 % 54,1 % 50,i% 54,2 % 52,6 % 57,9 %  .

Summa inkom st frän banan
3in£ 86,249: 35 93,488: 06 101,179: 43 87,621: 37 99,321: 50 106,478: 96 115,285: 75

Häraf belöper sig:
För enskild trafik pä banan . . . 21,450: 65 21,860:'55 21,890: 89 23,314: 90 26,954: 97 27,101:50 26,444: 70
För samtrafik med statsbanorna 97nf. 
Inkomst af samtrafiken i förbällande

64,798: 70 71,627: 51 79,288: 54 64,306: 47 72,366:53 79,377:46 88,841: 05

tili totalinkomsten frän banan . . 75,1 % 78,e »/o 78,3 % 73,4% 72,9% Oc. c— 77,1%

Inkomst för banverst och kilo-
m e t e r .................................. 9n>f 2,782: 24 3,015: 74 3,263: 85 2,826:49 3,203: 92 3,433: 48 ' 3,718: 89

Kostnaderna för remont och tra-
fikering af banan . . . . . 84,587: 57 96,893: 75 104,937: 37 108,822: 82 82,639: 52 .77,545: 17 -89,013:34

H e ls in g f o r s  d e n  15  A p r il  1 9 0 1 .

• C
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1890 ' 1891 1892 1893 • 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900

45,939 50,144 ’ 43,177 39,333 38,988
\

40,050 46,599 61,745 88,308 ■ 105,877 114,056

54,182: 82 59,787: 80 50,653: 44 -46,042:36 .41,149: 25 46,288:15 53,920: 58 60,021:16 69,673: 54 78,962: 71 85,153: 80

43,6 % 44,3% . 45% 42,62 % 41,3 % 40,71 % 3 9 , n % 41,72 % 44,8 3 'Yy ' 46,71 % 44,4 7%

32,72-3,145 
. kg 
69,950: 27

32,294,935

kg
'74,900: 82

24,912,620
kg

62,003: 77

24,063,034
•kg'

61,980: 56

26,193,164
kg

64,157:18

30,317,165 
• kg 
67,408:13

35,441,177
kg

83,447: 36

43,194,945
kg

83,827:16

43,614,589
kg

85,677: 87 
1

42,680,561
kg

90,085: 87

48,742,576

kg
106,336: 07

56,4»/,/ 55,6 % 55 %  ' ■57;38 % 58,7 % 59,29 % 60,83 % 58,28 % 55,17 % 53,29 % 55,53 %

124,133: 09 134,688: 62 112,657: 21 108,022: 92 109,306:43 113,696:18 137,397: 94 143,848: 32 155,351: 41 169,048: 58 191,489: 87

32,316: 60 
91,816: 49

37,756: 95 
96,931: 67

33,560:*20 
79,097: 01

29,711:90 
78,311: 02

32,402: 32 
76,904:11

33,749: 54 
79,946: 64

48,512: 72 
88,885: 22

.43,513: 97 
100,334: 35

39,888: 34 
115,463: 07

42,608: 01 
126,440: 57

45,859: 55 
145,630: 32

74% 72 % ■70,1% 72,5 % 70,3 % 70,3 % 64,9% 69,7 5 % 74,3 %  . 74,7 8 % 74,43 %

4,004: 29 

3,743: 78

4,344: 80 
p e r  k i 1 

4,065:45

3,634:10 
o in e t  e r 

3,400: 45

3,260: 60 3,299: 30 3,431: 80 4,147: 50 4,341: 90 4,692: 42 5,102: 60 5,779: 95

96,933: 65 114,434: 05 86,7 7 7:.51 107,730:08 94,966: 36 .90,018: 93 97,846: 69 106,181: Í6 115,648: 08 149,150: 05 160,153: 05

H. R. Bremer.



Berättelse öfver skötseln och trafiken ä Raumojjbanan
under är 1900.

Derma bana, som utgär frän Björneborgs banan circa 0 , 6  kilometer 
vesterom Peipohja station och slutar vid Raumo hamn, tillhör Raumo stad, 
och fullbordades är 1897 samt hvars hufvudspär uppgär tili en längd ai 
48,590 meter, öppnades för ordinarie trafik den 16 Augusti riämnda är och 
har sedan dess oaf brütet trafikerats, jämväl under äret 1900.

. A banan förekomma följande stationer:

Raumo hanan . . . .
sidospär i meter 
. 1,728,4 5

Raumo station, afständ i kilometer . 2 1,483,47
Vuojoki haltpunkt „ » ‘ ' 14 308,oo
Eurajoki • „ » 7 - 586,oo
Pane!ia . „ „ 7 300,0 5
Kiukainen „ „ 6 300,oo
Voitoinen platform „ 5 204,oo
Peipohja station ä Björneborgs banan 8 13,50

Summa kilometer 49 4,923,47 meter
Dessutom förekommer invid Raumo stad:

Leikari sidospär af . . . .  . 312,o o meters längd.
och tili ballastgropen af . . . 429,34 „ „
Lägges härtill hufvudspäret . . 48,590,oo „________ „ '

blir totalsumman 54,254,8 r  meter 
Vexlingarnas antal ä hela banan uppgär tili 29 stycken.
Bland under äret utförda arbeten ä banan mä närnnas, utom komplet- 

tering af ballasten och spärjustering samt utfyllning af hamnomrädet, ut- 
förande af enjdubb.el täckt trumma pä 6  kilometern frän Peipohja, lörlängning 
af sidospäret vid Eurajoki haltpunkt för underlättande af tägmöten derstädes, 
uppförande af en smidja för banans behof vid Raumo station samt smärre 
kompletteringar „„ä husbyggnaderna, hvilka arbeten medtagit en kostnad af 
circa 8,622 mark.
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Rörliga materielen har icke, undergätt nägon förändring utan bestär, 
liksom föregäende är, af:

1 st. lokomotiv af Mogultyp,
2  „ „ „ Pomeytyp,
2  „ komb. II öch III kl. .perspnvagnar,
2  „ III kl. personvagnar,
2  „ konduktörsvagnar,

24 „ täckta godsvagnar,
31 „ öppna gods- och plankvagnar, samt 

6  „ stockvagnar.
Alla vagnar äro 2-axlade. • ;

Värdet af banan samt den del af Raumo haran, som tillhör banan och 
som är under ban-bestyrelsens värd, inhemtas" frän löljande tabell:

Banan med byggnader och andra
in rä ttn in g a r ............................

Rörliga materielen............................  343,711: 64
Hamnen och hamninrättningarna 
Inven tarier.....................................

Ved, oljor, skenor och skentillbehor 
m. fl. forrfidsartiklar . . . .
Raumobanans total inkomster under hr 1900 utgora 204,654:14 
Utgifterna for traliken uppgingo till 135,470:18 5Wnf. .
Arets vinst utgor shledes 69,183: 96.

Lokomotivlopningen uppgick till 71,852 kilometer

är 1899 är 19.00 ; tillvext

1,733,116: 26 1,747,170: 03 14,053: 77
343,711: 64 343,711:64 —
321,815: 07 324,672: 33 2,857: 26
38,925: 29 42,062: 36 3,137: 07

.2,437,568:26. . 2,457,616; 36 20,048:10

. minskning

40,887: 62 3.1,194:47 9,693:15

Personvagnarna , . .' . . . .  128,355 
Konduktörsvagnarna . . . . .  62,566 

Godsvagnarna:
ä Raumobanan............................ 296^252
ä -främmande; bana . . . . . .  .. 260,267

Utgörande per yagn och dygn 25 km. .
Statsjärnvägarnas vagnar..hafya k Raumobanan rullat 438,756 kilometer. 
Lokomotiven hafva; konsumerat brannmaterial .5,535,27 m3 till ett värde 

af 18,124:48( S ^ g :~motsvarande ungefar 25,2 penni per lokomotiv kilometer.

1
87,9 km per dag- 
85,7 „ . „

sammanlagt 
556,519 km
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Under ärets lopp har expedierats- 1,320 ’ bländade-, 52' gods- och 138 
arbetstäg (18 plogtäg och 1 2 0  ved- och sandtäg); tillsammans' säledes 
1,510 täg.

Persontrafik'en.1

Enligt büagorna II, HI och IV har personrörelsen iördelat sig pä föl- 
jande satt:

LoJcaltrafUcen 
H kl. 

IH kl. 
Samtrafiken 

H kl. 
IH lcl. 
Militär

resande
1,329

27,426 28,755

3,373
17,515

199 ;21.087 
S:ma 49;842 f

MedelantaleU resande per dag:

II kl. . Ill kl. militär
1 2 , 8 9  1 2 3 , 1  2  0 , 5  +

och per täg:
3,5 fi 34.0+ 0,i5

tillsammans 
136,5 5

37,7 5

Dä tägkilometerantalet utgör 62,040, kommer pä hvarje tägkilometer 
ibljande personkilometer:

II kl. IH kl. militär tillsammans 
'2,90 19,38 0,10 22,38

Inkomsterna frän persontraflken uppgä

frän Lokaltrafiken tili 20,754: 70 
„ Samtrafiken „ 23,472: 51"

Summa 5%:'44,227: 2 1

enligt följande fördelning:.

fob II kl. passagerare’v ................... 6,630c* 97; 15?> %
„.DI- „ „ . • ...................35^606:-'77'< ' 80,‘5 = „
„ M ilitä r ....................... ... 129:-.22 0(29
„ andra inkomster • frän - person--

rörelsen . . . . .  . .' ■. . I,860:r25 • 4,-2 i „
'44-227:- 21; lÖÖ o ■*. 0
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Godstrafiken.

Frän bilagorna II. och III framgär att under äret befordrats:
F ra k tg o d s .......................  62,879,892 kilogram
I l g o d s . . v . ’ . 122,284 ’

Summa 63,002,176 kilogram

Bilaga V utvisar frakttrafiken ä-.de. skilda stationerna.
Godstägens ?antal uppgick till 1,372 och medel.vigten pä hvarje tag till 

45,920 kg, samt, per-dag till 172 bag. kg. ■ :...
Bilagorna I,. II .och III utv.isa inkomsterna frän godstrafiken och extra 

afgifterna, deraf kommer pä:

... .. Lolcaltxafiken . . . . . .
Godsrörelsen . .... . . . 31,163: 50
Extra in k o m s t........11,9.55: 0 2

.... ,  ̂ , Tinfalliga ,d:o . . . . . . 579: 16 43,697: 6 8

■ ,Sam trafi,lcen . ; ;•

G odsrörelsen......  104,630: 30 ,
, . .Extra, „inkomst......  368: 27

r   ̂ j  s » 'Ü1 i 1 f » k wL .  %  l  >) Ca

Vagnskilometer räkning . 11,730: 6 8  116,729: 25 „
Summa — — 160,426: 93 9mf 

Förut uppgifna inkomster:
Personrörelsen

Lokaltraüken . . , . . 20,754: 70
Samtraüken . . . 23,472: 51 44,227: 21 %>f.

Godsrörelsen
Lokaltraflken......  43,697: 6 8

Samtraüken . . . . . .  116,729: 25 160,426: 93 „
Summa — — 204,654: 14 9mf 

Motsvara i förhällande till 
Totalrörelsen

persontraüken..................................... 2 1 , 6 1 %
g o d s tra ü k e n .....................................  78,3 9 „

ä Lolcaltrafihen utgör:
Personrörelsen.....................................32,2 0 %
G odsrö re lsen .....................................67,8 0  „

ä Samtrafiken
Personrörelsen..................................... 16,7 4%
G odsrörelsen.....................................  83,2 6 „

Öfverstyr. für Väg- o. Vattenb. ärsber. f. 1900. ■ 24
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af inkomsterna för personröreisen
utgör Lokaltrafikinkomsten . . . .  27,19%

Samträfik . . . . .  72,8 i.

Trafikutgifterna fördela. sig enligt bilaga V ä följande afdelningar: 
Aümänna kostnader , . , . 3mf 7,142: 16
Bestyrelse „ ..................... 3,500: 09
Träfikafdelnings, kostnader . „ 58,182: 08; .
Banafdelnings '• „ „ 23,742: 08'
Maskinafdelnings „ . „ '42,903: 77

Suriima 9mf 135,470:. 18

Afdrages M n  ofvahstäende summa ersättningen tili främmande bana 
för begagnade vagnar, med 17,614: 24 9mf, uppgär den rena trafikutgiften 
tili 117,855: 94- &mf, motsvarande per mänad 9,821: 33 3mf.

Banbetjeningen har värit olycksfallsförsäkrad.
Bland mindre olycksfall mä nämnas att vagnssmörjaren P; Kukkonen 

nedföll frän en vagn pä bufferten och erhöll en stöt, som likväl genom ope
ration botades inom nägra veckor.

Oscar Lindberg,



I.

R au m o  j'ernväg.

Sammandrag öfver inkomster och utgifter till den 31 December 1900.

I n k o m s te r .

3mf fii Sm f yii

L o k a l t r a f i T c e n .
T r a f i k i n k o m s t e r .

Personrörelsen:
B esande........................................................................................ 20,080 25
Bagageöfvervigt................... ...................................... ....  . .. 660 35
Liktransport ......................... . . . . . .  .................... 14 10 20,754 70

Godsrör eisen:

F ra k tg o d s .................................. ............................................• 29,058 85
Ilgods.................................................................... .... 327 10
Mjölkbiljetter . . . . . . . . . . . .................... 101 90
Paket ..................................................................... .... 1,566 —
Kreatur (hästar, kornboskap, bundar m. m. ) . . . . . 94 —
Äkdon ........................................................................................ 15 65 31,163 50

E x t r a  t r a f i k i n k o m s t e r :
Vagns-, magasins-, upplagsplats-, bro-, kran- och hamnkyra 11,509 07
Efterkrafsprovision...................................................................... 23 15
Lastning, lossning öch v ä g n in g ............................................ 358 95
Inskrifnings- och annonsafgifter........................................... 63 85 11,955 02

D i v e r s e  i nkoms t er :
D iv e r s e ....................................... ' .  .. ....................................... 487 16
Hyra- för arbetsredskap.......................................................... 92 — 579 16

S a m t r a f i h e n .
Tr a f i k i n k o ms t e r .

Personrörelsen:
B esande............................................ ..... -. ' ............................. 22,157 . 49,

. Tillskottsafgifter .......................................................................... 49
Bagageöfvervigt . . . ..................................  .' . . 1,172' 59
M ilitärtransport............................. ■ 129 22
Liktransport . ................................................. 12 72 23,472 51

Transport —  . — 87,924 ■ 89
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Transport — — 87,924
TT

89

Godsrörelsen:
,v<' rv'u-'!? {■>.<■ ..-i r i!

E ra k tg o d s ................................................................................... 103,021 46
. '^ » H g o d s ^ ^ - ^ r  p. «r»)Vt ;r - )  -¿..p, -v. - / . da . . 1,220- -fh:

Kreatur (hästar, hornboskap, hundar m. in .) ........................ 348 78
Ä k d o n ........................." ............................... 06 104,630 lÜT

E x t r a  t r a f i k i n k o m s t e r :
"  'Efterkrafsprövisiön'............................................A O friSiSris! 368 27

D i v e r s e  i nk o ms t e r :  .i. . ' i
Yagnskilometerräkuingen........................................................... 11̂ 7.30: -68. ':: 12,098-:

Sum m a — — 204,654 14

U tg if te r .

A l l m ä n n a  f ö r v a l t n i n g s k o s t n a d e r :
A flön ingar........................................................... 3,200 —
Resekostnader ..................... . . . . . .  .. ............... . .. ., .. . . 179 t 1

Tryckningskostnader ......................... ............... .. . ........... . 1,336. 95
Expenser.. . ' ............................................ , .......... . . . . . 235' ;93 <

. . 480 . ’V "

Diverse u tg i f t e r ..................... .. ..• v . r. : ' ,1,710 .28, -'7,142 16
E x p e d i - t i o n s a f  d e l n i n g e n :  -

A flön ingar...............................................................................: .-t. • 2,400; • — ‘T
Sjukvärden .* .  . r-.; . • ■ 596. 19t ' - /
R ätteffangskostnader.........................' ..................................... . - • 309 50 - - •: r
Bestyrelsens.expensem edel.................................. • . 194 ■40- ■ 3,500 09

T r a f i k a f  d e l n i n g e n .  , ....................................... :

Aflöningar: :• ; ’"I

Tjenstemäns löner ' .• .- .■ .• .• .■ .- . .■ .• .- .■ .• .• .• • 13,815 •
■ . Tägpersonalens d:o .• .• .• . . . .* .• .• .• .• . .• .v '•■■■ 7;866 17 ;■ v 7

Stationsbetjentes d : ö ................................................................ 6,755 —
Yaktmästares och nattvakters löner . . . V” . '. •. . " 1,257 16
Extra m a n sk a p e ts ..................................................................... 1,273' To . .  .j ;

Expenser................................................................ ....  . ' .  . 158 90
Tjenstgöringspenningar........................................................... ■ 1,869 • 40 . ......

Materialie- och inventarieutgifter: . .
Kostnäder' för signalering. vid ocb belysning.ä stationerna. . 1,065- 92

: . 7 ' Stationeinäs-eldning .ocb rengöring . ' ................ ................ . 1,341. 21 \\'-l — —

-•- . , Transport 35,401 '96 10,642 25
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: ■’ . ' ’ Transport 35,401 96 10,642 25

Tägönas uppv'ärmning ocli belysning . . , \ 416 26
Underhäll af m ateria lie r.......................................................... 579 63
D iv e rse ............................. ' . .................... ‘ • • • 219 98

Telegrafen och ielefonen:..................................

Underhäll af apparater, telefon.afgifter och niaterialiekost-
nader........................................................................., . ' 694. 56

, • . Diverse utgifter:
..............

.T

RenhäUning af afträden ............................. , .. ................ . : . ' .72: 15
Ersättningar för förkommet och skadadt gods .. .. . . . . •27' 70.

■ OffinitRpfida, ntg’iffp.r . . . . . . . . ......................... . . 345. 10 •

Vagnskilometerr'äkning . . . . ....................................... 17,614 24
Trafikarbeten: omformande af vagnar m. m........................... .r ..• • 564 8Q
Sandlastning för privata personers r 'ä k n in g ........................ 245 70
Ers'ättning för anv'ändning af Peipohja Station . 2,000 — 58,182 08

B a n a f d e l n i n g e n .  ' .................

Aflöningar:

Baningeniörens aflöning .. .. . . .. : ,........ . •1,200 —

Banm'ästares aflöningar. .. . ....................................... . ■ ••■2,6,4°' "T--

Ban-, bro- och grindvakters samt smedens d :o .................... 7,157 70
Expenser och resem ede l .............................................................. . .  . 8 25

Jord- och konstarbeten:

Banvall'en,. diken, täckdiken, utjemningar, .dosserihgarna
in. m . . . . .. . .. i 76, .15.

Broar öch trümmor .. .. .. ............... ■ .....................- . . ;.'411: 63
Bryggor och s tran d sk y d d a re ............................................• 354 80
Yägöfvergängar, portar och grindar. . . ... . 2 20

Hägnader och p lan teringar...................................................... 347 10

Sparet:

Grusning och justering . . . . .  . . . .  5,486 30
Flyttning af skenor jemte tiilbehö r ................................................... 42 68
V e x lin g a r ............................................ . . . . . ■5 45
Yändbord,’kranar, vagnsvagar .och buffertar.......................... ■ 140
Signaleringstillbehör............. . ........................ 130. .03. — —

t w -vT  Transport 18,002 29 68,824 33
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Transport 18,002 29 68,824 33

Husbyggnaclerna:

Stationshusen............................................ .................................. , 871 87
G odsm agasinen......................................................................... 193 10
Yaktstugorna . . . . . . ....................................... ....  . . 15 22
Bostads m. fl. byggnader för tjenstemän och betjente . . 377 25
Lokomotivstall, vattentag och förrädsbyggnader . . . . 224 67
Stationsplaner oeh v äg a r........................................................... 36 25
Trädgärdar.................................................................................... 516 47
T elegrafen .................................................................... 143 10
Slitning.af materialier........................................................... .... 280 35
Snöskottning och p lo g n in g ..................... ' ............................. 2j247 07
Diverse . . . .  ..................................................................... 834 44 23,742 08

M a s k i n a f d e l n i n g e n .

Lokomotivf/jenstgöringen:

Aflöning för vexelkarlsförmannen............................................ 1,800 —
„ „ lokom otiv fö rare ................................................. 5,296 32
„ „ lokorao tiveldare................................................. 3,233 35
„ „ stall- och p u m p k a rla r ....................................... 774 —

Tjenstgöringspenningar........................  .............................. 2,450 15

Materialiekostnader:

Bränsle för lokom otiven........................................................... 18,124 48
Smörjämnen för d:o ........................................................... 1,594 68
Bengöring och belysning för d:o . ........................................ 493. 14
Vattenuppfordring, eldning och belysning af vattentag

och s t a l l ................................................................•. . 483 63

Vagnstjenstgöring:

Arvoden ät s m ö r ja re ................................................................ 960 —
Smörjämnen för v a g n a r ........................................................... 367 11

TJiiderhället af den' rörligd materielen:

a: Underhället af lokomotiven.

Bemontkosthäder....................................... .... ' .......................... 2,727. 35
Loko m öti v tjenstgöri ngsi n v entari er ....................................... ' . 693 10 — —

• j _ ' ’ Transport 38,997 311 92,566 41



II.

R a u  mo j er n vag.

Sammandrag öfver inkomsterna fran lokaltrafiken vid Raunio jernväg är 1900.

P a s s a g e r a r e - t r a f i k G 0 d s t r a f i k
’

E x tr a  in k o m s te r t
<

Biljetter Afgift Tillsammans Öfvervigt
bagage
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2 B F r a k tg o d s I 1 g o d s P ak et H

ästar

w
HO A f g i f t Äkdon CTS
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St. st. 3mf. 3mf st. Jntf. kg Sin/. 3m£ 3mf. Kg kg 3Tnf. st. st. 3>nf St. st. St. &ntf- 9rnf. St. Sin? Smf !7rnf. Jhif. 3mf

Januari. . . 85 1,530 132 20 1,099 35 1,615 1,231 55 1,174 24 70 . 1,256 25 1,149,307 2,181 50 1,415 16 70 207 114 25 1 _ 60 ! 2,313 05 2,382 07 1 _ _ _ 2 50 2,385 57 137 16 6,092 03
Fcbruari . . 116 1,627 153 45 1,128 45 1,743 1,281 90 1,721 38 90 — — 1,320 80 1,887,221 3,051 45 5,611 52 85 — — - 213 92 — — 2 - — — 1 30 — - 1 30 — —— 3,197 60 81 80 2 20 — — 3 15 87 15 - — 4,605 55
Mar3 . . . . 91 1,805 119 45 1,256 25 1,896 1,375 70 1,936 38 80 —— 1,414 50 2,177,303 3,806 15 1,214 ■ 15 75 6 1 70 265 132 50 — — 1 — — — — 5 - 5 __ — —— ' 3,961 10 64 55 5 25 I l l — 4 05 184 85 — — 5,560 45
April . . . . 134 2,828 161 55 1,926 50 2,962 2,088 05 2,349 59 35 — — 2,147 40 1,436,034 3,011 70 2,114 23 90 — — — 267 147 — 1 — — 4 25 — — — — 4 25 — —— 3,186 85 227 30 2 80 — — 4 65 234 75 — — 5,569 —
Maj........... 95 2,057 141 85 1,344 45 2,152 1,486 30 2,065 53 15 — — 1,539 45 1,534,872 3,360 25 1,519 16 85 — — — 317 149 50 — 1 22 — — — 45 21 95 22 40 1 1 80 ' 3,550 80 333 75 2 75 70 - 6 80 413 30 — - 5,503 55
Juni . . . . 119 3,083 156 30 2,031 80 3,202 2,188 10 3,290 78 45 — — 2,266 55 1,722,357 3,486 20 2,824 33 10 1 — 35 276 118 50 1 3 8 3 10 2 — 14 15 19 25 1 — 85 3,658 25 788 75 2 50 36 — 6 50 833 75 398 — 7,156 55
Juli........... 177 3,669 206 15 2,049 55 3,846 2,255 70 2,555 67 60 — — 2,323 30 1,259,781 2,515 65 2,963 30 50 — _ — 268 112 50 — — 2 — — — — 1 50 1 50 3 6 50 t 2,666 65 1,141 85 1 50 71 50 4 85 1,219 70 4 - 6,213 65
Augusti .  . 110 2,031 135 15 1,441 70 2,141 1,576 85 2,400 59 70 — — 1,636 55 1,433,685 2,503 75 2,474 32 90 6 2 1C 249 112 — — 1 — — — — 85 — - - 85 1 2 05 2,653 65 876 90 - - - 2 — 2 90 881 80 — — 5,172 —

September . 115 3,035 153 35 2,050 05 3,150 2,203 40 2,944 59 10 — — 2,262 50 1,196,954 2,206 55 1,812 24 — 28 10 85 266 116 50 — 3 — — - 1 50 — — 1 50 — — — 2,359 40 919 85 1 — 34 — 7 75 962 60 — - 5,584 50
Oktober . . 91 1,818 128 40 1,280 30 1,909 1,408 70 2,961 57 05 — — 1,465 75 567,825 1,253 30 975 12 90 . 89 32 — 295 135 — — 7 4 — — 3 80 6 15 9 95 — — — 1,443 15 1,213 80 2 15 1 95 7 25 1,225 15 - - 4,134 05
November . 88 1,955 120 80 1,313 55 2,043 1,434 35 3,318 61 20 14 10 1,509 65 351,952 997 40 1,621 22 30 99 31 60 296 163 — — . 2 5 — — 1 — 10 - 11 — — - - 1,225 30 3,004 85 2 — — - 7 35 3,014 20 - 5,749 15
December . 108 1,988 147 45 1,402 20 2,096 1,549 65 2,756 62 35 — - 1,612 — 255,763 684 95 3,986 45 35 76 23 30 373 173 25 — 1 7 — — — 80 16 20 17 — 3 3 85 ' 947 70 473 60 — — 32 50 6 10 512 20 40 — 3,111 90

Summa 1,329 27,426 1,756 lo | 18 ,324 15 28,755 20,080 25 29,469|660 35 14 10 20,754 70 14,973,054 29,058(85 28,528 327(10 305 101 90 3,292 1,566 — 2 20 49 7 35 11(70 74 95 94 — 10 15 6ö| 31,163 50111,509 0 7 ) 23 15 358 95 63 8s| 11,955 02| 579 16 ■ 64,452 38
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Transport ■ 38,997 31 92,566 41

b. Vagnarnas underhâll :

Passagerare- oeh konduktörsvagnar . . . . . . . . . 239 40
Godsvagnar, t'àck ta ............................. .... .............................. 1,228 .61

„ öppna ................................................. 1,100 24
Underhâll af axlar oeh h ju l........................ ............................ 679 70
Vagnstjenstgöringsinventaricr ................................................. 362 46
Expenser.............................................................................. ....  . ' 5Ï 55
Oförutsedda utgifter ............................................ ................... 214 50 42,903 77

Summa — — 135,47« 18

í



R a u  mo

Sammandrag'öfTer inkomstenia yjd llauiiio jernväg

• P a s s a g e r a r e - 1 r a t - i . k.; .. ; W.-.; ¡„. • t l
»iS 0»v'>i:ä 

B i l j e t t e r A f g i f t Tillsammans Till-
skott

Öfvervigt i 
bagage Lik C/3 CT? g2 ß

19 0 0 g_ tde» t? >r , P t t> t» > >ST)— s  0 Ul -- F  £ £ E Ul = a> Afgift i—ti0>Q_ B CT? c£ p  puiUl Ul 0*3 H 1 Ul Ul oHi 1 r+
r*-
S

r-tir+ t-r»et- rr

st. St. st. &hl£ fihf. ¡finfi st. Srnf. kg $>nfi

Januari. . . 364 1,293 38 443 11 1,320 51 19 77 1,695 1,783 39 _ 30 7,955 128 44 2 54 1,914 67
Fcbruari . . 268 1,057 1 357 56 1,100 66 — 18 1,326 1,458 40 — 19 4,910 77 92 10 18 1,546 69
Mars . . . . 228 1,007 1 322 10 999 72 — 51 1,236 1,322 33 ■ — — 3,247 53 89 — — 1,376 22
April . . . . 266 1,746 55 383 69 1,713 07 44 30 2,067 2,141 06 — — 7,815 118 40 — — 2,259 46
M aj............ 217 1,346 i 291 42 1,371 95 — 20 1,564 1,663 57 — — 8,158 129 88 — — 1,793 45
Juni............ 338 1,986 2 518 02 1,912 08 5 13 2,326 2,435 23 — — 7,095 118 25 — — 2,553 48
J u l i ............ 304 1,559 1 477 77 1,501 66 — 19 1,864 1,979 62 — — 4,758 78 39 —  ' — 2,058 01
Augusti . . 292 1,747 10 467 74 1,713 64 4 48 2,049 2,185 86 _ - 6,607 105 01 — - 2,290 87
September . 256 1,524 36 389 38 1,550 98 17 16 1,816 1,957 96 — _ 5,384 84 47 — — 2,042 43
Oktober . . 210 1,340 14 297 41 1,316 40 13 84 1,564 1,627 65 — — 6,317 99 47 — — 1,727 12
November . 287 1,245 1 410 60 1,156 56 2 54 1,533 1,569 70 — — 7,303 107 87 — — 1,677 57
December . 343 1,665 39 516 07 1,625 39 20 48 2,047 2,161 94 — — 4,378 70 60 — — 2,232 54

Summa 3,373 17,515 199 4,874 87 17,282^2 129 22 21,087 22,286 71 — 49 73,92.7 1,172 59 12 72 23,472 51



i samtraflk med Statsjernvägavne är 1900.

I jernväg.

G 0- d s t r a f i k Extra inkomster

F r a k tg  o d s I lgods
K td

MoH
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d3* p

•g | Summa
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P
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c?
ÖPjUi 5" s

S £?

öP 3*

Stnfi kg Ymf. st. st. st. STnf. Yinf. S)'nf 3mf st. $7nf Sinf Yinf

681,704 1,722 60 6,821 89 04 2 2 •1 5 62 1 71 110 8 43 5 ; 3 64 1,823 71 288 60 ■ 8 85 4,035 63
890,871 2,103 99 8,117 109 90 14 .4 — 23 06 3 14 — 26 20 5 2 77 2,242 86 455 04 5 75 4,250 34

3,818,740 8,097 81 4,706 67 34 — 2 — — 1 48 — — 1 48 — _ _ — 8,166 63 533 48 6 15 10,082 48
3,480,454 6,765 70 5,915 81 89 21 7 8 43 70 4 74 7 55 55 99 — _ — 6,903 58 211 56 5 15 9,379 75
5,587,874 11,169 32 11,833 160 03 2 2 12 4 36 1 15 9 59 15 10 6 7 72 11,352 17 1,193 80 34 90 14,374 32
;8,696,937 18,086 34 6,277 97 62 — 5 14 — — 4 37 17 08 21 45 4 4 78 18,210 19 i;447 36 51 75 22,262 78
6,304,099 13,075 99 6,769 93 03 6 1 8 18 63 — 80 6 49 25 92 3 3 09 13,198 02 1,390 12 27 45 16,673 60
5,416,906 11,530 18 11,623 144 51 1 6 6 — 72 . 4 42 13 98 . 19 12 — — — ¿1,693 81 1,356 28 47 97 15,388 93
4,910,341 10,928 20 9,521 116 45 1 7 21 4 06 4 93 23 34 32 33 — — — 11,076 98 1,712 36 .54 65 14,886 42
4,426,157 10,314 76 7,218 91 85 1 5 60 3 85 2 97 71 39 78 21 — — — 10,484 83 ' 970 52 37 85 13,220 32

.3,167,434 7,690 58 6,350 86 24 1 4 48 1 66 2 — 30 72 34 38 .1 2 26 7,813 46 1,239 12 47 15 10,777 30
525,321 1,535 99 8,614 . 88 10 10 6 1 24 04 5 06 1 07 30 17 18 9 80 .1,664 06 932 64 40 65 . 4,869 89

47,906,838 103,02l|46 93,756 1,226 — 59 51 179 129 70 36 77 182 31 348 78 42 34 06 104,630|30 ll,73o|68 368 27 140,201 76

Öfverstyr. för Yfig- o.. Vaitenb. ärsber. f. 1900. 25
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IT.

R au m o

Sammandrag öfver person-

Tili Raumo Tili Vuojoki Tili Eurajoki Tili Panelia, Tili Kiukainen

r " n m S. n III S. II m S. II III S. II III S.

Friin Raunio . . . . 214 4,176 _ 9 1,123 25 798
}

102 1,522

1) Vuojoki . . . . 123 3,965 — —  ' — — 6 258 — 491 — 16 439 —

Eurajoki . . . 12' 2,033 . 1 213 — — — — 1 ■ 249. — — •327 —
» Panelia . . . . 37' 2,222 6 308 — - p 199 — — — — 9 381 —

Kiukainen . . . .129 2,441 — 46 ■325 — — 230' — 305 — — —

Voitoinen •. . . — — — - — , — — — — — 179 —

>5 Peipohja . . . . 329 1,196 — ■ 8 . 178 — — 197 — 5 261 — 43.. 540 —

Stdtsjernvägarnc. 1,734 4,638 29 113 915 25 8 525 10 35 790 8' 184 1,641 21

Summa 2,364 16,495 29 . 388 6,115 25 23 2,532 10 66 2,894 8 354 . 5,029 21

Sammandrag öfver person-

¡Frän Raunio . . . . 2,996 58,464 189 23,583 700 22,344 3,468 51,748
i

' » Yuojoki . . . . ; 1,722 55,510 — — • — — 42 1,806 — — ' 6,874 — 320 8,780 —

< • H . Eurajoki . . . : 252 42,693 — 7 1,491 — — — — 7 1,743 — — 4,251 —

5 . » Panelia . . . . ' 1,036 62,216 — '■ 84 ' 4,312 ' — — 1,393 — , — ' — — 54 2,286 — '

• il Kiukainen . . . 4,386 82,994 - — 920 6,500 — — 2,990 —■ — 1,830 — — —;,

» Voitoinen -. ■. ■/ : - — ■— ------ ‘ — . — — ■ — — ' — . —■ 1,074 —

n Peipohja . . . 15,463 56,212 — 264 5,874 — — ' 5,122 — 95 4,959 — 559 7,020 —

n Statsjernvägarne. 81,498 217,986 1,363 3,729 30,195 825 208 13,650 260 665 15,010 152 2,392 21,333 273
’ Summa 104,357 517,611 1,363 8,000 106,836 825 439 48,544 260 1,467 52,760 152 6,793 96,492 273
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j e r n v a g .

trafifeen vid totalrörelsen.

Tili Voit.oinen Tili Peipohja Tili Statsjernvägame ' Summa "vid Raumo- 
banan Summa Summarum

II m S. II m S. n n i S. H in S. II m s.

■ 1 68 109 652 _ 978 4,382 33 460 8,339 1,438 . 12,721 33
— 36 — . 9 446 . — 94 1,323 33 154 5,635 — 248 6,958 • 33
— 24 — ' ' 8 ' 167 4 551 13 22 3,013 — 26 3,564 13.
— 58 — . 9 482 — 28 878 12 61 3,650 — 89 4,528 12
— 8 — 72 829 — 195 1,872 15 247 4,138 — 442 6,010 ■ 15
— — — — 100 — — — — ' — 279 — — . 279 —
— --' — — — _ — — — ■ 385 2,372 — .. 385 2,372

— — ■ — — — _ — — — . — 2,074 8,509. 93
1 194 — 207 . 2,676 — 1,299 ' 9,006 106 1,329 27,426 — 4,702 44,941 199

kilometer vid totalrörelsen.

■ 40 2,720 5,123 30,644 45,966 205,954 1,551 12,516 189,503 58,482 395,457 1,551
.-- 936 — 297 14,718 — 3,102 43,659 1,089 2,381 88,624 — 5,483 132,283 1,089
-- . 456 — 208 4,342 — 104 14,326 338 474 52,976 — * 578 69,302 338
— 696 ■ — 171 9,158 — 532 16,682 228 1,345 80,061 — ' 1,877 96,743 228
— 48 - —: . 936 10,777 2,535 24,336 195 6,242 ■ 105,139 — 8,777 129,475 195
— — — — • 700 - — — — ■ 1,774 ■ _ — 1,774 —
--’ — — -- “ ’ — — — — 16,381 79,187 — 16,381 79,187 —
— ' -- --  ' '-- — ' — — — — — — 88,492 . -298,174 2,873

40 4,856 — . 6,735 ■ 70,339 . — 52,239 304,957 3,401 39,339 597,264 — 180,070 ■ 1,202,395 6,274
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Berättelse öfver trafiken ä Jokkis järnväg under är 1900.
Denna jämväg, hvilken öppnades för allmän traiik den 25 Oktober 

1899, besitter en längd af hufvudspäret om 22,400 meter mellan Humppila 
och Forssa stationer; sammanlagda längden af sidospären ä stationer och 
.haltpunkter samt späret till banans grustägt är 2,270 m, hvartill ännu kom- 
mer sträckan mellan Forssa station och Forssa ä, soin är 1,000 meter. Sam
manlagda spärlängden är säledes 25,670 meter.

A hanan Annas tvä stationer, Forssa och Jokkis, samt en. haltpunkt, 
Minkiö, alla försedda med sidospär.

Den rörliga materielen utgöres af;
3 st. lokomotiv,
3 „ passagerarevagnar,
1 „ , konduktörsvagn,'
9 „ täckta godsvagnar, ,

20 „ öppna godsvagnar 
1 „ stockvagn.

Antalet under är 1900 expedierade blandade och arbetstäg. utgör 2,282.
Af bilagda tabell framgär, att under äret befordrats ä banan 46,469 

personer mot en ersättning af 3mf 30,515: 05, att konduktörscheckbiljetter 
sälts för 3mf 5,231: 40, att 37,625,430 kg fraktgods mot en ersättning af 9inf 
63,197: 60, befordrats, samt att diverse inkomster, säsom ersättning för.post- 
befordran, planhyra m. m. stigit tili 4,785: 45 3mfr hvadan totalinkomsten 
för äret utgör 103,529: 50 3mf.

Af denna inkomst belöper sig 34,33 % pä passagerare och 65,67 % P& 
godstraAkeri och utgör inkomsten per bankilometer 4,501: 28.

Kostnaderna för traAken och banans remont framgär urnedanstäendetablä: 
Genlensamma kostnader . . . . . .  3,546: 93

TraAkafdelningen:
A A öningar.....................................  18,777: 94
Materialförbrukning.......................  437: 12
Anslutningskostnader . . . . . .  6,045: 10
Diverse ..........................................  1,231: 20 26.491: 36

T r a n s p o r t —  3 0 ,0 3 8 :  2 9  ,
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Transport — — 30,038: 29
Banafdelningen:

Aflöningar..........................................  4,522: 70
Banvallen och konstarbeten . ,■ . 608: 30
Rails, Sleepers och bal iast . . . .  1,242: 15
H usbyggnader................................. 273: 55

• Diverse , y ' .•' 1 ' . . • 386: 35 ' 7,033: 0.5
. Mas kinat delnin gen: . . .

Aflöningar . . . .  . . . . .  8,814: 72
Mäterialförbrukning . . . .' 13,782: 52
Underhäll a,f lokomotiv 1,167: 5.7
Underhäll af vagnar . . . . .  . . .  806: 50
Diverse.' '. . •.......................  740: 16 25,311: 47

Summa &ihf — — 62,382: 81 •

Nettoinkomsten stiger sälunda tili 41,146: 69 5%r.
Trafiken har under äret bedrifvits utan afbrott och iitan olyckshän 

delser. '
Helsingfors i Januari 1902.

Karl Lindberg.
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Berättelse om Brahestad— Lappi järnvägsbyggnad under är 1900 
7 samt trafiken derä.

Pä underdänig ansökan af fullmäktige i Brahestad meddelade Kejser- 
liga Senaten koncession ät ett under bildning varande aktiebolag, som seder- 
mera konstituerade sig under narun af „Raahen Rautatieosakeyhtiö“, för en 
normalspärig lokomotivjärnväg iör allmän samfärdsel ifrän Lappi station ä 
Uieäborgs järnväg tili Brahestad och Maivaperä hamn, genom Paavola, Re- 
volahti, Siikajoki och Salo landskommuner samt Brahestads donationsmark, 
af 32 kilometers längd och en beräknad anläggningskostnad af 1,229,000 Sm f .

Detta boläg medgafs derefter, enligt Kejserliga Senatens resolution af 
den 16 Mars 1899, rätt att kornina i ätnjutande af den för banan beviljade 
Subventionen, stor 400,000 Smf.

Banarbetet, som emellertid nämnda är bedrifvits med sädan fart att 
provisorisk traiik künde derä vidtaga den 5 December 1899 pä sträckan 
emellan Lappi och Brahestad, fortgick sedan under äret 1900, hufvudsakli- 
gen med lcomplettering af ballastkroppen och spärjustering m. m. pä hela' 
sträckan och särskildt frän .Brahestads station till hamnen äfvensom ä bispä- 
ret tili Lundbergska ängkvarnen, hvilket utgär frän hufvudbanan 690 meter 
v.esterom nyssnämnda stations vestra vexel. TUlständ tili detta bispärs 
uttörande meddelades af Kejserliga Senaten i resolution den 15 Augusti 1900.

Den 30 Juni samma är afsynades banan ända ner tili Maivaperä, hvar- 
efter banan den 1 September med stöd af Kejserliga Senatens förenämnda 
resolution künde upplätas iör ordinarie traflk.

För banans skärningar och bank halva gällt samma norm er som till- 
lämpats vid Uieäborgs banan, och dä terrängförhällandena i allo värit gynn- 
samma förekommer maximistigningen 0 ,oi2 blott i fä och korta panter samt 
minimiradien, 300 meter, endast pä ett ställe, nämligen vid vestra inloppet 
tili Brahestads station.

Den använda rälstypen är tili längd och tvär'snitt, likasom äfven syl- 
larnas dimensioner och fördelning under rälerna samma som för Haapamäki

%
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—Suolahti statsbanans, med en vigt at 25 kilogram per löpande meter; 
endast skarfförbindningen är nägot'afvikande med symetriska laskar; räls- 
partiet levereradt af firman Bolckow Vaughan & C:o.

Spärlängden utgör:

frän Lappi till Relletti platform . . .11 kilometer 
„ Relletti „ Pattijoki „ . . .  IB „
„ Pattijoki „ Brahestads station . . .  4 „

Summa 28 kilometer

Sidospär Annas ä Relletti . . . 200 meter
ä Brahestad . . 970 „

och.i ballastgropen, belägen närä 
banan, ungefär pä haliva vägen 
emellan Lappi och staden . , .1,270 „

Summa sidospär säledes 2,440 meter.

Härtill kommer Lundbergska bispäret af 740 meters längd.
Vattentag frän Altrar Annas pä 4 Ställen nämligen vid Vuolijoki, som 

banan korsar 2 y2 kilometer frän Lappi; vidare i närheten af ballastgrops- 
vexeln och vid Pattijärvi, 25 kilometer frän Lappi, samt ä Brahestads sta
tion frän brunn vid lokomotivstallet.

Af husbyggnader furinos vid ärets slut, förutom förstnämnda 3:ne vat
tentag med torn och 3 stycken enkla vaktstugor jämte uthus vid linien, 
skjul för resande vid Relletti och Pattijoki platformer, stationsbyggnad ä 
Brahestad jämte uthus, afträde och godsmagasin äfvensom vedlider, loko- 
motivstall med 2 spiltor och pumphus.

Emellan Brahestad och Lappi är telegraAedning uppställd.
Bland konstarbeten förekommo, utom nödigt antal trummor, en plätbro 

af järn i 15 meters spann öfver Pattijoki ä och 1 stycke 6 meters, 1 stycke 
4,5 meters samt 2 stycken 3 meters plätbroar, samtliga levererade af Ma
skin- och brobyggnads verkstäden i Helsingfors.

Af rörlig materiel funnos vid ärets slut ä banan:
2 stycken double tenderlokomotiv af 25 tons totalvigt med full last af 

ved och vatten och 14,5 tons adhesionsvigt fördelad pä 2 kopplade drif- 
hjuls axlar, levererade af Arman Baldwin lokombtive Works PhiladelAa.

3 stycken 2 axlade personvagnar, deraf 2 st komb. H och IH kl. och 
en IH kl.., hvardera med skrufbroms, tillverkade af aktiebolaget Helsingfors 
Skeppsdocka oah mekaniska verkstad.

1 stycke konduktörsvagn af samma Arrna,
7 „ täckta, 2 med skruf- och 5 med häfstängsbroms,

22 „ öppna godsvagnar; 5 med skruf- och 17 med häfstängsbroms,
Öfverstyr. för Yäg- o. Vattenb. ärsber. f. 1900. 26
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1 st. snöplog att dragas mecí lokomotiv samt
2 „ ballastvagnar med handbroms.

Hjul, axlar, fjedrar och underreden samt allt smide tili förenämnda 
godsvagnar äro levererade af flrman Beaume & Marpent Haine—S:t Pierre i 
Belgien, men monterade i Brahestad.

Byggnadskost-naden uppgick vid árets slut tili 1,395,721 mark 41 penni 
och fördelar sig denna kostnad i följande underafdelningar, nämligen:

.Allmanna lcostnader . . . 77,077:64 %if.
Expropriation . . . . . . 92,273: 84 »
Terrasseringar................... 195,199:17 »
K onstarbeten ....................... 66,362:40 »
Ôfverbyggnader................... .520,384: 74 »
Hâgnader och vâgar . . . -26,402:37 U
Husbyggnader ....................... 100,527:09 »
Telegraf och telefon . . .  . 7,099: 84 »
T.illbehor till banan . . . . 8,733: 04 »
Rôrlig m a te r ie l .................. . 239,593:05
Sjukvàrd................................. 17,864: 58 »
Forrâdet . . .. . . . . .  . 25,145: 91 »

Summa 1,376,663:67 Smf
Lundbergska bispâret . . . 19,057: 74 «

Summa Smf 1,395,721: 41

Under àret uppbar byggnadsstyrelsen den sista raten af subventions- 
beloppet med 100,000 &mf. Enär under föregäende âr nedlagts â arbetena 
ett belopp af 1,274,592:33 91hf, har. under âr 1900 för banan och dess ut- 
rustning âtgâtt 121,129:08-^:.

Betraffande trafiiceringen af banan, med tv& t&g i hvardera riktningen 
alia dagar, hvilken trafik bedrefs utan afbrott och utan olyckshandelse, har 
inalles. expedierats 1,460 t&g, motsvarande 40,880 t&gkilometer, deraf under 
&rets 4 sista m&nader 488 trafikt&g, motsvarande 13,664 lokomotiv- eller 
tSgkilo meter.

Under hela aret frambefordrades, enligt narslutna bilaga;
3,348 n  kl passagerare och 

20,607 III „ „ samt
19,645,793 kilogram gods
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Inkomsten har utgjort för :
Personrörelsen 
Bagaget . .

och för:

. . 23,445:31 
. . 647:92
3mf 24,093:23

Fraktgods  ................... 42,996:28
D iv e rse ....................... ....  15,710:93
Vagnslöpning . . . . . 3,837:26 

• Smf 62,545:17
Total inkomsten utgör säledes:

86,638:40 $mf.
A'f denna inkomst belöper sig pä

personrörelsen . . ; 27,8 "/„ och pä 
! godsrörelsen . . 72,2%

Utgifterna.îôr banans underhäll och .trafikering har stigit fill: ..
-, ' ■ ' 82,411:97 %,f

sâ att -dén- reiia behâllningën • under- âret lippgâr till 4,226:43 Smfs •

Oscar Lindberg.
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Brahestads

Sàmmandrag öfver person- och godstrafikeii

. M ä n a d

T. k. 1. P  e r s o n t r a f i k e n

Passagerare A f g i f t Summa Bagageöfvervigt

Sum
m

a passa- 
geraretrafik

Ilgods

II  kl. i n  ki II  kl. m  kl.

forin-
biljetter

I For plat-

Passagerare
Afgift

K
ilogram

 
• • 

• 
1

Afgift
Ton.

Afgift

St. st. 3mf Smf. 9mf 3mf. . 3mf 3mf

Januari . . . . 299 1,965 381 20 1,658 70 131 85 2,264 2,171 75 3,788 00 45 2,232 20 0,792 10 55
Fcbruari . . . . 195 1,205 243 20 1,009 90 98 95 1,400 1,352 05 3,472 50 85 1,402 90 2,012 19 10
Mars . . . . . 235 1,239 293 05 1,012 50 163 45 1,474 1,469 — 1,563 26 85 1,495 85 1,866 25 85
April . . . . . 349 1,826 390 30 1,447 60 158 60 2,175 1,996 50 1,736 25 35 2,021 85 1,243 19 20
M a j .................... 193 1,133 240 95 918 40 102 - 1,326 1,261 35 2,612 40 70 1.302 05 1,810 28 95
J u n i .................... 421 2,306 518 80 1,849 35 145 — 2,727 2,513 15 6,097 105 40 2,618 55 2,545 33 15
Juli . . . . . 300 1,778 393 10 1,434 20 183 30 2,078 2,010 60 4,751 84 10 2,094 70 2,940 35 —
Augusti . . . . 406 2,140 536 15 1,799 05 713 90 2,546 3,049 10 5,208 104 10 3,153 20 4,091 58 05
September . . . 311 1,356 361 45 1,152 46 245 60 1,667 1,759 51 4,796 62 11 1,821 62 4,807 39 —
Oktober . . . . 253 2,778 323 45 2,295 65 165 — 3,031 2,784 10 3,467 44- 22 2,828 32 4,084 35 13
November , , . . 171 1,426 210 60 1,113 29 149 85 1,597 1,473 74 1,757 23 07 1,496 81 2,638 21 14
December . . 215 1,455 277 40 1,243 21 83 85 1,670 1,604 46 1,983 20 72 1,625 18 2,899 21 71

Summa 3,348 20,607 4,169 65 16,934 31 2,341 35 23,955 23,445 31 41,230 647 92 24,093 23 31,727 346 83

5—31 December
1899' . . . . . 323 1,621 420 85 1,356 65 117 - 1,944 1,894 50 3,255 50 1,944 50 0,5 66 11 90

Summa | 3,67l| 22,228| 4,590|50 18,290 96 2,458 3s| 25,899 25,339 81 44,485 697 92 26,037173 32,293 358 73
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O

jerriväg.

samt inkomsterna per manad under âr 1900.

T. k. 2. ■ 6  o d s t  r a f i k e n • i
T. k. 3.
D iverse

inkomster

R
Ö

rlig m
aterial 

H
 

i

4.

Summa
trafikin-

komst

Fraktgods Paket H
ast ai

H
ornboskap

H
undar 

I

Afgift Akdon

Sum
m

a gods- 
trafik

Sum
m

a diverse 
inkom

ster

Ton
' Afgift

st;
Afgift .

For
hästar

iFör horn- 
boska

<=• ■
g- N
p. g=
3 ‘ St.

Afgift

Smf. St. St. St. 9mf Smf 3mf 3faf 3mf

1,907,2.98 3,970 25 23 37 50 67 8 1 113 25 6 7 35 4,138 90 2,252 95 ■70 60 8,694 65
1,865,881 3,576 35 20 . 31 25 30 8 2 — — 63 90 — — 5 4 25 3,694 85 1,503 52 97 44 6,698 71
1,696,19* ,3,311 50 24 42 — 2 14 4 — — 22 90 — — 10 11 40 3,413 65 1,201 10 246 32 6,356 92
1,179,719 2,485 05 35 37 50 6 24 4 — — 44 10 — — 3 2 45 2,588 30 '2,100 50 160 12 6,870 77
1,355,043 3,274 35 41 51 75 1 1 — • — — 4 25 — — 5 2 55 3,361 85 2,204 — 126 36 6,994 26
2,530,522 5,332 40 34 29 75 — — 2 . 1 30 — _ 2 3 40 5,400 - 3,102 15 271 84 11,392 54
1,936,804 3,970 35 30 21 75 1 1 7 — 7 40 — — — — — 4,034 50 2 25 388 68 6,520 13
2,697,310 6,023 75 31 36 75 — = 4 — — 2 60 — — 1 2 05 6,123 20 331 76 717 44 10,325 60
2,114,749 4,575 93 49 . .,.<39 — 1 12 4 — — 17 97 — — 3 2 96 4,674 86 39 40 781 36 7,317 24
1,343,836 3,211 60 43 42 50 12 14 71 —* — 108 16 — — 6 9 02 3,406 41 '2 95 525 80 6.763 48

351,502 829 87 51 31 75 ' 2 9 6 -- — 20 55 — — 2 1 48 904 79 61 85 219 88 2,683 33
555,208 1,139 61 44 57 25 3 9 1 — — 17 i l — — 18 19 29 1,254 97 2,908 50 232 12 6,020 77

19,614,0 66 41,701 01 425 458 75 125 100 106 — - 423\ 49 — — 61 66 20 42,996 28 15,710 93 3,837 96 86,638 40

581,277 1,371 _ 47 60 50 5 2 65 10 11 30 1,457 35
’

50 77 40 3,479 75
20,195,3*3 43,072 01 472 519 25 125 îoo '.m — . — 426 14 — — 71 77 50 44,453 63 15,711 43 3,915 36 90£18 15

K. G. Ahlroth.



Berättelse om trafiken ä Mänttä—Wilppula jernväg
under är 1900.

Industriidkaren Konimerserädet G. A. Serlachius hade pä derom hos 
Hans Kejserliga Majestät gjord underdänig an h ällän den 22 Januari 1897 
ej mindre erhällit koncession ä utförande af en lokomotivjernväg med enkelt 
spär af 0 , 6 0  mtrs spärvidd, utgäende frän Wilppula station ä Wasa hanan 
intill Mänttä bruk genom Pukkila, Melanen och Isoniemi hem mans marker 
inom Ruovesi socken af Tavastehus Iän, jemte Koskela och Mänttä; hemmahs 
marker inom Keuru socken af Wasa Iän — hvilken jernväg bleive 6,720 km. 
läng, och hvars anläggningskostnad beräknats tili 9mf 138,100, än äfven- 
subvention jämlikt- Finansexpeditionens bref af den 21 December samma är 
af allmänna medel tili belopp af 3inf 60,000 för den koncessionerade elelen 
Wilppula—Koskela haltpunkt.

Arbetena ä nämnda bansträeka hade emellertid päbörjats allaredan un
der är 1896 och derföre framskridit derhän, att densamma, jemte dertill 
hörande byggnader och rörlig materiel, den 25 Oktober 1897 änmäldes till 
äfsyning. Denna försiggick äfven den 2:dra därpätöljande November — 
men künde synemännen af särskilda orsaker, icke godkänna banans öpp- 
nande för allmän trafik — hvaremot de dock konstaterade att banan be- 
fanns i sädant skick att intet hinder mötte för dess lipplätande för provi- 
sorisk samfärdsel.

Efter det banan ytterligare afsynats den 8 December 1899, uppläts 
densamma, jämlikt Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna i Finland 
resolution af den 26 Februari 1900, till allmän trafik.

Vid banan Annes endast 1 haltpunkt, Koskela, belägen i ändan af den
samma vid Koskela hemmahs och Mänttä bruks rä. Vid nämnda haltpunkt 
Annes 2, och vid Wilppula station 3 st rexlingar, eller in summa 5 st, och 
med en sammanlagd längd af 348 m. sidospär. (Under provisoriska traAken 
fanns dessutom ett vexelspär, vid d. s. k. Kapakkalampi, för vedlastning, med 
2 vexlingar och 112 m. spär, äfvensom vid Koskela haltpunkt ett s. k. stumt
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spâr af 18 ra. längd jemte i vexel, hvilka dock slopades, när banan upp- 
läts för ällmän trañk.)

Längden af bänan utgör, efter en sednaste sommar löretagen kontroll- 
mätning, följande:

I hufvudsp'àr..................................6,720 klm.
Sidospär ä Wilppula 273,63o m.

„ Koskela 74,6oo „ — 0,348 „
Summa 7,0 6 8 klm. 

ellei afrundadt =  7,\ klm.
Med ofvannämnda spärlängd, sidospären inberäknade, och dä kostna- 

den af banbyggnaden, inclusive rörliga materielen, i verkligheten utgjorde 
194,006: 82 Smf, blir densamma alltsä pr klm.

27,324:90 Smf
. Grustägt flnnes äfven, men är densamma belägen inom Mänttä bruks 

omräde.
Banan är försedd med en jernbro af 5 m. spännvidd, med valsade J  jerns 

bjelkar, äfvensom 7 st. öppna trummor af 12,4 m. sammanlagd längd.
Banans rörliga materiel utgöres af:
2 lokomotiv, , •
2 passagerarevagnar,.
1 bagage d:o, .

59 div. gods d:o,
1 dräsin, och . .
1 snöplog.,
Under är .1900 har â Mänttä—Wilppula banan expedierats följande an- 

tal passagerare- och godstäg, äfvensom arbetstäg:
Ordinarie passagerare- och godstäg . . . 2,078 st.
Extra d:o . „ d:o . . .  82 „
Arbetstäg . .  .....................................  52 „

Summa täg 2,212 st.
Af bilagda tabell framgâr att under àret befordrats â banan 8,517 per- 

soner för en inkomst af 5,276:05 3mf, och 596,760 kg. gods af „allmänna 
traflken“ för 3mf 1,436:10, äfvensom 13,454,000-kg för 9ñ>f 22,805:— af 
„Mänttä bruks enskilda traflk“, tillsammans utgörande Smf 29,517:15.

Af denna inkomst belöper sig:
17,87 % pä passagerare,
4,87 % „ allmänna godstrafiken, sarat 

______ 77,2 6 % „ Mänttä bruks enskilda godstrafik,
Sma 100 och utgör sälunda inkomsten pr kilom. Smf. 4,392:43.



Kostnaden för remont och trafikering af banan utgjorde:

208 .
Trafilcafdelningen.

Aflöningar . . . . . . . 5ügc 4,436: 35
Materialförbrukning. . . . „ • 246:85
D iv e rs e ...................' . . . „ 2,635:97 . 7,319:17

Banafdelningen.

Aflöningar . . . . . . . &nf 5,680:40
Sparet, sleepers & bailast . „ 3,755:39
ßanvallen & konstarbeten , „ 199:60
Underhäll af gärdesgärdar . „ 1,990:80
D iv e rs e ....................... ■ . ■ „ 6: - 11,632:19

M aslcinafdelningen.

Aflöningar . . . . . . . 9mf 5,527: 75
Materialförbrukning. . . . „ 1,784:75
Underhäll af lokomotiv . . „ 521:50

d:o „ vagnar . . . „ 1,668:50
Diverse ............................ . „ 9 : -
Vedf'örbrukning, 232 fmr . . „ 1,608:— 11,119:50

Summa 9mf 30,070: 86 .
och lemnade banan sälunda under äret en förlust af 9mf 553: 71.

Trafiken har för öfrigt under äret bedrifyits utan afbrott, med ordning 
och punktlighet, utan att nägot olycksfall inträffat.
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T ab e l l  öfver antalet ä banan befordrade resande, och kg afsiindt gods, 
lemnande nedan uppgifna resultat.

Passageraretrafik.

■ Hela antalet resande • ...................................................
Inkomst deraf, inclusive bagage afgifterna- • • 9m/. 
Denna inkomsts förhällande till totalinkomsten frän 

banan ......................................................................

Allmänna godstrafiken.

Befordradt fraktgods' i k ilo g ra m ....................
Inkomst deraf.......................................................... 99n/.
Denna inkomsts förhällande till totalinkomsten frän

b a n a n ....................... ..............................................

Mänttä bruks enskilda godstrafik.

' Befordradt fraktgods i kilogram • .......................
Inkomst deraf........................' .................................9m/.
Denna inkomsts förhällande till totalinkomsten frän

b a n a n ..................................................................  •

Summa inkomst frän banan

belöper sig salunda till • • 
fördelad enl. ofvanstaende:

Inkomst pr bankilometer

utgör

9m/.

9m/.

Kostnaderna för remont och trafikering

af banan u tg ö r .......................................................9nt/
Utgift per bankilom eter....................................... 9m/.

Ar 1900

8,517 
5,276: 05

i 7,8 7 '/ 0
596,760 

1,436:10

4,87 7 0
13,454,000 
22,805: —

77,26 •/„

.29,517! 15.

4,392: 43

30,070: 86 
4,471: 83

Orihvesi, den 7 November 1901.

K. A. Schultz.

Öfverstyr. för Väg- o. Yattenb. drsber. f. 1900. 27
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Sanimandrag öfver trafïken vid

M i n a d

A 1 1 m a n n a

P a s s a g e ’r a r e :  et'c. t r a f i k

Biljetter A f g i f t Tillsamnian Bagage .

I II I TI Bilj. Afgift Ant. Afgift

st. st. Jmf. yiA ■ß. sfc. 7>i. St. '3Tnf yu-

J a n u a r i ........................ 91 ■ 384 68 25 194 475 262 25 97 9 70
Februari................ 94 . 399 70 50 201 __ 493 271 50 106 10 60
M a r s ....................' • ■ 131 403 98 25 203 50 534 301 75 . 119 11 90
A p r i l ............................ 208 544 156 — 276 50 752 432 50 194 19 40
Maj • • ............... . • 219 573 164 25 . 288 _ 792 452 25 142 14' 20
Juni- . . . . . . . 137 665 102 75 337 25 802 440 — •95 9 50
Ju li............................. 116 555 87 — ■ 280 _ 671 367 — 107 11 70
A u g u sti........................ 52 795 . 59 40 • 442 35 847 501 15 ' 3 75
September . . . . . .49 ' 885 58 — 549 35 934 607, 35 35 8 75
O ktober........................ 28 748 35 20 483 90 776' . 519 10 46 11 50
N ovem ber.................... ■27 684 34 80 431 80 - 711 466 60 86 21 50
December . . . . . 47 683 58 40 437 35 730 495 75 103 25 75

Summa 1,199 7,318 992 80 4.125 — 8,517 5,117 80 1,145 158 25

Mänttä i Februari 1901.
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Mänttä— Wilppula jernväg âr 1900.

t r a f i k e n
Mänttä Bruks enskilda trafik ■

Godstrafiken

Sum
m

a passager.
&

 godstrafik
' 

i

Sumina
passager.

trafik.

m m
Godstrafiken Extra tag

i

Summa
Ant. Afgift

3Jnf yvÄ kgr. yii yii. kgr.. n st. yii 9htjC. n

271 95 50,404 128 25 400 20 942 550 1,884 . 8 200 2,084
282 10 44,903 120 20 402 30 1,533,850 3,068 — 8 200 — 3,268 —

313 65 50,111 135 40 449 05 2,606,700 5,214 — 4 100 — 5,314 __
451 90 53,632 134 35 586 •25 1,784,400 3,567 — 4 100 — 3,667 —

■ 466 45 38,797 113 90 580 35 1,026,400 2,064 — — _ — 2,064
449 50 49,772 151 05 600 55 675,900 1,452 — ■ 2 .50 — 1,502 —
378 70 63,243 163 — 541 70 656,100 1,312 — — — — 1,312 —
505 50 39,615 79 10 584 60 714,000 576 — 2 37 50 613 50
616 10 35,532 85 95 702 05 800,900 672 — — — — 672 —

.. 530 60 •67,219 118 10 648 70 1,329,100 1,152 — 2 37 50. 1,189 50
488 10 65,956 103 20 591 30 735,800 588 — — — ~ 588 —
521 50 37,576 103 60 625 10 648,300 531 — — — __ 531 —

5.276 05 596,760 1,436 10 6,712 15 13,454,000 22,080 30 725 22,805 —

p. p:pa G. A. Serlachius.

Axel Ernst Serlachius. C. D. Skippari.

F. Am idi. ■
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Jemte det Öfverstyrelsen angäende för allmäh traftk upplätna privata 

jernvägar underdänigst fär hänvisa tili respektive inspektörers för äret af- 
gifna och i det föregäende intagna berättelser rörande .dessa under Öfver- 
styrelsens inseende stälda banor fär Öfverstyrelsen i lika underdänighet 
bifoga karta öfyer. Storfurstendömet Finland, utvisande, jemte ingeniördi- 
strikten, kanaliserade farleder och de stallen, der de i denna berättelse onf- 
förmälda arbeten blifvit utförda. Helsingfors i November 1902.

Alfred Nyberg.

Werner Lindberg. K. W. Brander. Oscar Lindberg. B. Siren.

. . .  I , .  s .

Fredrik Andersson.


