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F Ö R S T A  AF DE L NI NGE N.

I.j Kanaler och farleder samt tili dem hörande inrättningar. 

| A. Saim a vattensystem .

I. S a im a  kanal e l le r  fa r le d e n  frä n  V ib o rg s k a  v ik en  tili  Saitnen .

Eör lättare öfversigt Jhafva de under äret verkstälda arbetena hänförts un
der följande hufvudrubriken: Kanälen. Slussar, Broar ocb stämportar, Slipen, 
Kullvertar, Botten ocb bräddaflopp, Segelleden och hamnar, Byggnader, Tele
fon, Plantskolan, Diverse arbeten och Förrädet.

Nedre distriktet.

A. Kanälen.

Kanalbanken iständsattes pä skadade stallen och grusades ofvanför Liet- 
• järvi, Yläsärkijärvi och Juustila slussar. Pollare reparerades vid Pälli och 
Särkijärvi och dragvägama rödjades vid Nuijamaa, Taipale och Patti järvi. — 
Dosseringarnas stenrevetering reparerades oivan- ocb nedanför Lill Pälli sluss, 
ofvanför Stör Pälli, Lietjärvi och Rättijärvi slussar samt vid Kivikoski, Lavola 
ocb Kuusniemi och ny revetering lades under vattenytan.pä en sträcka af 
140 meter emellan Pälli slussar. — A Viborgs svängbro reparerades tvä pollare 
och ledningsbjelkarna. — Dagvattensdikena öppnades vid Pälli, Lietjärvi och 
Juustila och täckdiket ä slussvaktens i Rättijärvi gärdsplan murades. Kanal- 
bottnen muddrades ofvan- och nedanför Lietjärvi sluss, vid Rättijärvi la-nd- 
ningsbrygga och det smala stället nedanför Juustila. En klippspets bortkilades 
frän Östra dosseringen nedanför Ala-Särkijärvi sluss. — Yid kanalen plante- 
rades träd och' buskar och planterigarna underhöllos.

B. Slussarna.

Efter det snön om vären smultit aftäcktes slussarna, slussportarna ren- 
gjordes, dèras. trâdelar tjärades och-järndelarna malades, I6:de och 26:te slus-
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sarnas nedre portar förstärktes med I-järn. 5 st. portvandringar upphandlades 
ooh en ny dragstäng tillverkades. — A  Stor Pälli, Lietjärvi o eli Bättijärvi slussar 
iständsattes slussplanernas stenbeläggning. — Den vestra vingmuren upp- 
murades änyo ofvanför Lietjärvi sluss och likasä den Östra vingmuren ofvan- 
för Juustila sluss. Stor Pälli, Lietjärvi, Patti järvi och Juustila slussars bak- 
murar tätades med lera och fasadmurarnas "fogar med cementbruk. — Nya 
lyktstolpar tillverkades. — Efter seglationens slut täcktes slussarna med för 
ändamälet uppköpta stockar och bräder.

C. Broar oeh stämportar.

A Yiborgs svängbro reparerades locket óch tili broarna vid Taipale och 
Särkijärvi förfärdigades nya portar. I  Yiborgs svängbro söndertogs mekanis- 
men och hopsattes ater, hvarvid nya löphjul insattes. — Yid Juustila repare
des den Östra bromuren, bromurarna täcktes . tili vintern.

E. Kullvertar, botten- oeh bräddafiopp.

A  Pälli bräddafiopp reveterades bromuren. Bromurarna täcktes tili vin
tern. — I och för reparation af brolocken uppköptes plankor.

F. Segelleden oeh hamnar.

Emellan Pälli slussar uppmurades ett stenkummel. Emellan Stor Pälli 
och Lietjärvi slussar anbragtes 5 st. sammankopplade träpollare och likasä 
nedanför Lavola sluss .12 st. dylika. — Öfriga pollare tjärades och mälades; 
ledfyrarna, remmarena och andra sjömärken egnades omvärdnad; segelledens 
belysning medtog en kostnad af Fmk 1,670: 78.

G. Byggnaderna.

A. kanalchefsbostället verkstäldes i boningshuset särskilda vid den senaste 
tili- och afträdessynen föreskrifna reparationer. A badstugan och drängstugan 
omlades vattentaket. Afträdet och spillningskasten ombyggdes för en kostnad 
af Fmk 1,682: 43. A  rian reparerades taket. — I distriktsekefens boningshus 
lades brädgolf pä vinden och ett rum reparerades. Uthuset, innehällande fä- 
hus, afträde, vvedlider och spillningskast, ombyggdes för en kostnad af Fmk 
2,383: 94. För badstugan uppfördes. en vattenledning, som kostade Fmk 141: 12. 
— Tili kassörsbostaden tillbyggdes ett kontorsrum och förstuga för en kost
nad. af . Fmk 4,306: 74. Pä vinden lades brädgolf och tili köksfarstun uppför-
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des en stentrappa. En ny brunn utfördes för en kostnad af Fmk 180: 40. — 
I  byggmastarebostaden ommurades köksugnen och tvä boningsrum och köket 
.reparerades. Tili ufchusefc tillbyggdes en bod och ett afträde och den gamla 
höladan inreddes till stall, allt för en kostnad af Fmk 499: 83. — I trädgards- 
mästarebostaden anbragtes dubbeldörrar tili förstugan och golfven i tvä rum 
belad e s med linoleummattor. Badstugans golf och lave omlades och en ny 
¡brunn gräfdes. — I Juustila uppfördes ett nytt varuskjul för en kostnad af 
Fmk 2,084: 87, och det gamla varuskjulet inreddes tili snickareverkstad. 3med- 
jans vattentak omlades med asfaltsfilt. — Tili slussvaktsbostäderna vid Liet- 
järvi, Rättijärvi, Ylä- och Alasärkijärvi tillbyggdes ytterligare ett rum för 
.slussdrängarna och utgjorde kostnaden per rum i medeltal Fmk 1,650: —. I 
förre byggmästarens vid Stor Pälli bostad inreddes ett rum för samma ända- 
mäl. Tillbyggnaden tili nattvaktens bostad vid Juustila brädfodrades' och i. 
arbetsfolkets bostad uppfördes tvä njra plätugnar. Varuskjulet vid Stor Pälli 
brädbeslogs och för förre byggmästarens vid Pälli bostad uppfördes nytt ved- 
lider och spillningskast. Vid 5:te slussen utfördes nya brunnar med beton- 
xingar. — Vid Juustila sluss uppfördes en n3- dejoureringskur och utgjorde 
kostnaden derför äfvensom för de öfriga kurarnas reparation och förseende med 
petroleumkaminer sammanlagdt Fmk 1,055: 27. — A  Rättijärvi hotell höjdes 
Jaket och omlades med asfaltfilt, väggarna reparerades och brädfodrades samt 
malades med oljefärg, allt för en kostnad af Fmk 2,534: 91. — A  öfriga bygg- 

' joader i distriktet tjärades taken och reparerades eldstäderna.

H. Telefonen.

Telefonledningen iständsattes och underhölls; nya telefonledninga.r upp- 
¡sattes för trädgärdsmästaren och tili slussen vid Lill Pälli för en kostnad 
uf Fmk 513: 70. Ett nytt centralbord inrättades i Juustila central för en 

; kostnad af Fmk 268: 75.

I. Plantskolan.

I plantskolan utfördes planterings- och andra arbeten säsom kompostbe- 
xedning, skolning af träd- och buskväxter samt reparation af arbetsredskap.

K. Diverse arbeten.

De kanalen tillskiftade landsvägslotterna grusades och underhölloS; häg- 
naderna reparerades och mälades.—  Mätningar och grundundersökningar i 
kanalen .utfördes. Om vintern verkstäldes plogning emellan Räihä och Juustila.
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Landnirigsbryggorna och pollarena befriades frän omgifvande' is. — Prämär, 
färjor och bätär underhölls, 3 st. nya bätar uppköptes för att an van das vid 
tandningen' af de vid farleden anbragta lyktorna.

M. Förradet.

I förradet förefintliga äldre arbetsredskap ■' reparerades och nya sädana 
äfvensom byggnadsinaterialier uppköptes och upplades i väruskjulen.

Öf're distriktet.
A. Kanälen.

Pä värvintern- uppmuddrades frän känalbotten nedanför 4:de, 8:de och 
9:de slussarna inalles 687.25 m3 slam, hvilket medtog en kostnad af Fmk 
907: 05. — Kanaldosseringarna rensades frän buskar, skyddsbjelkarna i bergs- 
skärningen ‘vid Hiirensuo blefvo dels reparerade, dels utbytta mot nya. — 
Dragvägarna och dragvägsbroarna äfvensom broarna. pä vintervägen reparera
des och förstärktes.' :— Dagvattensdikena befriades frän snö och rensades. — 
Öfver det tili ■ Saimen ledande utfallsdiket i Lauritsala byggdes en bro för 
fotgängare. — Planteringama längs kanalen underhöllos.

B. Slussarna.

Slussplanerna pähöjdes; slussarna mättes och afvägdes. — Ai murarna 
i Must.ola sluss’ nedersta kammare och af dess vingmurar ominurades 33.5 m3 
för en kostnad af Fmk 2.411: 45. I samma sluss ombyggdes nedre portparet, 
med användande af de gamla järnen, för en utgift af Fmk 5,131: 83, deri in- 
begripen kostnaden för en 1.5 m hög arbetsdam. — I Tuohimäki sluss om- 
byggdes, utan användande af arbetsdam, nedre portparet med begagnande af 
de gamla järnen för en kostnad af Fmk 5,460: 22. — I de öfriga slussarna. 
reparerades portarna; frostgrafvarna rensades. — 4 st.. Aladdin-lampor uppköp
tes för Fmk 1,041: 20 och anbragtes af dem 2 vid Mälkiä och 2 vid Stör 
Mustola slussar. Pelarena, reservdelarna och monteringen kostade Fmk 144: 95. 
— Innan trafikens början aftäcktes slussarna och efter densammas upphörande 
täcktes desamma ater.

C. Broar oeh stämportar.

A broarna vid Lauritsala, Mustola och Kansola reparerades brolockenj 
likasä iständsattes mekanismen ä Kansola, Mustola och Suikki broar. — Tili 
brolandfästena släpades sand etter behof. — Efter det trafiken upphört stäng- 
des stämportarna vid Kansola och Suikki.
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D... Doekan.

Dockans portar - ombyggdes med användande af.de gamla.järnen för en 
kostnad af Fmk 1,955: 01, däri inberäknad utgiften för uppförandet af en 1 m 
hög ärbetsdam. — En ugn för uppbränning af spämor uppfördes för en kost- 

. nad af Fmk 1,334: 42.

E. Kullvertar, botten- oeh bräddaflopp.

Öfver Mälkiä kvarndike ' byggdes' en ' ny brö för fotgängare ocb ä den 
öfver Tuohimäki bräddaflopp ledande broh anbragtes ledstänger. —' Soskuan- 
joki ä uppmättes ocb afvägdes frän Mustola halfvägs tili Tuohimäki ocb Tuo
mioja; vattenständsobservationer verkstäldes i Mustola ocb Tuomioja.

F. Segelleden oeh hamnärnä.

, Stolpar för uppbärande af vitestaflor, upps.täldes nedan- ocb ofvanför 
.slussarna; likasä semaforer nedan- ocb ofvanför broarna. — Kümmel, ocb fem- 
mare m.älades ocb underböllos. — Farledens belysning kostade Fmk 915: 08. 
— Landningsbryggan. vid Lauritsala reparerades ocb ofvanför Tuomioja, sluss 
uppfördes-en-ny-brygga för en kostnad af-Fmk 190: —

G. Byggnaderna.

. I distr.iktscbefens boningsbus brädfodrades salstaket, väggarna ömtapetsera- 
■des ocb golfvet belades med en liboleummatta. Källaren förseddes med väggar 
ocb golf af tegel. — A kassörsbostället förseddes iskällaren med grästensväggar 
ocb gründen torrlades medelst dräneringsrör. — I slussvaktsbostaden vid Lill 
Mustola reparerades karnmarens golf ocb tak ocb i stället för den gamla ugnen 
uppfördes en ny plätugn. A  slussvaktsbostaden vid Stor Mustola panelades 
ocb mälades väggarna i köket. I slussvaktsbostaden vid Fäihä erböll kam- 
maren en ny dörr ocb nytt tak ocb utbusen reparerades. ‘— För slussväktens 
vid Mälkiä bebof utfördes en brunn med cementrör för en-kostnäd af Fmk 
345: 60, i hvilken- kostnad' dock äfven inbegripes utgiften för rengör-ing- af 
brunnen vid Lill Mustola. — Större dejourer.ingskurer uppfördes vid Mälkiä, 
Lill Mustola, Tuohimäki ocb Fäihä slussar ocb Kansola bro, oeh steg utgiften 
härför sammanlagdt tili Fmk 1,034: 40. — A skogsvaktarebostället reparerades 
boningsbuset o.ch gräfdes en potatisgrop. — I öfrigt verkstäldes mindre.repa- 
rationer ä byggnaderna; särskildt iständsattes ugnar. . . ;
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H. Telefonen.

Centralstationen i Mustola och telefonerna med ledningar. underhöllos.

K. Diverse arbeten.

Landsvägsgärden och grindar reparerades pä särskilda Ställen; ä de lands- 
vägsbroar. som leda öfver Kansola bräddaflopp och öfver Soskuanjoki-ä vid. 
Lill Mustola omlades locken; vintervägen fr an Lauritsala tili Räihä plogades. 
— Prärnar, färjor- och bätar underhöllos. — Stenläggningen nedanför 8:de- 
slussen iständsattes. — En lodja, som genom olyckshändelse skadats i en sluss, 
reparerades.

M. Förrädet.

Arbetsmaterialerna transproterades och upplades pämagasinsgärden; arbets- 
redskap reparerades; stockar fälldes och utsläpades frän kanalens skogar; 
mossa upptogs; stenar sprängdes och transporterades för nästföljande.ars beho£ 
tili respektiva arbetsplatser.

Af efterföljande. tabeller N:ris 1, 2, och 3 framgä de tili ofvanbeskrifnav 
arbeten ätgängna kostnaderna och dagsverkenas antäl, kostnadernas fördelning; 
pä betingsarbeten och dagsverken samt pä hast- och persondagsverken, för 
hvarje arbetslittera, äfvensom medeldagspenningens storlek.

Utgifterna för kanalen hafva under äret varit följande:

Aflöningar ät tjenstemän och byggmästare.. Fmk 28,121: 56 
> 2 vägskrifvare, trädgärdsmästare
och betjente ......................................... .. > 58,197:91

Hyra för brovaktsbostaden i Viborg .......... » ' 960: —
Gratifikationer  .......................... ...............  > 500:— Fmk 87,779:47
Dagsverken (tabell N:o 1) .. Fmk 42,219:17 
Betingsarbeten (tabell N:o 1) > 17,825:86 Fmk 60,045:03
Materialkostnad.................................................  > 54,169:— Fmk 114,214: 03-
Ersättning ät tullkamrar för uppbörd af kanalafgifter.........  > 3,803: 44

Summa Fmk 205,796: 94r

Dessutom har 800 mark erlagts af trafikanter för reparation af sädana. 
skador, som_af desamma .förorsakats . kanalen; .................... .. •
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Inkomster under äret:

Kanalafgifter vid Mustola kassörskoutor .
för 4,050 farkoster.............................

Kanalafgifter vid Juustila kassörskoutor
Fmk 516,491: 80

för 5,472 farkoster.............................
A  följande tullkamrar uppburna kanal

afgifter:

» 149,986:25 Fmk 666,478: 05

i N yslott..................................... » 6,078:55
> K u opio ..................................... 42,106: 68
» S:t Michel................................. > 7,291:40
» Joensuu......................... ........... » 19,094: 15
» Iisalmi ..................................... » 8,234: 40 > 82,805:19

Dockafgifter för 123 farkoster .................... 10,335: —
Broafgifter vid Yiborgs svängbro för 3,964 farkoster .......... > 7,928: -
Hyra för lastningsplatser ......... ................. Fmk 4,197: 55
Arrendemedel och hötäcktsafgifter för kanal-

verket tillydande jordlotter.................. » 7,665:08 > 11,862: 63
Summa Fmk 779,408: 87

Da frän iukomsterna afdragas utgifterua................. .. .. » 205,796: 94
Äterstär en behällning af .............................................................. Fmk 573,611: 93

Kanälen öppnades för allmän trafik den 9 maj och stängdes den20novem- 
ber. Genom Viborgs- svängbro passerade den första farkosten den 3 maj och 
samma dag vidtog trafiken tili Lavola, med tillhjelp af isbrytare, samt den 4 
tili Juustila, likaledes med tillhjälp af isbrytare. Kanälen isbelades den 18 
november da isen var 8 mm tjock; genom isbrytning upprätthölls trafiken dock 
tili den 20 november för att i kanalen inkomna farkoster matte slippa ur den- 
samma. Den 20 november var isen ofvanför Lietjärvi sluss 9 cm tjock. 8 st. 
farkoster blefvo infrusna i kanalen, af hvilka 2 st. krossades af isen och sjönko 
och 2 st. mäste lossa sin last' vid kanalbanken. Seglationen pä Saimen upp- 
hörde den 30 november.

Trafiken var under äret synnerligen liflig och ökningen i förhällande tili 
d.e 4 nästföregaende ärens trafik framgär af nedanstäende sammanställning.



Ä r Antalet
farkoster

G-odsets
vigt

Brutto
inkomst. ütgifter Netto in- 

, komst.
Segla-

tionsda-
dagar•ton 9ih£ ■p. p. Sntf. ■P-

1903 ................ 8 584 ■ 515 000 637 657 71 152 454 61 485 203 10 211
1904 ................ 8 856 518 000 658 922 65 180 734 26 478188 39 191
11105 ............... 7 855 520 000 616 704 79 232 354 99 384 349 80 ' 192
1906 ................ 8196 563 480.2 696 435 30 203 894 68 492 540 ■62 ■190

1 1907 ........... 9 522 - 633 850.8 779 408 87 205 796 94 573 611 93 , 195

Tabell I.

Ansla-
gensbe-

lopp Litt'
UpP;

kandlin-
gar

Användt 
fran för- 

rädet

D a g s v e r k e n B e t i n g s a r b e t e n
Summa

Person Öke Person ■ Öke
Smf p . 9mf p . $iii£ p . Dag. Sittf. p. Dag. 1 Snif p . Dag. Stif. yu. Dag. Smf. p , Snif. p .

N e d r e d i s t r i k t e t
16 180 — A, 1 164 30 130 _ 2 643 6 490 50 2917, 1 020 — 1069'/, 3 921 90 229 1345 35 14 522 05
6 665 — B.. ' 4573 35 542 — 867 2 335 48 76 354 50 57 198 50 4 19 25 . 8 023 08
5 400 ■— ' C." '3 646 80 ■ — — 97 283 60 9 39 — 39 101 15 4 19 50 4 090 05

740 — E. 30 10 — — 8 22 — 2 8 — 14 • 50 — — — — . 110 10
5110 — F.' 1441 58 80 - 779 1805 10 267, 106 — 580 1266 80 7 35 — 4 734 48

23 613 — G. “13 811 28 990 24 L89F/, . 6200 90 . 237 1 186 — 11397, 5 325 99 ' 26'/, ,148 50 27 662 91
2 070 — H. 2 881 87 — — 14 41 60 117, 46 — — — — — — — 2 969 47
1570 — I. 135 86 — — 4417, 1004 60 CO S"“

“ 230 50 8 — — — — — 1370 96
6 875 — K. 3 368 91 ■ 120 — 694 1752 24 787, 337 - 75 180 15 44 247 75 6006 05

800 — M‘. 512 95 — — 188 523 40 10 40 — 8 16 60 — — — 1092 95
5 000 — m ;: 1822 03 1822 03

74023 — S:ma 33 389 03 ' 1862 24 7:623 20 909 42 7207, 3 367 — 2 982 11061 09 3147, 1815 35 72 404 13

Ö f  r e c i s t r i k t e t
5 949 — A. 676 60 86 40 16717, 3 938 10 1017, 499 — ' 402 685 70 66 346 15 6 231 95

23 777 80 B. 4499 65 5 424 57 270374 6 912 20 1637, 698 75 3007, 696 — 47 260 80 18 491 97
1577 50 C. - - — — — 11274 343 70 17 78 50 12 ' 46 — — - 468 20
4 317 90 D. ■ .920 63 391 10 637 1690 60 35 140 — 26 163 20 22 • 109 50 3 415 03
2 258 60 . E. 41 79 — — 176'/, 468 40 ' 97, 42 — *) 120 40 — ■ — — — -592 19

17 317 — F. 256 82 181 96 90 267 70 9 38 — *) 798 732 52 — — — 1 477 —

5 054 60 G -. 2 054 87 151 83 3057, 884 25 42 194 — 697, 309 — 1 6 — 3 599 95
1418 — H . 1135 — t 135 —

5 482 — K . . 1503 32 844 28 3347, 729 75 14 59 — 177 605 25 32 160 — 3 901 60
1400 — M1. 520 45 — — 223 593 80 757, 365 — 55 141 25 1207, 648 05 2 268 55
5 000 — Ml 228 46 228 46

■73 552 40 S:ma 11837 59| OOO00 u\ 6 254 15 828 501 4677,| 2 1h |25 1 960 3 418|92|288'/, OOCO 41 809|90

*) mänadsaflöning.

t
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Tab eil II.

Sammandrag.

Anslage ns 
belopp Bt u f v u d r d-b v. i k'

Bemont ocb underbällskostnader

Nedre di- 
striktet

Öfre:di
striktet

Summa
Süif p.

22 129 A. Kanälen.-.. ........................................ ,14.522 -05 . 6 231 ■95 ,k> 754 _
30 442 -80 B. -.Slussarna...................................•........... 8 023 08 18 491 97 26 515 05
6 977 50 C. Broar och stämportar . . . . . . : .............. 4.090 05 468 20 4 558 25
4 317 90 D. Slipen ........................................... — — 3 415 03 3 415 03
2 998 60 E. Kullvertar, botten- och bräddaflopp, .. 110 10 592 19 ■ 702 29

22 427 — F. Segelled och- hamriar -..........' . .............. 4 734 48 1477 — 6 211 48
28 667 60 G. Byggnaderna ........................................ 27 662 91 3599 95 31 262 86
3 488 — H. ' Telefonen..................: ........................... 2 969 47 1135 — 4104 47
1 570 — I. Plantskolan : ....... ;'........... ................... 1370 96 — — 1 370 96

12 357 — K. Diverse arbeten............ ....................... 6 006 05 3 901 60 9 907 65
2 200 — M. Förrädet’: M1 — reparatiöner-.. . . . . 1092 95 2 268 55 3 361 50

10 000 — M* =  behallniiig af • arets
uppbandlingar............... 1822 03 228 46 2 050 . 49

147 575 40 72 404 13 41 809 90 114 214 03

, Tabell III.

Medeldagspenningen- vid kanalen- är 1-907 för arbetsdag .om 10 timmai' 
■ oru sömmaren och 8 timmar om vintern. • ,

. . . .. M e d e l d a g s p e n n i n g e n

.. K a n.a 1 d i s tr.i k.t . . Person dagar., Ökedagar

Dagsverken Beting Dagsverken Beting*)
Sfiif.. p. 9mf- p. p. ' 9nif p.

Nedre distriktet....................................  . ■ 2 3 71 4 67 77
Öfre distriktet .-........................................... 2 53 *)2 54 4 52 5 31

*) Här inga icke betingsdagarna frän littera E. och F.

Öfverst. för vag- o. vattenbyggn. her. ar 1907. 2
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Per mänad transporterad godsmängd i ton och derför uppburna kanal- 
afgifter'säväl •ä'ka'nalens ,: kasSörskoiitor som ock vid tullkamrarna' i Nyslott; 
Kuopio. S:t Michel, Joensuu och Iisalmi:

Tdbell V.

Ar 1907 

Mänad
Uppbörd.

I riktning uppät I riktning nedät Hela trafiken

Antalet far- 
koster

Gods
mängd • 
i ton

Kanal-
afgifter

>a«n-
0 E-Cß CD Ti- CD►n j-f»

S1

Gods
mängd 
i ton

Kanal-
afgifter

Antalet far- 
koster

Gods
mängd 
i ton

Kanal- 
aigifter -

Fmk p:i Fmk p:i Fmk p:i

Maj vid kanalen......... 438 7 423.7 16 359 95 331 36 799.2 33 300 65 769 46 667.6 54 693 05
vid tullkamrarna.. ’ — 2 444.7 5 032 45 — — — — — — — —

Juni vid kanalen......... 1026 12 202.2 27 738 40 ; 720 93902.8 93 450 30 1746 113171.5 136 335 86
» vid tullkamrarna.. — 7 066.5 15147 16 — — — — — ‘ — ■ — —

Juli vid kanalen........ 1024 9 476.3 19 702 90 787 109 300 104 624 — 1811 123 773.8 133 266 36
t> vid tullkamrarna.. — 4 997.5 8 939 46 — — — — — —

Augusti • vid-kanalen . . . . . . 1029 8 508.5 16 979 10 708 95 052.6 93 736 35 1737 104 927.8 114 644 92
t> vid tullkamrarna.. — 1 366.4 3 929 47 — — • — — — — ' — —

September vid kanalen......... 879 9 478.5 20 721 10 646 87 230.1 83 643 10 1525 102 023.2 110 846 36
« vid tullkamrarna.. — 5 314.6 6 482 16 — — — — — — — —

Oktober vid kanalen......... 751 10 600.3 3Ó 905 20 604 77 519.5 77 642 65 1 355 101 922.4 133 489 14
» vid tullkamrarna .. — 13 802.6 24 941 29 — — ■ — — — • — — —

November vid kanalen......... 325 6 491.7 17 579 60 254 28 047.5 30 094 75 579 41 364.2 59 077 58
t> vid tullkamrarna.. — 6 825 11403 23 — — — — — — —

December vid kanalen......... — — — — — ■ — — — — — —
» vid tullkamrarna . . — 0.3 — 96 — — — — — 1 0.3 — 96

1907 Summa 5 472|*) 105 991.1 225 862| 43 4 05o|2) 527 851.7 516 491 80 1 9 522|033 850.8 742 354| 23

Tabell VL
De vigtigaste slagen af varor, som genom kanalen under äret transpor- 

terats i hvardera riktningen:

I riktning uppät 1 riktning nedät Summa

Gr 0 d s e t s v i g *

Ton Ton Ton

Spanmäl .. .■............ ................................. 26 159.5 _ 26 159.5
Mjöl och gryn* ........................................ 28 026 15.2 28 041.2
Bigödningsämnen ................................. 889.6 — 889.6
Smör......................................................... 4.1 43.4 47.5

' ’) Häraf har 15 958.4 ton trävaror inlastats vid kanalen och utförts genom Juustila. 
2).Enär trävarorna beräknas efter registerton är denna vigt 10—20% mindre än den 

rkliga.
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■ ■; ... • 1 I riktning uppät I riktning nedät Summa

G" o d s e. t s v i g *  .

............ ......—..... -  -........... ........... ............... . . . ... Ton,. .. ... Ton..... Ton

Järntillverkningar ................................. 1124.1 1124.1
Jam ocb stall. . :Vv.............. . ■.......... : .. 310.2 . 0.1 310.3
Tack-, och gjutjäm .. '........................ :... • 89.1 ., 1017.5 1106.6
Järnmalm och'skrotjärn .................. . — 11.6 11.6
Stenkol, koks,-cement- .......................... 3 395.9 — 3 395.9

“ Travarov:’ .....
Plankor, bräder ocb battens ! ........ — 241 123.4 241 123.4

' ütskottsbräder ocb bakor.. . . . . . ' ....... — 5 503.6 5 503.6
Props, sparrar, stockar....................... — ' 230 932.7 230 932.7
V e d '..................... ................................ _ 61131 61131

Kaffe ..... "............................... 1 464.2 — 1464.2
Socket................................... ................. 3 604 ’ — 3 604
Papp ocb trämassa................................. 174.8 2 865 ' ‘ 3 039.8
Petroleum ............ .................................. 3492.9 643.8 4136.7
Salt .......................................................... 12 545 — 12 545
Andra slags varor .............................. ’.. S 818 466.1 9 284.1

90 097.4 543 753.4 633 850.8

2. F a r led ern a  i V u ok sen  flo d e n .
____ a. Paakkola .kanal i Mohla soeken af Viborgs Iän. f

Kanalens skyddsverk, som förfallit, ombyggdes heit och hallet, hvarjernte 
pollare och1 färledsmärken reparerades.

Till dessa ärbeten änvändes 322 fot- ocb 3 hästdagsverken och ätgick 
en kostnad af Fmk 1,542: 64. Med aflöningen för kanäluppsyningsmannen och 
slussdrengarna Fmk 2,306 — och diverse utgifter ¡Fmk 120: — belöpte sig ärets 
ntgifter för kan alen tili Fmk 3,962:64.

Kanälen passerades under äret af 2,852 farkoster, för hvilka i kanal- 
afgifter'ierlades Fmk 9.720: 95.

. .. Under detta och. närmast.föregaende fyra är voro kanalens inkomster 
och utgifter följande:

Inkomst. '
Ar 1907 9,720:95
» 1906 8,820:50

Utgift. Vinst.
3,962: 64 5,758: 31
2,834: 54 5,985: 96
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Inkomst. Utgift. Vinst.
1905 9,428:95 ' 2,988: 06 . .. . 6,440:89
1904 . 9,115:30 2,993:08 , 6,122: 22
1903 8,722: 75 3,254:52 5,468: 23

b. Farleden genom Hirvisaari sund i Sakköla soeken af Viborgs Iän.

Af de i sundet beflntliga farledsmärkenä förstärktes 15 st. genom mur- 
ning i cementbruk oeh en ocb annan för sjöfarten binderlig sten upptogs frän 
farleden. (Tili dessa arbeten användes 63 fotdagsverken ocb ätgick en kostnad 
af Fmk 399: 85.

e. Farleden genom Kaasniemi sund i Räisälä soeken af Viborgs Iän.

Arets underbällsarbeten inskränkte sig tili farledsmärkenas .utsätt-ande tili 
sommaren ocb npptagning tili vintern, hvarför kostnaden utg;jorde Fmk 43: 95.

3. F arled en  W illm a n stra n d — N yslott— dKuopio— Iisa lm i.
a. Kutvele kanal pä gränsen emellan Ruokolaks oeh Taipalsaai’i;

soeknar i Viborgs Iän..

Arets underbällsarbete bestod i skyddsmurarnas. fogstrykning, stenkast-; 
ningens.ökande ocb utsläpning af matmylla pä kanalomrädet. .Härtill användes; 
76 fot- ock 6 ; bästdagsverke-n ocb ätgick en kostnad af Fmk 397:20.

b. Taipale oeh Konnus kanaler i Leppävirta soöken af: Kuopio Iän.

Utom ärligen äterkonimande tjärnings- ocb mälnings-, gr.ussläpnings- 
ocb planeringsarbeten verkstäldes vid Taipale kanal särskilda. reparationer. ä. 
dosseringsmuren ocb busbyggnaderna ocb en ny stenpollare anbragtes vid. 
densamma. medan äter vid Konnus kanal dosserings- ocb stödjemurarna 
iständsattes, slussportarnas dragstänger oc.h vridspakar samt slussens skydds- 
bjelkar förnyades, boningsbuset underkastades en grundlig remont ocb nägra.. 
andra mindre reparationer verkstäldes.

Tili ofvannämnda arbeten användes vid Taipale kanal'129 3/4 fot- ocb; 
4 bästdagsverken ocb vid Konnus kanal 885 l/2 fotdagsverke.

Remont- ocb underhällskostnaderna ocb diverse utgifter utgjorde vid. 
Taipale kanal Fmk 661:86 ocb vid ' Konnus kanal Fmk '4,933:94. Da tili 
dessa belopp läggas aflöningarna för , kanalernas tjenstemän . ocb ' betjente;. 
utgörande vid Taipale Fmk 5,175:— ocb vid Konnus. Fmk 2,422:50 sanat.
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kostnaden för uppbörden af kanalafgifter Fmk 564: 52’ belöpa sig ärets utgifter 
för bäda kanalernaVtillsammans tili Fmk 13,757:82.

Dessa kanaler passerades under äret af inailes 6,397 farkoster, nämli- 
gen Taipale kanal af 3,092 ocb Konnus kanal af 3,305, för bvilka i kanal
afgifter erlades Fmk 64,456: 34,

Under detta ocb närmast föregäende fyra är voro inkomsterna ocb utgif- 
ferna följande:

Ar 1907
Inkomst.

64,456: 34
Utgift.

13,757:82
Vinst. 

50,698: 52
» 1906 67,840: 56 8,801:15 59,039:41
> 1905 53,084: 41 9,956: 63 . 43,127: 78
» 1904 53,929: 77 11,042:12 42,887: 65
» . 1903 35,770: — . • 17,968:41 17,801: 59

e. Ruokovirta kanal i Maaninga soeken af Kuopio Iän.

Kanalens stenrevetering iständsattes ocb en provisionel bro byggdes 
bfver kanalen för vintern.

Tili dessa ocb öfriga under äret utförda, vanliga underbällsarbeten an- 
'vändes-80 persondagsverken- Ärets = utgifter voro följande: .

Aflöning ät kanaluppsyningsmannen ocb drengarna.. Fmk 2,000: —
Remontkostriader ......................................................... > 224: —
Kostnad för uppbörden af kanalafgifter.....................  > 33:21
Diverse utgifter .................................................................  » 150: —

Summa Fmk 2,407: 21

Kanalen passerades under äret af 1,584 farkoster, för bvilka i kanal- 
nfgifter erlades Fmk 5,494: 20.

Under detta ocb närmast föregäende fyra är voro inkomsterna ocb 
.utgifterna följande:

Inkomst. .- Utgift. Skilnad.
Ar 1907 5,494:20. . 2,407: 21 +  3,086:29
> 1906 5,148:43 3,424:50 +  1,723: 93
» 1905 4,875: 65 ' 2,445: 37 +  2,430:28
> 1904 5,473: 70 2,143:40 +  3,330: 30
» 1903 4,001:05 16,592:16 — 12,591:11

d. Ahkionlahti kanal i Maaninga soeken af Kuopio Iän.

Vid denna kanal förekom under äret endast vanliga tjärnings-, mai
lings- ocb putsningsarbeten.
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Ufcgifterna voro. följande: '

Aflöning ät kanaluppsyningsmannen och drengarna.. Fmk 2,000: —
Remontkostnader ............................ ............. ................... » 197:25
Kostnad för uppbörden af kanalafgifter .. : ...............  » 56: 76
Diverse utgifter................................................................. » 113: 52

Summa Fmk 2,367: 53

Kanälen passerades under äret af 630 farkoster, för hvilka i afgifter 
inflöt Fmk 6,684: 95.

Under detta och närmast föregäende fyra.ärvoro inko m sterna och utgif- 
terna följande:

Är 1907
Inkomst.
6,684: 95

Utgift.
2,367:53 .

Skilnad.
+  4,317: 42

» 1906 . 6,340:80 3.029: 51 +  3,311: 29
i 1905 5,447:35 . 6,558:11 — 1,110: 76
» 1904 . 6,164:60 9,522: 57 -  3,357: 97
» 1903 4,267: 25 3,008:50 +  1,258:75

e. Nerkoo kanal i Lapinlahti socken af Kuopio län.

Afven vid denna kanal förekom endast mindre underhälls- och repa- 
rationsarbeten, sävdi.1 ä slussen och rullbron som ä byggnaderna, tili hvilka 
arbeten användes 513 7* person- och 6 hästdagsverken.

Utgifterna voro följande:

Aflöningar vid kanalen................................. Fmk 2,000: —
Remontkostnader..............•..............................  » 1,961:44
Kostnad för uppbörd af kanalafgifter.......... » 32: 31
Diverse utgifter .............................................  » 108: —

Summa Fmk 4,101: 75

Kanalen passerades under äret af .1,183 . farkoster,. för hvilka i afgifter 
inflöt Fmk 4,353: —-.

Under detta och närmast föregäende fyra är voro inkomsterna och ut
gifterna vid kanalen följande:

Ar 1907
Inkomst.
4,358: —

Utgift.
4101:75

Skilnad
+  251:

* 1906 4,059: 43 2,470: 52 +  1,588:
» 1905 3,417:05 2,707:05 +  710:
» 1904 3,510: 25 4,246:25 — 736:
» 1903 2,695: 35 2,829: 76 -  134:



4 . F arled en  frä n  N yslott tili K u op io  g e n ö m  H ein ä ves i so ck e n .

Ar' 1903 -päbörjades och är 1906 slut-fördes kanalisering af -Kermajärvi — 
Jouisenvesi vattendrdg i Heinävesi socken, hvarigenom en- vid lägvattenständ 
2.1 m djup farled, frän Karvio kana], belägen- vid Kermajärvi sjös norra del, 
tili Joutsenvesi sjö ästadkoms.

' A  -denna- farledssträcka aro anlagda följande med slussar försedda ka- 
naler och' svängbro:

a., Pilppa kanal i Heinävesi soeken af S:t Miehels Iän.

Denna kanal öppnades för trafik är 1905. Under nu ifrägavarande- är 
tjärades slussportarna, dragvägarna och taken pähusbyggnaderna. Ytterligäre 
lera och mylla släpades pä kanalomrädet i och för de blifvande planteringarna 
derstädes, med hvilkas utföraüde dock ännu- icke under äret kunde vidtagas 
emedan myllan ej tillräckligt för.multnat.

Tili dessa arbeten användes 119 fot- och 150 l/2 hästdagsverke och ätgick 
en kostnad af Fmk 1,743: 38. Dä dertill läggas aflöningen för- kanalbetjeningen 
Fmk 2,000: — samt diverse utgifter • Fmk 185: — belöpa sig ärets utgifter 
tül Fmk 3,928:.38. . . .  ... . .

Kanälen passerades under äret af 1,279 farkoster, för hvilka i kanal- 
afgifter erlades Fmk 3,666: 20.

Under är 1907 och närmast föregäende är utgjorde inkomsterna och 
utgifterna:

Inkomst. Utgift.
Ar 1907 -3,666:20 3,928:38
: » 1906 2,537: 60 3 196: 55

b. Vihovuonne kanal i Heinävesi soeken af S:t Miehels Iän.

Pä „kanalens vestra sida uppfördes.200 m.ledverk,.hyarjem,te den nedanför 
slussen utförda skyddsbanken fullbordades och förseddes med .stenrevetering. 
För öfrigt blefvo slusskammarens väggar jemriade, slussportarna, ledverken 
och husbyggnadernas vattentak -tjärade samt planteringsarbeten ä ..kanal
omrädet utförda.

• Dessa arbeten, tili hvilka användes 5,917 V2 fot-och 267 hästdagsverken, 
medtogo en kostnad af Fmk 24,176:57. ■ Dessutom utbetalades i aflöningar at 
kanalbetjeningen Fmk 656:25 och för diverse Fmk 56:90, sälunda inalles 
Fmk .24,889: 72.

Kanälen passerades under äret af 1,806 farkoster.

■ 16

Skilnad. 
— 262:18 
— 658: 95
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e. Hynnilänsalmi svängbro i Heinävesi socken af S:t Michels Iän.

Emedan svängbrons hvardera ända hade satt sig höjdes bropelarena 
och för brons understödande anbragtes ytterligare fyra spannjärn, bvarutom 
bron-, jänite-skyddsy.erkena tjärades.

. För,; den ^vaktstuga, som skulle uppföras vid bron, inlöstes erförderligt 
jordomräde, hvilket planerades, hvare.fter vidtogs med uppförandet af vakt- 
stugan . och det dertill hörande uthuset. De blefvo dock ej un der äret färdiga, 
utan endasb timrade och förseddä med takstolar.

; Dessa arbeten, tili hvilka användes 993 ,/2 fot- och 123 1/'2 hästdagsverke, 
kostade Fmk 8,496:75. I aflöning at brovakten erlades Fmk 660: —, hvadan 
utgifterna belöpte sig inalles tili Fmk 9,156: 75.

Genom svängbron passerade under äret 1,489 farkoster.

d. Kerma kanal i Heinävesi socken af S:t Michels Iän.

Slusskammarens väggar jemnades, slussportarna och skyddsverken tjä
rades. Planteringar ä verkstäldes kanalomrädet efter det derpä under vin- 
tern släpats lera och mylla,. hvilka arbeten leddes af den för landets kanaler 
anstälde trädgardsmästaren. Vid den längs kanalomrädet ledande landsvägen 
uppsattes gärde pä en sträcka af lOO .meter.

Dessa arbeten, hvartill användes 602 fot- och 64 */2 hästdagsverke, 
kostade Fmk 2,899:18. I aflöningar ät kanalbetjeningen utbetalades Fmk 850: — 
samt för diverse Fmk 50: —, hvadan ärets utgifter här belöpte sig tili Fmk 
3,799:18. Kanälen passerades under äret af 1,489 farkoster.

e. Karvio kanal i Heinävesi socken af S:t Michels Iän.

Svängbrons midtelpelare, som sänkt sig och klufvits, raserades under vin- 
tern och uppmüradeS pä nytt, hvarefter nytt lock sattes pä bron och tjärades. 
Slussportarna tjärades och deras jerndelar mälades. A husbyggnaderna verk
stäldes särskilda reparationsarbeten, kanalomrädets gärde längs landsvägen om- 
lades, grus släpades och utbreddes pä gängarna.

Dessa arbeten, hvartill användes 8861/2 fot- och 42 J/2 hästdagsverke, 
medtogo en kostnad af Fmk. 3,449:72. Dä i aflöningar ät kanalbetjeningen 
utbetalades Fmk 2,000 och för diverse Fmk 170:—, sä belöpte sig ärets ut
gifter inalles tili Fmk 5,619:72.

Kanälen passerades under äret af 1,051 farkoster.

I betraktande deraf att uppbörden för förenämnda kanaler verkställes 
endast vid Pilppa och Karvio ställa sig underhällskostnaderna, jemförda med 
trafikinkomsterna, för detta och närmast föregäende är pä följande sätti

Öfverst. för veig- o. vattenbyggn. ber. för är 1907. 3
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i r  1907' ’ 
* 1906

Inkomst.
9,999: 35 
4:381: 70

Utgift. • 
47,393: 75 
14,218:43

FörJust. 
37,394: 36 
9,836:73

Anmärkas bör att den ovanligt höga förlusten hufvudsakligen är berp- 
ende af att kompletteringsarbeten á dessa kanaler ifrágavarande ar blifvit 
verkstälda. ... . -

f. Öfriga delar af farleden.

. A...öfriga rensade och uppmudrade • delar af farleden hafva- remmare och 
farledsmarken/ hvilkas omvardnad ej áligger Öfverstyrelsem för lots- och fyr- 
inrättningen, likväl omskötts af lotsarna,. soin härför i ersättning under aret 
uppburit Fmk 117:50 af . ÖfverstyrelSens anslag för kanalérhas remont och un- 
derhäll.

g. Kanalisering af vattendraget Suvasvesi—Kermajärvi i Heinä
vesi socken af S:t Michels län.

. För farledens pä. sträckan Suvasvesi—Kermajärvi bringande tili samma 
djup, bredd m. m., som ä sträckan Kermajärvi—Joutsenvesi har Kejserliga 
Senaten den 21 juni 1905 beviljat ett .anslag af 95,443 mark och ar 1907 yt- 
terligare 28,400 mark. För ändamalet skulle fördjupningsarbeten utföras i 
Rusinvirta och Saunayirta .strömmar, hvarjemte för farledens förkortande med 
cirka -2, .kilometer ka,nalgräfning skulle verkställas genom Kortekannas .näs vid 
Leppäniemi. För att ej detta, skulle förorsaka sänkning af Suvasvesi skulle en 
regleringsdamm anläggas i Karvio forsnacke.

Med ¿utförandet .af dessa arbeten vidtogs i slutet af ar 1905. och fort
sattes desamma áren 1906 och 1907, hvilket sistnämnda ár de bedrefvos pä 
nédanbéskrifvét sätt á följände arbetsplatsef:' ' '

1. Kortekannas kanal.

■ Vid ärets början refs den nedre' dämmen. Den öfre hade redan i slutet 
af föregaende ar borttagits. Eftef det vattnet sálunda fátt- afiopp genom 
kanalen;' flyttades, sedan isen smultit, enskopiga mudderverket N:o 1 tili 
platsen för den öfre daminen, der tidigare endast en trähgre farled med mud- 
derverket upptagits, och vidtogs ■ här med’ undanskaffande af jord och berg. 
Dá emellertid kölden blef strängare med päföljd att mudderverkets skrof hed- 
isades och sänkte sig och detta nödvändiggjorde en mycket stör försiktighet och 
noggrannhet yid öfyervakandet af arbetet med mudderverket, divilket likväl 
v.ar svárt .ätt nattetid iakttaga, och da- derjemte de vid arbetet använde Well- 
ska ljusen .vid.-j.den starka kölden förbrukade synnerligen mycket petro.leum.
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sá upphórdes raed nattarbetet. I borjan af april blef likvál kanalen fár- 
dig.- Efter det kálen. gátt ur jorden putsades kanalens stránder ocb lángre 
fram pá váren trallades hela farleden. .

Kostnaderna for, dessa arbeten voro foljande:

Grus- och stenblandad jo r d ................-.......................................... Fmk 30:40
Bergsprángning under vatten, 30 m3 á 15: 85..................................  » 460: 45
Jordstenar upptagna frán vattnet .....................................................  » 382: 20
Grus- och stenblandad jórd upp'tágits 1,177 ‘ni3 á 1: 78 ..........  » 2,089:90
Provisionel dam aflágsnats ......... .. ... .................... ., . » , ■ .700:53
Putsningsarbeten och uppforapde af gránsgárde ......................   » 361:55
Lágre arbetsbefál .......................................................   » 836: 70
Vakter ..............................................................................  > 613: 65

Suínma Fmk 5,475:38

Af sagda kostnader beloper sig pa:
22 hastdagsverken..................  Fmk 128: 85
1,4221/2 fotdagsverke ............  » 4,465: 70
skjutser .och transporter . . . .  >. 116: —
upphandlingar .......................... >. 764:83 . 5,475; 38

2. Upprensning af Ruohosalmi (Leppasalmi) sund.

Arbetet vidtog har i borjan af april, efter det mudderverket hithemtats 
fran Kortekannaskanal. Mudderverket maste har flyttas genom en jem- 
forelsevis tjock is en stracka af cirka 700 meter. Genom att stro aska pa 
isen forsvagades denna dock betydligt, hvadan sagda flyttning ej blef alltfor 
kostsam. Arbetet blef fardigt i borjan af maj.

Kostnaderna for dessa arbeten voro foljande:

Arrende af jord under byggnadstiden ............: ........................... Fmk 10: —
Muddring af grus- och stenblandad jord med mudderverk.

335 m3 a 1 :97................ ........................................ ‘ ..................  ‘ » 658:90
Lagre arbetsbefal................................................................... 163:30
Y akter........................................................................... .......................  » 131: 90

Sumina Fmk 964:10
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Af.dessa kostnader belöper sig pä:

10 3/4 hästdagsverke.............. ........Fmk 64 50
232 3/4 fotdagsverke .............. ........ » 763 75
skjutser och transporter.......... -43 68
materialier........................... . ........; » 82 17
arrende af jord......................... ........ ) 10 - -  964:10

3. Upprensning af Rusinvirta ström.

Efter det isen smultit och stockflottarna, som öfvervintrat i forsnacken, 
bortsänts, trallades farleden om varen äfven här. Dervid upptäcktes i bott- 
nen flere större och mindre stenar, hvilka borttogos deis hela, dels efter att
hafva söndersprängts under vatten. 0

Upptagningen af dessa stenar kostade . . . .  Fmk 112:90 
och arbetsledningen ..................................... > 100: —

Summa Fmk 212:90

Deraf belöper sig pä:

55 fotdagsverken ............................. Fmk 208: 90
transporter ......................................... » 3: —
materialier .........................................  » 1: — 212: 90

4. Upprensning af Saunavirta ström.

■ Frän början af januari fortsattes med sprängningen och upptagningen af 
sten frän bottnen allteftersom berget blottades vid muddringen, hvilken verk- 
stäldes med enskopiga mudderverket N:o 2. I slutet af februari-blef arbetet 
färdigt. Arbetsplatsens putsning och förrädets bortflyttning skedde dock först 
i maj.

Kostnaderna voro foljande:
Arrende af jord under arbetstiden .. . ............................................ Fmk 102: —
Sprangning af berg, och dess borttransporterande......................... » 108: 50
Bergssprangning under vatten, 45 m3 a 27:34 .......................... » 1,230: 30
Xlppmuddring af . stenar, 214 m3 a 4:48 .....................................  » 958:80
L&gre arbetsbefal .............................................................................  » 521:65
Vakter . . . : . ...................................................................................   » 154:90

Summa Fmk 3,076:15
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Af ñamada kostnader belöper sig pä:
8 x/4 bästdagsverke ................................  Fmk 37: 75
781V2 fot- ................................................. » 2,512:35
m ateriab er ................................................. » 424:05
arrende af jord ....................... .................  >____ 102: —

Summa Fmk 3,076:15

Efter det att hela arbetet sälunda slutförts verkstäldes nödig blifven grund- 
lig remont af de ofvannämnda mudderverken och af tili dem börande prämar, 
hvarför kostnaden, som för enskopiga mudderverket N:o 1 med präm utgjorde 
11,932 mark 69 penni och för enskopiga mudderverket N:o 2 med präm 3,552 
mark 69 penni eller sälunda inalles 15,485 mark 38 penni, päfördes anslaget 
för kanahseringsarbetet. Yid remonten erliöll enskopiga mudderverket N:ó 1 
fullständigt nytt skrof, hvilket byggdes af Osakeyhtiö Puuseppä i Kuopio, 
medan mudderverket i öfrigt reparerades pä Lehtoniemi mekaniska verkstad. 
Enskopiga mudderverket. N:o 2 äter reparerades genom kanaliseringsarbetets 
arbetsbefäl. . '

Utom ofvanangifna utgifter pä de skilda arbetsplatsema och för mudder- 
verkens remont förekommo följande allmänna utgifterna vid kanahseringsarbetet:
utsättande och underhäll af farledsmärken ............................................  135:90
arbetsledning och kassör ............................................................................  428:98
skrif- och ritmaterialier...............................................................................  13: 75.;.
post, renskrifning m. m..................................................................................  9: 20
utgifter vid arbetets slutafsyning..................... ........................................... 108:08
läkarearvode .............................................................. ....................................  2: —
läkemedel m. m...............................................................................................  54:15
dagspenningar at skadade arbetare............................................................  43:88
kontorsinredning ......................... ................................................................... 19: —

Summa 814:95

Sammandrag af arets utgifter för Suvasvesi—Kermajärvi Imnaliseringsarbete:

Kanalisering af Kortekannas näs..................... ...........................  Fmk 5 475: 38
Upprensning af Ruohosalmi sund .............................................  » 964:10

» af Rusinvirta sund.........................................................  > 212:90
» af Saunavirta sund.................. ......................................  » 3,076:15

Remont af enskopiga mudderverket N:o .1 med präm .........  > 11,932: 69
> » j » N:o 2 j » .......... » 3,552:69

Allmänna kostnader....................................... , .............. .............. » 814: 95
Frän föregäende är tili är 1907 öfverförda kostnader för arbetet » 1,786:30

Summa Fmk 27,815:16
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Da för Suvasvesi—Kermajärvi kanaliseringsarbete under föregäende är 
utbetalats Fmk, 93.173: 17 har detsamma sasom färdigt kostat Fmkl20,988: 33.

5 . F ar led en  N yslott— Joen su u — N urm es.

a) Oravi kanal jemte svängbro i Rantasalmi soeken af 
S:t Miehels, Iän.

Brons lock och kanaldosseringarna.reparerades, äfven ä de tili kanalen 
hörande husbyggnaderna verkstäldes mindre reparationsarbeten, gängarna ä 
kanalomrädet underhöllos.

Tili dessa arbeten användes 94 3/4 fotdagsverke och ätgick en kostnad 
af Fmk 732: 75. Brovaktens ailöning, Fmk 600: —, inberäknad utgjorde ut- 
gifterna för kanalen Fmk 1,332:75.

G-enom kanalen och svängbron passerade under äret 5,126 farkoster.

b) Upptagande. af farled genom K ivi- oeh Ritosalmi sund i Bräkylä
soeken af Kuopio Iän.

Sedan Bräkylä kommun hos Kejserliga Senaten anhallit att Kivisalmi 
ocb Ritosalmi emellan Bräkylä sockens kyrkoby pä fasta landet och Oravi- 
salo holme belägna sund mätte pä kronans bekostnad upprensas och fördju- 
pas för ästadkommande af en minst 12 meter bred farled, Iät Ofverstyrelsen, hvars 
yttrande öfver ansökningen Kejserliga Senaten infordrat, genom distriktsin- 
geniören i Saima distrikt verkställa undersökning och uppgöra förslag uti 
ifrägavarande afseende. Enligt detta förslag skulle genom sunden upptagas en 
farled med bottenbredd af 15 meter, i krökningar 16 meter, med 500 meters 
krökningsradie och med ett djup af 2.60 meter under det vid Joensuu rädande 
lägvattenständet, hvarigenom farleden erhölle nägot sä när samma vattendjup 
som Saima kanal innehar. Kostnaderna för förslagets utförande beräknades 
tili 200,000 mark. Med afseende ä att allmänna farleden frän Nyslott tili. 
Joensuu genom fördjupandet af nämnda sund skulle förkortas med hela 15.» 
kilometer, att en lämpligare farled för ängbätstrafiken derigenom uppstode 
och att samfärdseln söderut frän Bräkylä kyrkoby och södra delen af Orava- 
saari blefve i hög grad underlättad hemstälde Ofverstyrelsen att ifrägavarande 
arbete mätte pä statsverkets bekostnad utföras och är 1907 päbörjas. I skrif- 
velse frän Kommunikationsexpeditionen af den 15 juni 1906 biföll Kejserliga 
Senaten dertill och anvisade för är 1907 för ändamalet 75,000 mark.
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Arbetet vidtog den 14'"augusti 1907 i-'-Kivisalmij der tvä-- enskopiga 
mudderverk utan afbrott värit i verksamhetf Härvid uppmuddrades 422 m3 
stenär samt "5,026 m3 stenblandad lera. och grus-. Dertill användes 15 häs't- 
och. 2,983 ■ %  fotdagsverke öch' köstnaderna' belöpte sig tili Fmk 18.916: 62.
' , Arbetet beror -pä fortsättning. •

B. Pieliselfs kanaler och slussar i Joensuu, stad samt Kontiolahti 
och Eno soeknar af Kuopio Iän.

Utom vanlig,. ärligen äteikommande värremont, sasom tjärning ocli 
mälning af slussar,- slussportar och svängbroar, reparation och und erhall af 
dragvägar m. m., verkstäldes följande arbeten vid dessa kanaler under äret, 
näinligen.:

Yid Joensuu kcmal reparerades slussens och svängbrons lock, anbringades 
nya befästningspollare och verkstäldes mälning af svängbfon pä en yta af 
254.85. m2. I slussdosseringen ofvanför slussen utfördes en trappa med'6"trapp
st eg af huggeh sten i cementbruk. Dessutom verkstäldes mindre reparationer 
ä byggmästarens fähus m. m.

Yid Utra kanal erhöll svängbron' nytt öfre lock samt nya ledstänger och 
ledvei’k. I  boningshuset reparerades eldstäder och skorstenar och pä uthusen 
omlades vattentaken. • ' ’ '

Vid Kuurna kanal ombyggdes stöd]emuren ofvanför slussen och i bonings- 
huset reparerades eldstäderna. • ‘

Vid Paihola kanal rensades fördjupningarnä under sl'ussportarna, badstu- 
gubyggningen diktades, ä källaren uppfördes ett stenhvalf.

Vid Raapavirta kanal anbragtes en ny hällugn' i- boningshusets’ kök, trä-, 
väggarna i den under kökstrappan befintliga källaren reparerades. I badstugu- 
byggnaden delades förstugan genom en mellanvägg i tvä rum, hvaraf det ena 
inreddes tili kammare och förseddes med'spjellugn och badstuguväggen diktades.

Nedanför slussen vidtogs i mars med arbeten för kanalens utvidgning 
för raöjliggörande af fartygens pässage förbi hvarandra. Afsigten hade icke 
värit att om vären päbörja dessa arbeten, men igängsattes de, pä uppmaning 
af länets Guvernör, för afhjelpande af enligt uppgift rädande arbetsbrist i 
trakten. Efter att hafva bedrifvits under sagda och april mänad mäste de 
dock tillsvidare afbrytas pä grund af rädande högt vattenständ, men dels äfven 
i-föl]d af arbetarenas oskäliga löneanspräk. Under sagda tid bortgräfdes frän 
kanalens sidor jord och bortsprängdes berg. Vattnet aflägsnades frän ar- 
betsplatsen medelst ■ haödpumpar. Förrädshus och smedja uppfördes, om 
sommaren anskaffades ved för lokomobilen, med hvilken vatten skulle 
pumpas för torrhällande af arbetsplatseri dä kanalens sida skulle utgräfvas tili 
samina djup som kanalen har, och uppfördes ett skjul för sagda. lokomobil
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Den nedanföi- slussen befintliga gamla jorddammen iständsattes. Sedan derpä 
virke och andra erfoi’derliga materialier anskaffats tili arbetsplatsen anbragtes 
efter den 20. november öfre satten pä sin plats och nedanför slussen vidtogs 
med uppförande af en skyddsdam öfver farleden. Efter det dammarna blif- 
vit färdiga begynte vattnet i Pieliself stiga sä att arbetena ater mäste afbry- 
tas för att fortsättas följande är.

Till dessa i och för kanalens utvidgning ntförda arbeten användes B,599 
fot- och 388 V4 hästdagsverke och ätgick en utgift af Fmk 31.166: 82.. ..

Vid JäkokosM kanal forbsattes det under är 1906 päbörjäde arbetet för 
den gamla träslussens ombyggande i steh. Frän stentägten släpades 208 m:l 
sten, den gamla slussens träväggar refvos, frän den derbakom befintliga berg- 
väggen lössprängdes sten för beredände af plats ät den blifvande muren och 
bergbottnen utjemnades under muren. I och för cementmurens uppförande 
byggdes vid slussen ett varmt skjul med dubbla brädväggar och sägspäns- 
fyllning. Pä bergbottnen i skjulet anbragtes uppvärmningsinrättningen, i hvil- 
ken äfven heia den vattenkvantitet, som behöfdes för murningen m. m., upp- 
värrades. Härefter vidtogs med uppmurningen af slussens väggar och trösklar 
i cementbruk. Slussportarna förfärdigades i ett för ändamäiet särskildt upp- 
fördt skjul. Vingmurarna utfördes i kallmur utanför det varrna skjulet och 
likasä de vid slussens säväl öfre som nedre ända anbragta trapporna af huggen 
sten. Arbetsstället länspumpades med tillhjälp af ängpump samt för hand- 
drifna diafragmapumpar. Pä det att ej bakom slussarnas sidomurar skulle 
samlas vatten, som utöfvade tryck pä murarna, dränerades platsen vid det 
nedre portparet och bakom muren utfyldes grus och sand. Sä snart muren 
uppmurats öfver vattenytans nivä rensades kanalbottnen emellan skyddsdam- 
marna tili füllt djup. Slutligen aflägsnades dammarna och skjulen och heia 
arbetsplatsen putsades, hvarjernte torfläggning kring slussen verkstäldes. Bad- 
. stugubyggningen, som under slussens ombyggnad begagnats säsom kontors- 
rum, äterstäldes i sitt förra skick och taket pä slussvaktsbostaden, som ska- 
dats vid stensprängningen, reparerades, hvarjemte golfvet i koket omlades.

Till dessa arbeten användes 10,529 l/4 fot- och 441 '/2 hästdagsverke och 
ätgick en kostnad af 42,353 mark 48 penni, hvaraf tili upphandlingar 10,515 
mark 75 penni. Slussens ombyggnad, hvarför under är 1906 utgifvits 45,565 
mark 51 penni, har sälunda dragit en kostnad af inalles 87,918 mark 99 penni.

I kanalens öfre del omlades 617 m2 stenrevetering, hvartill användes 
1,255 fot- och 231/2 hästdagsverke och en kostnad af Fmk 3,737: 53.

Vid Saapaskoshi kanal utfördes vanliga upputsningsarbeten och frän 
kanalbottnen upptogs frän dosseringarna nedrasade stenar.

Vid Nesterinsaari kanal vidtogos förberedande arbeten för uppförande af 
nya slussportar, hvarvid den vid Jakokoski kanal använda ängpumpen hit-
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hemtades och uppfördes för densamma ett skjul, portbjelkar bilades, sättbjel- 
kar anbragtes efter den 20 november ofvanför slussen och nedanför slussen 
uppfördes en skyddsdamm. Dessa arbeten, tili hvilka användes 626 3/4 fot- 
och 20 1/2 hästdagsverke, medtogo en kostnad af Fmk 4,405:47, hvaraf tili 
upphandlingar ätgick Fmk 1,808:97.

Vid Kaltimo kanal sprängdes öch transporterades Sten för dosseringsmuren 
och den mellersta portens stentröskel, som af isen söndrats, iständsattes. Till 
vaktstugän uppfördes . en uthusb.yg'gnad och i boningshüset reparerades eld- 
städerna. '

"Vid Häihä kanal anbragtes en kantbjelke vid slusskammarens sida öch 
säväl ofvan- som nedanför slussen uppfördes en trappa af huggen sten.

Remmare och kummel ä andra delar af Pielis elfs iarle’d blefvo under- 
hällna.

En särskild postföring emellan kanalerna upprätthölls, säsom tidigare.
Till ofvannämnda vid Pielis elfs kanaler utförda arbeten ätgick 17,429 

fot- och 912 hästdagsverken, förutom vid särskilda betingsarbeten använda 
dagsverken, och belöpte sig kostnaderna inalles tili Fmk 72,585:22, hvaraf 
tili upphandlingar ätgick fmk 11,203:24. • Da aflöningarna vid kanalerna ut- 
gjorde Fmk. 17,813: 30, stego ärets utgifter för denn a farled inalles tili Fmk 
90,398: 52.

Kanalerna passerades under äret af 3,499 farkoster. För dessa äfvensom 
för genoin kanalerna bogserade stockilottär inflöt i kanalafgifter Fink 31,731:80.

Under detta och' närmast. föregäende fyra är hafva inkomsterna och ut- 
gifterna vid Pielis elfs kanaler värit följande:

Inkomst. Utgift.' Förlust.
Ar 1907....................  31,731:80 90,398: 52 58,666: 72
» 1906............... . 25,474: 65 95,365: 04 69,890: 39
» 1905.....................  25,838:90 62,271:45 36,432:55
» 1904.........   23,730:40 78,008:87 54,278:47
» 1903..................... 27,761:45 72,547:42 44,785:97

6. F arled en  frä n  W illm a n stra n d  tili  S :t M ich e l.

a. Varkaantaipale svängbro i Kristina socken af S:t Michels län.

Under äret ombyggdes svängbrons midtelpelare, bropelarena höjdes och 
4 st. nya spännjärn anbragtes för uppbärande af brons ändor.

Det till brovaktsbostaden hörande fähuset ombyggdes heit och hallet och 
öfriga uthus förseddes med nya tak och reparerades i öfrigt.

öfverst. för vag- o. vattenbyggn. her. för ar 1907. 4
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Till- dessa. arbeten användes BO 3/+ bast- ocb' 1,084 fotdagsverkem qch. ät- 
gick en kostnad af Fmk 5,101:01. Da dertill lägges brovaktens aflöning Fmk 
540: belöpa sig ärets utgifter för svängbron till Fmk‘ 5,641:01.'

Densammä passerades-under äret af 1,794 farkoster.

b. Juurisalmi svängbro i Kristina soeken af S:t Michels Iän.

A  bron verkstäldes mindre.reparationeivoch ä-lastningsbryggan omlades 
locket, hvartill omvändes 36 fotdagsverken ocb en kostnad af Fmk 444:10. 
Da bärtill lägges brovaktens aflöning Fmk 540: —, belöpa sig ärets utgifter 
för denna svängbro tili Fmk 984:10. .

Densamma passerades under äret af 2,626 .farkoster.

e) Ofriga delar af farleden.

Saväl i Siikasalmi som i Pyöräsalmi sund ersattes en gammal pollare 
med en ny. I nämnda äfvensom i Surmäsalmi ocb Kirkontaipale sund iständ- 
sattes sammanlagdt 630 m2 känaldosseringar.

Dessa remontarbeten, tili hvilka användes 289 L/i fot- ocb 1 1/2 bästdags- 
verke, kostade Fmk 797:.55.

7. S id o fa r le d e rn a  i S a im a v a tten d ra g .

a. Farleden genom Kurensalmi sund i Rüokolaks socken af Viborgs Iän.

I sundet befintliga pollare' reparerades ocb mälades med användande af 
9 fotdagsverken för en kostnad af Fmk 51:10.

b) Nyslott—Vesilahti farled.

Upprensning och uträtning af farleden genom Väljäsalmi sund i Kerimäki 
socken af S:t Michels Iän.

Sedan distriksingeniören i Saima distrikt hos Ofverstyrelsen anmält att 
i farleden Nyslott—Moisalmi—Punkaharju—Kerimäki emellan Patasalo ocb 
Mäkräsaari holmar belägna Väljäsalmi sund genom sin stenigbet ocb krokig- 
het var för sjöfarten farligt Iät Ofverstyrelsen verkställa undersökning ocb 
uppgöra förslag tili ■ afhjelpande af ■ nämnda ̂ olägenliet, bvilket förslag gick, ut 
pä sundets upprensande tili ett djup af 2.1 meter vid lägvattenständ pa 15 
meters bottenbredd. Kostnaderna härför voro beräknade ti11 3,800 mark. Pä 
framställning af Ofverstyrelsen tillät Kejserliga Senaten, enligt skrifvelse 
frän Kommunikationsexpeditionen af den 27 Oktober 1904, att. detta arbete 
finge pä kronans bekostnad-utföras.
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Emedan nägot. kronans mudderverk icke tidigare. var för arbetet ledigt 
verkstäldes detsamma först är 1907, emellan den 25 juni och den 10 augusti. 
Härvid uppmuddrades frä-n sundet 48 m3 st-enar, 2,866 :m3 sand och 402 m3 
stenbunden sand. Dert.il 1 ätgick 552 3/4 fotdagsverke. Kostnaderna belöpte 
sig tili 2,791 mark 99 penni. ■

Vid den 16 September 1907 verkstäld af'syning af arbetet ansags att i 
sundet borde, för underlättande af farledens utprickning, anbringas 2 st. pol- 
lare och att en pä norra sidan om sundet befintlig stein, som dock- icke var 
belägen inom omradet för det nu tili upprensning bestämda-omrädet, skulle 
a-flägsnas, hvilket skulle utföras med äterstoden af arbetsanslaget. Dessa- kom- 
pletteringsarbeten künde dock icke under äret verkställas, utan lemnades 
beroende tili dess sundet isbelagts.

e. Farleden genora Otamoinsalmi sund, belüget pä gränsen emellan, 
Savitaipale oeh Taipalsaari socknar i Viborgs län.

I sundet. befintliga. pollare malades för en kosthad af Fmk 45:—.

d. Upptagande af farled genom Jouhtenenharjunsalmi sund i 
Kerimäki socken af S:t Michels län.

Vid det farleden i Moisalmi sund, beläget i ängbätsleden Njislott — Pun- 
kakarju—Kerimäki, som sommaren 1904 uträtades befanns att sagda ängbäts- 
led genom uppmuddring af det närä Moisalmi belägna Jouhtenenharjunsalmi 
sund künde göras rakare och ungefär 1 kilometer kortare för en jämiÖrelsevis 
liten kostnad. Öfverstjn-elsen Iät derföre genom distriksingeniören i Saima- 
distrikt i förenämndt afseende verkställa. undersökning och uppgöra förslag, 
enligt. hvilket sundet skulle uppmuddras tili samma djup som .Moisalmi pä en 
bottenbredd af 15 met-er, och beräknades kostnaderna -härför tili 4,200, mark. 
Pä framställning af Öfverstyrelsen tillät Kejserliga Senaten, enligt skrifvelser 
frän Kommunikationsexpeditionen af den 27 Oktober 1904 och den 5 juni 1905, 
att dett-a arbete finge pä kronans bekostnad utföras.'

Emedan nägot. af kronans mudderverk icke tidigare stod tili förfogande för 
ifrägavarande arbete verkstäldes detsamma först är 1907, emellan den 24 maj och. 
den 22 juni. Härvid uppmuddrades 220 m3 stenar och 1,262 m3 grus, hvartill. 
ätgick 400 3/4 fotdagsverke. Kostnaderna belöpte sig tili 2,369 mark 80 penni.

Vid den 17 September 1907 verkstäld afsyning af arbetet ansägs att 
vid den upprensade farledens nordvestra sida borde, för underlättande af far
ledens utprickning, anbringas 2 starka pollare. Och skulle dett-a utföras med 
äterstoden af arbetsanslaget. Det künde dock icke under äret verkställas utan 
lemnades beroende tills sundet isbelagts.
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e. De öppna farlederna i Kallavesi vattendrag.
\

(Taipale—Kuopio—Karvio; Kuopio—Muuruvesi—Akonpohja—Karjalan-
koski; Kuopio—Iisalmi—Kiurujoki).

I farleden Taipale—Kuopio iständsattes 3 st. i Piensaari kanal vid Var
kaus tili farledsmärken anbragta pollare.

I farleden Kuopio—Muuruvesi—Akonpohja—Karjalankoski., reparerades 
14 -st. stenpollare och 8 st-, pollare af trä, hvarjemte 12 st. pollare mälades 
och öfriga farledsmärken underhöllos.

I farleden frän Iisalmi tili Kiurujoki uppmuddrades i Porovesi och Haa
pajärvi sjöar 43915 m3 jord och stenar, som af högfloden, isgängen och delvis 
äfven virkesflottningen ditförts, hvarjemte farledens sidodosseringar iständsattes.

Tili dessa arbeten användes inalles 739 1/2 dagsverke samt ätgick en 
kostnad af Fmk 2,798: 95.

f. Lastukoski kanal i Nilsiä socken af Kuopio Iän.

Lastukoski med sluss försedda kanal, som öppnades för trafik vid seg- 
lationstidens början är 1906, förenar Syväri och Vuotjärvi sjöar i Nilsiä socken 
med hvarandra. Fallet emellan nämnda sjöar varierar frän 0 . 8— 1.5 m. Slus- 
sen, som är byggd dels pä berg, dels pä betongrund och hvars sidomurar äro 
utförda af Sten, bar en längd af 37.85  m, en bredd,;af 7.5  m och en tröskel- 
höjd af 0.78  m.

Vid denna kanal byggdes under är 1907 en dreng- och badstugä jemte 
förstuga.

Härtill ätgick 4 häst-, 341 l/2 person- och 310 1 /2 betingsdagsverke och 
följande kostnader:, tili dagspenningar 2,385 mark 82 penni, tili upphandling af 
byggnadsmaterialier och redskap 1,204 mark 83 penni, till skjutser och transpor
ter 156 mark 87 penni och till diverse 36 mark 90 penni eller inalles 3,806 mark 
67 penni.

Kanalens underhäll och förvaltning medtog under är 1907 följande utgifter: 
tjärning, mälning och andra upputsningsarbeten Fmk 64: 50; aflöningar Fmk 
1,820: — och diverse utgifter 120: —, eller inalles Fmk 2,004: 50.

' Kanälen passeradés under äret af 437 farkoster, för hvilka i kanalafgifter 
inflöt Fmk 512:80.

Inkomsterna och utgiftema voro under detta och fôregâende är följande:

Âr 1907 
» 1906

Ink o m st.
512:80 
453: 95

Utgift.
2 004: 50 
1130: 60

Förlust.
1 491: 70 

676: 65
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g. Fördjupande af farleden frän Iisalmi stad tili den öfver Kiuru joki 
ä ledande s. k. Niva bro uti Idensalmi socken.

Enligt nädigt bref af den 8 februari 1900 hade ett anslag af 100,000 mark 
beviljats för ästadkommande af en vid.lägvattenständ 1.66 m djup farled frän 
Iisalmi stad öfver Porovesi och Haapavesi sjöar ända tili den öfver Kiurujoki 
ä ledande Niva bro. Detta arbete utfördes ären 1900—1902, dock ej fullstän- 
digt, enär ej anslaget medgaf sädant, utan blef fördjupningen af själfva 
Kiurujoki pä den ifrägavarande-sträckan overkstäld och äfven farleden emellan 
Haapavesi och Porovesi delvis ofullbordad. hvarutom den flottnirigsled, som 
enligt förslaget skulle upptagas genom det emellan Haapavesi och Porovesi 
belägna Kihlovirta sund ej, heller utfördes.

För utförandet af dessa arbeten beviljade Kejserliga Senaten enligt skrif- 
velse frän Kommtinikationsexpeditionen af den 5 Oktober 1905 pä Öfverstyrel- 
sens framställning 17,500 mark. Och vidtogo desamma är 1906 samt fortsattes 
är 1907, da de slutfördes i öfrigt, utom att farledens utmärkandejmed remmare 
äfvensom expropriationen af jordomräde för kanalen genom Kihlovirta blef 
beroende tili följande är.

Tili arbetet användes är 1907 3,796 fot- och 243 i/2 hästdagsverke och ät- 
gick inalles Fmk 10,704::—, nämligen för

arbetsledningen .............................. ...................................  Fmk 934: —
upphandlingar..................................................................... > 307:15
förberedande, putsnings-, och kompletteringsarbeten.. » 916: 65
skjutser oah transporter .................................................  » 137:65
1 860.7 m3 muddring .........................................................  » 8 408: 55

Summa Fmk 10 704

Dä är 1906 för arbetet ätgätt Fmk 3,757: 60 har detsamma vid 1907 ars 
utgäng medtagit Fmk 14,461: 60.

h. Kanalisering af Kiurujoki ä frän Niva bro tili Kiuruvesi
sockens kyrkstrand.

För den frän Iisalmi stad tili Niva. bro upptagna, här of van nämnda 
farledens utsträckande ända tili Kiuruvesi socken kyrkstrand hade, jemlikt nädigt 
förordnande af den 12 januari 1903, beviljats 425,000 mark och ytterligare, 
enligt nädigt förordnande af den 13 September 1905, 110,000 mark.

Ifrägavarande farled frän Niva bro uppät skulle blifva 1.5 m djup vid 
lägvattenständ och i bottnen 6.8 m bred. I än finnas fern forsar, nämligen 
Nivankoski, Keuvonkoski, Saarikoski, Syönninkoski och Niskakoski. Pä sidan 
om Nivankoski skulle gräfvas en kanal. Uti Keuvonkoski skulle likasä gräf-
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Vas'en kanäl och en annan i Saarikoski, hvilken sistnämnda skulle förSes med 
sluss af en längcl af ' 34.4 m, en bredd af 6.1 m och ett '.vattend]up af 1.5 in. 
Uti Syönninkoski erfordrades endast farledens uträtande under det att Niska- 
koski skulle förbigäs medels en öppen kanal. Niva bro skulle derjemte om- 
byggas tili svängbro.

Detta arbete vidtog i februari 1903 och blef ar 1906 sä färdigt att Kiu- 
rujoki farled, enligt Kejserliga Senatens förordnande af den 4 maj 1906. upp- 
läts för allmän trafik vid seglationens början samrna är.

Ar 1907 utfördes dock ännu särskilda kompletteringsarbeten, bestäende 
i inuddring, saväl med ängmuclderverk som med handkraft, i farledens rens- 
ning frän inrasade stenar och i putsningsarbeten. Äfven- slutfördes under äret 
expropriationen af de för kanalernas utförande erforderliga jordomrädena.'

Arbetet afsynades den 9 Oktober 1907, hvarvid detsamma befanns, vara 
förslagsenligt utfördt, ehuru nägra mindre kompletteringsarbeten ännu ansägos 

■nödiga. ■
Ar 1907 ätgick tili arbetet inalles 23,921 mark 56 penni, hvaraf för 

911 fot- och 8 hästdagsverken Fmk 2,91.7:14, för upphandling af virke och 
bjelkar, muddermaterielens remont m. m. d. Fmk 4,327: 26 och i expropriations- 
kostnader Fmk 16,677:16.

Kostnaderna för hela arbetet uppgingo vid ärets slut till 529,049 mark 
73 penni, .hvilka fördela sid pä ele skilda arbetslittera säsom framgär af föl- 
jande tablä: •

Litt. Arbetets och kostnadens beskaftenhet
.Dagsverken • Summa Summa

suramarum

Hast- Person- 3mf p. Snif p.

A. Allmdnna kostnader.

A, a Aflôningar och dagtraktamenten at
ingeniôrer, kassôrer, byggmàstave -
m. fl. jemte resekostnader m.. m... 27. 6 837 30103 57

A, b Hyra for kontorslokalen jemte lyse ’ \

och brânsle m. ro. for densamma 1 226 611 93
Â, C. Skrif- och' ritmaterialier, blanketter,

post- och telegramafgifter m. m..'. — 282 */2 1356 08 32 071 58

B. Expropriation.

B, a Expropriation af jord- och vattenom-'
rade ............................................... — — • 12 043 26

B, b Ersàttning for skador och olagenheter 38 4 392 73
B, c Kostnader for expropriationsfôrratt-

ningen ........................................... 1 20'/4 987 52 17 423 51
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Litt. Arbetets och kostnadens beskaffenhet
Dagsverken Summa Summa

summarum

Hast- Person- 9nif fi Smf. ■pi

C. Terrasscringsarbeten.

C, a Sarskilda forberedande arbeten......... "1747, 13017, . 3 236 ix S

C, b Jordgrafning och laggning a sido, ‘ ,  -

80,957,4 m3, .................................... 2 8021/s 45 8607, 120 423 97
C, c Sprangning af storre jordstenar och

berg samt deras borttransporte-
rande, 1,555 m3................................ 527, 24877, 6 278 27

C, d Muddring af jord, med handkraft, och
dess bortforsling 10,446.6 m3........ 11317, 14 9873/, 46 032 96

C, d 1 Muddring af jord med mudderverk,
och dess bortforsling, 3,585,5 m3 .. 1 2 1887, 14 090 80

C,d2’ Muddring af tillslammad jord och in-
rasade stenar fran den fardiga far-
leden, verkstald med handkraft,
2,309.2 m3 ..........................■............ 341 1 55472 6 317 63

C, d 2” Muddring af tillslammad jord och in-
rasade stenar fran den fardiga far-
leden, verkstald med mudderverk
184.6 m3............................................ 1 523'/, 3 038 70

C, e Sprangning af stenar- under vatten
och deras bortskaffande ................ — 759 2114 28

0 ,'f Stenrevetering och stenkastning-.. .. 2 287 - 121617, 44177 73
c, g Torflaggning af dosseringar ............ 13 626 1168 13 246 879 18

D. Slmsbyggnader.
D, a Graining af jord fran platsen for slus-

sen 6,031 m3 ................................. — 5 417 13 716 55
D, b Grundning och utforande af spont-

vaggar 442 ms................... . ' 64 4 2663/, 14 983 49
D, c Slussvaggarnas och vingarnas utfo-

rande............................................... 74 4 2777, 40187 05
D, d Stenfyllning i kistorna samt grus

och jord bakom vaggarna och i
bottnen............................................ 9517, 2 085 8 402 12

D, e Slussportarnas byggande (1,053.7 kg
jarn, 34 m3 tra) .............................. 51 9663/, 12 911 88 90 201 09
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Litt. Arbetets öcb kostnadens beskaffenhet
Dagsverken Summa Summa

summarum

Hast-, Person- 9mf p. Smf TM.
> V •'/<' .'visxvsrj.'ir ■■ -

7?. Dambyggnader.

E, a Jordgräfning frän platserna för näl-
dämmen, stockrännan ocb fisktrap-
pan 1,657 mi3 ........................... . 28 3 206 6 386 27

E, b Grundning af näldammen och utfö-
rande af spontväggar utaf plänkor 80 3 9157. 13 999 88

E, c Betoneringsarbeten, 119.4 m3 ......... 87 12833/. 7 101 17
E, d Tröskelstenarna och stenmuren i ce-

ment 273.c m3................................. 9*7. 1258 5172 —
E, e Bockarnas, n¡Warnas och gängbrons

uppförande ..................................... — 330 6 906 46
E, f Stockrännans utförande .................. 317. 6117, 2 909 67
E, g Fisktrappans- - d:o • ................... 8 653 3 919 95
E, h Stenkästning, förstarkiiing.af bottnen

och stränderna ....... ...................... 143 714 2 002 03 48 397 43

F. Brobyggiiader.

F, a. /Uppgräfning af jord och af bromu-
ren frän plasten för svängbron,
757 m3 ............ .............................. 747. 340 1167 98

F, b Grundning, utförande af spontväggar,
stenkästning. m. m. ....................... 38 1708 3 569 46

F, c Stenmur 1 cement................... ......... 2717. 1007 5-325 71
F, d Stehmur säsom kallmur................... 146 1367 4 554 48
F, e Svängbrons uppförande ................... 87. 3577. 6 630 13
F, f Den fasta delens af brons uppförande 16 114 926 95 22 174 71

0. Rusbyggnader.

G", a Boningshus......................................... 22072 3 0327. 17 901 —
G, b Ekonomiebyggnader.......................... 121 . 1 918'/. 8 750 63 26 651 63

H. Komplettering sarbeten.

H, a, Pollare, remniare, sättbjelkar (11.07 m3)
strömledare m. m............................ — 2H3/. 1552 53

H, b Dragvägar, planeringar, planteringar,
putsningsarbeten m. m................... 493/. 1 6997, 3 678 75

H, c Inrättningar för stockflötning och tili
skydd mot isgäng.......................... — . 577. 210 60 5 441 88
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Dagsverken Summa
Summa

summarum
Litt. Arbetets och kostnadens beskaffenhet

Hast- Person- 9ñyr. fi. 9mf. ■p.

1. Provisionela byggnader.
I, a Smedjor, arbetsskjul, färjor, bátar, 40 12917, 6 Ö65 56

I, b - 266 ' 5885 15 457 61 21523 17
•o

K. Vattenpumpning.
K, a Med ängkraft ..................................... ' H77i .1 7857, 8 095 23

» handdrift............................... — 3 8167, 7 527 77 15 623 _

L. Sjukvcirden.
Kostnader för sjukvärden ................ 7 487 2 377 20 2 377 20

Icke angifna utgifter ....................... _ _ _ _ 285 35
Summa 9 7967, 143 9167, —  . — 529 049173

Förutom ofvannämda till det egentliga kana-liseringsarbetet börande ar- 
beten bar i samband med vanlig ärsremont, innefattande tjärnings- ocb puts- 
ningsarbeten, nedanom slussen utförts en 69.0 m läng strömbrytare för afskil- 
jande af. bätleden ifrän den starka strömmen nedanför forsen. Stömbrytaren 
bester af en 4.7 in bög kista af trä med stenfyllning, utanpä beklädd med tätt 
placerade ledbjelkar.

För att särskildt vid bögre vattenständ bindra strömmen att bill men 
för trafiken rikta sig emot kanalens nedre mynning bar ans genomskär- 
ningsprofil vid strömbrytarens nedre ända blifvit utvidgad genom utschakt- 
ning af 5,000 m:i jord ifrän den motsatta strandbrädden.

I den kanaliserade delen af sjelfva an nedför värfloden bvarje är stora 
mängder grofkornig sand, som uppgrundar farleden. Under nu ifrägavarande 
är uppmuddrades frän farleden 3.563 m:< sand, som- dels dithemtats af äret-s vär- 
fiod, dels kvarblifvit frän föregäende är i följd af att muddringen bär dä af- 
brutits i följd af vinterns inbrott. Vid äret-s muddriDgsarbeten användes ett 
äldre paternosterängmudderverk. De tili detsamma börande prämarna mäste 
likväl under äret ombyggas ocb päfördes kostnaden härför dels nu ifrägava
rande underbällsarbete, dels Kiurujoki kana-liseringsarbete ocb dels Iisalmi— 
Nivansilta farledsarbete. Efter 'det arbetet slutförts transporterades mudderver- 
ket i och för en genomgripande remont tili inekaniska verkstaden i Kuopio.

Öfterst, för viig- o. vattenbyggn. ber. är 1907. o
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Till ifrägävarande remontarbeten användes inalles 6.210l/2 fot- och 809y.
hästdagsverke.

Kostnaderna voro följande:
Dagspenningar ..................................  Fmk 22.453: 77
Upphandlingar .............................................  » 5,584:10
Muddermaterielens remont ....................  » -3,275:78
Hyra för bogserängbät under arbetstiden » 2,797:50
Arrende för jord, skadeersättningar o. a.

diverse utgifter........................, .. .. j 299:02
Summa Fmk 34,410:17

Nämnda summa fördelar sig pä de olika slagen af arbete pä följande sätt:

Arbetets och kostnadens beskaffenhet
Dagsverkenas

antal Summa Summa
summarum

Person- Hast- 3vif fit 9vif in.

1) Arbetsledning, byggmästare-m. fl. ......... 251% 1038 33
Kontorsrummet, rengöring m. m........... 20 — 63 60 1 101 93

2) Äprofilens utvidgning:
Eörberedande arbeten, byggande af vä-

gar och broar ro. m............................. 34 ' 27, 73 20
Jordgräfning och a sido läggning jemte

iolösen af mark ............................... 1 681 561 7 676 75
Torfläggning (630 m2) m. m................... 58% — 156 — ' 7 905 95

S) TJppförandet a f strömbrytaren:
343 m3 jord ocb sten upptagoa frän plat-

sen för densamma ..................... : . . . . 289 45% 983 30
Upphandlingar för spontväggens utfö-

rande...................... ! .............................. — - — 1210 40
Arbeten i ooh för spontväggens utförande 335% 10 . 1070 83
Upphandl. för uppförande af stockkistan — — 3 084 01
Arbeten för stookkistans uppförande .. 331% 367, 1 356 74
Stenfyllning i strömbryraren m. m....... 338‘/4 119% 1531 15

•Lerfyllning, provisioned dammar, vat-
tenpumpning, putsningsarbeten m. m. 139 1 278 22 9 514 65

4) Uppmuddring af tills!ammad jord:
med ängmudderverk 3,563 m ?.............. 14647, 1 4 637 51
Hyra för bogserängbät.......................... — — 2 797 50.
Remont af muddermaterielen................ — — 3 275 78
Upphandlingar och diverse utgifter . . . . — . — 1177 90

•Muddring med handicraft, uoo m3 ......... 10697, 32% 3 300 40 15189 09
5) Tjärning af slussen och svcingbi-on, under-

hall af naldammenm.fi. diverse arbeten 1987, — — — 698 55
Summa | 6 2107, — -  | - | 34 410 17
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Vid Saarikoski kanat och Nivansilta svängbrö erlades under äret i aflö- 
ningar at kanaluppsyningsraannen och drängarna samt brovakten Fmk 2,540:.—. 
Da kostnaderna för ofvannämnda tillbyggnads- och underhällsarbeten -utgjorde 
Fmk 34,410:17 och för diverse utbetalades Fmk: 150: — belöpte sig ärets 
utgifter för kanalen och svängbron sammanlagdt tili Fmk 37.100:17.

Kanälen passerades under äret af 1,106 farkoster, för hvilka i kanalaf- 
gifter erlades Fmk 1,196: 65.

B. Päijänne vattensystem .

8. F ar led ern a  L ahtis— Jyvä sk y lä  o ch  L ahtis— H ein ola .

a. Vesijärvi kanal i Asikkala socken af Tavastehus Iän.

Slusskammarens plankbeläggning och trappuppgängar, rullbron samt dos- 
seringarnas stenrevetering reparerades, i kanalen inrasade stenar upptogos, 
garden iständsattes, ärligen äterkommande tjärnings-, mälnings- och andra un- 
derhällsarbeten verkstäldes. Härtill användes 243 fot- och 14 hästdagsverken.'

Utgifterna för kanalen under äret voro följande:

Remont- och underhällskostnader (för dagsverken Fmk 799: 75
och för upphandlingar Fmk 602:60) .........................

Kanalbetjeningens aflöning.............................................................
Diverse u tg ifter............................ ......................................... ..

Summa

Fmk 1,402: 30 
». 4,580: -
» 70: -

Fmk 6,052:30

Kanalen passerades under. äret af 5,483 farkoster och af 2,078 stokflottor 
för. hvilka i kanalafgifter inflöt Fmk 35,993:20.

Under detta och närmast föregäende fyra är voro kanalens inkomster 
och utgifter följande:

Inkomst. Utgift. Vinst.0
Ar 1907 .. Fmk 35,993: 20 6,052: 30 29,940: 90

1906 . » 35,520:20 ■ 6,058:60 29,011:60
> 1905 .. » 27,457:05 • 6.346:57 21,110:48
» 1904 . » 35,318:40 7,608:42 27,709: 98
> 1903 . » 32,278:35 13,333:08 18,945: 27

b. Kalkis kanal i Asikkala soeken af Tavastehus iän.

A svängbron, i slusskammaren och trappuppgängarna reparerades och 
tjärades plankbeklädnaden, dosseringsmurarna; iständsattes, bad- och tvättstu-
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ganz ombyggdes. Härfcill användes 45 byggmästare-, 326 fot- och 5 hästdags- 
vorken.

Utgiftorna för kanalen voro följande:

Remont- och underhällsarbeten (dagsverken Fmk 1,153: —, 
upphandlingar Fmk 376: 50, inköp af den förra kanalupp- 
syningsmannen tillhöriga gamla bad- och tvättstugan
Fmk 200: —) ................ ................................................ Fmk 1,829: 01

Kanalbetjeningens aflöningar.................... ............. ... .. : ............ » 1,950: —
Diverse utgifter .............. ....................... ..........................................  ■» 144:20

Summa Fmk 3,923: 21

Kanälen passerades under äret af 1,612 farkoster. och af en och annan 
stockflötta. • I kanalafgifter inflöt Fmk 3,117: 55.

Under detta och närmast föregäende fyra är voro inkomsterna och. ut- 
gifterna följande:

Ar 1907 . . .
Iobomst.

. .. Fmk 3,117:55
U tgiit.

3,923: 21
Förlust. 
805: 66

» 1906 .. . . ... » 2,729:05 3,404: 37 675:32
» 1905 . .. » 2,551:75 5,587: 20 3,035:45
> 1904 .. . . .. » 2,931: — 3,665: 23 734: 23
» 1903 . . . . .. » 2,829:40 3,491:39 661: 99

c. Sidofarleder i Päijänne.

TJpprensning af farleden i Päijänne frän Kurenlahti vik tili Liikolan- eller 
Taipaleenlahti vilc inom Sysmä socken.

Efter det Sysmä och Gustaf Adolfs kommuner hos Kejserliga Senaten 
anhällit ätt Kivisalmi sund,som frän Päijänne leder tili Liikolan- eller Taipa
leenlahti vik i Sysmä socken, matte pä statsverkets bekostnad upprensas för 
dess bringande i segelbärt skick samt att den farled, som frän Suopello'nlahti 
vik i Päijänne leder tili s. k. Rantala Strand vid Majuvesi sjö i Sysmä kyrkoby, 
likaledes matte för samma' ändamäl upprensas, föreslog Öfverstyrelsen i här- 
öfver afgifvet utlätande, efter att hafva lätit verkställa undersökning pä 
platsen, att farleden frän Kurenlahti vik i Päijänne tili ändan af Liikolan- 
eller Taipaleenlahti vik samt Sysmä farleden frän Tehinselkä fjärd i Päijänne 
genom Miestensalmi m. fl. sund tül Rantala strand mätte pä kronans bekostnad 
.fördjupas i enlighet med härför uppgjorda- förslag sä att ifrägavarande far- 
leder' bringades tili samma djup söm Vesijärvi kanals nedre slusströskel pä
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en bottenbredd af pä rak sträcka 12 nmt er, och i- krökningar af 13.5 meter.' 
Kostnaden bade beräknats för arbetet ä farleden Kurenlahti—Liikolanlabti 
tili 28,100 mark och ä farleden Tebinselkä—Rantala Strand tili 27,500 mark, 
tili hvilka belopp dock komme 2,400 mark i och för reparation af kronans 
vid Päijänne befintliga mudderverk, som skulle vid arbetena användas, och 
10,000 mark för byggande af 2 st. vid desamma behöfiiga mudderafförings- 
prämar, eller sälunda 12,400 mark; och jemte det Öfverstyreisen tillika 
föreslog att säsom vilkor för Sysmä farledens upprensande p ä , kronans 
bekostnad, med afseende ä det vid Rantala Strand erforderliga jemförelsevis 
Stora muddringsarbetet, mätte uppställas att Sysmä och Gustaf Adolfs kom
muner borde förbinda sig att vid nämnda Strand för allmänhetens räkning upp- 
föra och vidmakthälla en lämplig ängbätsbrygga, hemstälde Ofverstyrelsen 
att upprensningsarbetet ä den förra af ifrägavarande farleder-finge verkställas 
är 1907 och ä den senäre under är 1908. Tili denna Öfverstyrelsens fram- 
ställning biföll Kejserliga Senaten den 10 maj 1906 enligt skrifvelse frän 
Kommunikationsexpeditionen af samma dag.

•• Ar 1907 vidtogs, derföre med arbetet för Kurenlahti—Liikonlahti farleds 
upprensning. Under vintern byggdes prämarna och reparerades mudderverket 
ä Väinölä mekaniska verkstads slip i Jyväskylä, sä attsjelfva upprensnings
arbetet kunde vidtaga vid inträffadt öppet vatten. Detsamma päbörjades 
i slutet af maj i Kivisalmi sund, hvarvid dock befanns att sundets botten 
delvis var af sä härd konsistens att mudderverket var för svagt att pä 
dessa Ställen användas. Den härdare jorden mäste derföre frän bottnen upp- 
tagas med handkraft,. medan mudderverket begagnades endast der bottnen var 
af lösare beskaffenhet, och flyttades detsamma derä tili Pienukan- och Vehko- 
salmi sund.

Sprängningen och upptagningen af stenama utfördes i allmänhet förr 
än muddringen verkstäldes; pä de stenigaste ställena päfunnos'dock en del stenar 
först vid. muddringen och upptogos samtidigt med denna, hvilket sjelffallet 
försvärade arbetet.

Arbetet, som icke under äret slutfördes, medtog i det närmaste hela 
det beviljade anslaget eller 40,332 mark 57 penni, säsom närmare framgär af 
nedanstäende tabell. Och är tillskottsanslag derför erforderligt.
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A.

Kostnadens beskaffenhet

Bags-
verken.

Arbets-
kostnader

Upphand-
lingar, Summa

Snifi p. Siiif. p. Snif p.

Pramar upphandlade .................................................. 11029
Mudderverkets remont ............................................... 3 032 —
Bogserängares upphyxande ........................................ 4222 —
Ved för mudderverket, 266 m-................... '................ 718 —
Arbetsredskap, tag, ketting, byggnadsmateriälier m.m. 5 156 02 24157 02
Byggmästares och kvartersmän dagspenningar . . . . 252 1085 50
Nattvaktens aflöning ...................... ........................... 200 429 —
Smedens » 87 330 —

Smeddrengens » ................................................... 87 240 45
Maskinistens » .................................................. 142 638 98
Eidarens » ................................................... 140 367 80
Uppmuddrats med handkraft 648 m3 bard jord . . . . 769 2 393 40
Uppmuddrats med mudderverk 12,009 m3 lös jord.. 1690 5 071 32
Sprängts och uppmuddrats 425.6 m3 sten ................ 1720 5 019 10
20 st. pollare förlärdigade ........................................ 210 600 — 16 175 55

Summa 5 297 16175 55 24157 02 40 332 57

10. F arled en  I isv es i jä r n v ä g s s ta t io n — P ie la v e s i s o c k e n s  k y rk ob y .
a. Kutaankoski kanal i Karttula socken af Kuopio län.

Sedan Karttula kommun kos Kejserliga Senaten anhällit att den öfver 
Kutaankoski kanal ledande landsvägsbron, som vid kanalens anläggning om- 
byggts af kronan, hvarvid den erkö.ll en höjd öfver medelvattenständet af: 
cirka 4 m, matte pä.kronans bekostnad ytterligare köjas sä att större an gare 
künde passera under densamma, tillät Kejserliga Senaten, pä Ofverstyrelsens 
framställning, i skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 15 februari 
1906 att bron i samband med en nödig blifven remont af densamma finge ge- 
nom Ofverstyrelsens försorg under är 1907 i nämndt afseende köjas ock anslogs 
kärför den beräknade kostnadssumman 4,500 mark. Ett nödig befunuet tillskotts- 
anslag af 500 mark beviljades sedermera af Kejserliga Senaten enligt skrifvelse 
frän Kommunikationsexpeditionen af den 16 maj 1907.

Arbetet utfördes är 1907, hvarvid bron ock stödjemurarna köjdes 0.75 m, 
likasä äfven den tili bron ledande landsvägsuppfarten.

Härtill användes 963 fot- ock 157 kästdagsvärken, för kvilka erlades 
Fmk 3,999:05, hvarutom för uppkandlingar utbetalades Fmk 990:25. Kost- 
naderna för arbetet belöpte sig inalles tili Fmk 4,989: 30.

Dessa kostnader fördela sig sälunda:
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Byggmästarens aflöning .. ..............
Smedens och smeddrängens aflöning
Den gamla brons rasering..............
Bröns ocb stödjemurarnas höjning 
Landsvägsuppfartens höjning , .. ..
Brons öfverbyggnad.........................
Transporter.........................
Bj^ggnadsmaterial.............................

69 fotdagsv. Fmk
80 ». ‘ ■ »
42 » >

72 hästdagsv 593 l/2 » »
76 . > , 221/2 » . »

156 » »
9  > f > •  • <  > * *

' 276: -  
244: — 
117: 60 

2,195: 30 
547: 75 
562:40 
56: — 

990: 25
Summa Fmk 4,989:30

Arbetet afsynades den 3 juli 1908 och godkändes.

b. Tervonsalmi svängbro i Karttula soeken af Kuopio Iän.

Öfversta delen af brolocket .omlades, hvarpä bron och handräcket tjärades. 
Härtill användes 7 byggmästare-, 42 fot- och 5 hästdagsverken och atgick en 
kostnad af Fmk.418: 38. Brovaktens aflöning-Fmk 540 medräknad belöpte sig 
arets utgifter för svängbron sälunda tili Fmk 958: 38.

e. Kolu kanal i Karttula soeken af Kuopio :län.

Under äret reparerades slussportarna, svängbrons tvärbalkar och lock 
förnyades, dess vridningsmekanism justerades, dosseringarna och smedjan iständ- 
sattes. Härtill användes 12 byggmästare-, 213 l/2 fot- och 11' hästdagsverken ' 
och ätgick en kostnad af Fmk 1,421:65. Da dertill lägges aflöningen för 
kanalbetjeningen Fmk 1,950:02 samt. diverse utgifter Fmk 30:72, belöpte sig 
ärets utgifter inalles tili Fmk 3,402:39. ' ■

Kanalen passerades af 662 farkoster, för hvilka i kanalafgifter inflöt 
Fmk 1,316: —. ■

Under detta och närmast föregäende fyra är voro kanalens inkomster 
och utgifter följande:

Ar 1907
Inkomst. Utgift. Föriust.
1,316: — 3,402: 39 2,086:39

» 1906 1,223:05 2,296:07 1,073: 02
» 1905 1,210: 60 2,633:08 1,429: 48
» 1904 1,616:30 3,042:03 1,425: 73
» 1903 1,417: 75 2,773:19 " 1,355:44

d. Säviä kanal i Pielavesi soeken af Kuopio Iän.

Kanaldosseringarna iständsattes, svängbron och handräekena vid upp- 
farten tili bron tjärades och mälades. Härtill användes 8 byggmästare-, 37 fot-
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och. 11 hästdagsverken och atgick en kostnad af Fmk- 268:80. Dâ dértill 
lägges kanalvaktens aflöning Fmk 600:— belöpte sig arets utgifter tili Fmk
868:80.

11. F a r led ern a  i K e ite le  s jö .

Haapasalmi svängbro i Viitasaari socken af Vasa län.

Arets utgifter för svängbron belöpte sig tili Fmk 631: 95, hvaraf tili 
aflöning ät brovakten atgick Fmk 480:— samt tili brons tjärning och under- 
hall för öfrigt Fmk 151: 95.

C. Küm o elfs vattensystem .

12. F a r led ern a  T a v a steh u s— T a m m e r fo rs  sa m t T a v a steh u s— L än gelm äk i
o c h  H auho.

a. Lembois kana! i Lempäälä socken af Tavastehus län.

Utgifterna vid denna kanal hafva under äret värit följande:

Aflöningar at kanaluppsyningsmannen ocb drengen
Remontkostnader:

Arbetsledning: byggmästarens aflöning ocb rese-
kostnader ............................... ......... ...................  Fmk 107:80

Slussen ocb kana-lbron: mindre remonter .'........... s 133:45
Dosseringsmurén: reparation ................................. . > 104:10
Kanalomrâdet : mindre remontarbeten...................... » 515: 55
Byggnaderna: mindre reparations- ocb underhälls- 

. arbeten........ ............... .................. ............ ; ...........  > 157:95

Fmk 1.550: —

918: 35
Diverse utgifter 29:20

Summa Fmk 2,598:05

Tili ofvan hämnda arbeten användes 20 byggmästare-, 103 ®/4 fot- ocb 
2 V4 bästdagsverke. .

Kanälen passerades under äret af 870 farkoster, för hvilka i kanalafgiftér 
inflöt Fmk 1 324: —. .

Under detta ocb närmast föregäende fyra är voro inkomsterna ocb ut
gifterna vid kanalen följande:
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i r  1907
Inkomst. • 

1 324: —
Utgift..

2,598:05
Förlust.
1 274: 05

> 1906 1,215: 75 3,950:42 2,734: 67
» 1905 904:40 2,342:15 1,437: 75
» 1904 829:80 1,988:15 1,158:35
» 1903 1,034:50 2,447: 49 ' 1,412:99

b. Valkeakoski kanal i Sääksmäki soeken af Tavastehus Iän.

Kanalen bar under âret erfordrat följande utgifter:

Aflöning at kanaluppsyningsmannen och drengarne
Remontkostnader:

Byggmästarens aflöning . och resekostnader ..........Fmk 92:52
Slussen och svängbron: niindre remont.................  » 141:54
Dosseringsmuren: reparation ..................................... » 106:90
Kanalomrâdet: ârligt âterkommande underhâll.... » 220:79
Byggnadema: mâlning af kanaluppsyningsmans-

hostaden och af nagra uthusbyggnader.......... > 481:50

Fmk 2.324: 34

1,043:25
Diverse utgifter 74: 70

Summa Fmk 3,442: 79

Tili dessa ärbeten användes 14 byggmästare-, 77 fot- ' och 4 häst- 
dagsverken.

Kanalen passerades under âret. af 2 725 farkoster, för hvilka i kanal- 
afgifter erlades Fmk 4 867:90. .

Under detta och närmast föregaende fyra är voro inkomsterna och ut- 
gifterna vid kanalen följande:

Ar 1907
Inkomst.

4 867:90
Utgift. 

3,442: 79
Skilnad.

+  1425:11
» 1906 3,826: 50 3,461:43 +  365:07
» 1905 4,361:80 2,550: 20 +  811:20
» 1904 3,352:90 2,440:15 +  912:75
» 1903 2,739: 75 3,126: 49 — 386:74

Öfverst. for väg- och vattenbyggn. her. ár 1907. 6



42

13. F arled en  frä n  T a m m e r fo rs  sta d  i T a v a steh u s  Iän tili V ird o is  so ck en
i V asa  Iän.

a. Murole kanal i Ruovesi socken af Tavastehus Iän.
Vid kan alen förekommo un der äret följande utgifter:

Aflöningar: at kanaluppsyningsmannen och drengarna .............. Fmk 2.400: —
Itemontkostnader:

Slussen: mindre rem ont..................... .......................  Fmk 42: —
Dosseringsmuren: reparation............. ; . . . . . . ...........  » 99:25
Kanalomrädet: mindre remontarbeten .....................  > 224:95
Byggnaderna: reparation........................................... » 110:— , 476:20
En landningsbrygga uppfördes vid kanalens öfre mynning .. .. » 8,280:55
Diverse utgifter........... .......................................................................  » 107:80

Summa Fmk 11,264: 55

Tili ofvannämnda. arbeten användes 88 byggmästare-, 1,068 l/2 fot- ocb 
67 V4 hästdagsverke.

Kanalen passerades under äret af 3 253 farkoster, för hvilka i kanal- 
afgifter inflöt Fmk 5,800:50. Utgifterna öfverstego sälunda inkomsterna med 
Fmk 5 464; 05, beroende denna jemforelsevis Stora skilnad pä kostnaden för 
landningsbryggans uppförande. • ’

Under detta ocb närmast föregäende fyra är voro inkomsterna och 
utgifterna vid kanalen följande:

Inkomst. Utgift. . Behällning.
Ar 1907 5,800: 50 11,264: 55 — 5,464:05
» 1906 5,600: 55 3,854: 62 1,745: 93
» 1905 5,420: 20 3,447:81 1,972: 39
» 1904 4,126:15 4,090:86 35: 29
» 1903 4,596: 85 . . 2,840: 67 1,756:18

b. Kauttu kanal i Ruovesi socken af Tavastehus Iän.

Yid denna kanal voro utgifterna under äret följande:

Kanalvaktens aflöning........................................................................  Fmk 600: —
Femontkostn ad er:

Svängbron: reparation............................ .....................  Fmk 41: 20
Dosseringmuren: reparation ................................ ... » 159: 50
Kanalomrädet: underhäll af gängar och planteringar . » 11: 70
Byggnaderna: reparationer......................................... » 159:— , 371:40
Diverse utgifter: .............................. ..................................... , .............. ». 44: 66

Summa Fmk 1,016:06



43

Till ofvannämnda remontarbeten • användes 7 byggmästare-, 43 72 fot- 
och 2 hästdagsverken. •

e. Kaivoskanta kanal i Ruovesi socken af Tavastehus län.

Utgif'terna vid- denna kanal voro följande:.
Kanalvaktens aflöning............................... ................................... . Fmk 600: —

Remontkostnader:
Arbetsledning: byggmästarens aflöning och rese-

kostnader .....................................................   Fmk 79:50
Svängbron: omläggning af ledstängerna och skydds-

verken.........................................................................  » 285:61
Kanalomrädet: vägarnes underhäll..................... ... » 4: 50

• Byggnaderna: reparationer .......................................... » 68:80
Diverse utgifter.................................................................. .................

Summa Fmk 1,049: 71

Till ofvansagda remontarbeten användes 12 byggmästare-, 48 fot- och 
1 72 hästdagsverke.

d. Kanalisering af Keitüri ström och Herraistenkoski fors i Virdois
socken af Vasa län.

Genom nädigt förordnande af den 20 September 1902 beviljades för 
kanalisering af Keituri ström och Herraistenkoski fors i Virdois socken af 
allmänna medel ett. anslag 550,000 mark, att utgä under fern ärs tid' med en 
femtedel ärligen. Arbetet afser den frän Tammerfors normt gäende farledens 
utsträckande tili den omkring 5 km norrom Virdois kyrka belägna, cirka 15 km 
länga Toisvesi sjö genom upprensning af Keituri ström .och anläggande af kanal. 
med sluss förbi-Herraistenkoski.

Sedan Kejserliga Senaten i skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen 
af ofvansagda dag anbefalt Ofverstyrelsen att utföra arbetet. vidtogs dermed 
redan om hösten samma är. Och har detsamma derefter oafbrütet fortgätt. 
samt kunnat slutföras är l907. " ■'•>•

Vtd detta ärs början höggs sten, för slussen, hvars uppförande vidtagit. 
redan under föregäende är. I  maj fortsattes med murningen af slussen, som 
blef färdig i September. Under augusti och September mänader anbragtes

• den för kanalen förfärdigade svängbron pä sin plats. Om sommaren slutfördes 
stenläggningsarbetena och kanalbottnen rensades. I September och Oktober 
uppstäldes slussportarna pä sina pla.tser, hvarefter dammarna refvos. Frän

• början af december var.kanalen sä färdig att den kunnat upplätas för allmän 
trafik, hvilket dock i foljd af vattendragets isbeläggning icke det äret egde rum.

»' 438:41
» 11:30
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Under äret fullbordades äfven rensningsarbetena i Keituri ström.
Ar 1907 användes vid arbetet 15,330 :i/4 fot- och 206 hästdagsverken samt 

utbetalades i kostnader Fmk 99,854:84. Dessa kosfcnaders fördelning pä de 
olika slagen af arbete likasom äfven arbetseffekten framgär af följande tabell:

Kostnadens beskaffenbet Kvan-
titet

Dagsverken Arbets-
kostnader

Öfriga
kostnader

Summa
kostnader

Häst- Person- Siiif. p. 3nif. p. 9nif p.

Arbetsledning m. fl. allmänna kost
nader ............................ : ............. 2 725 2 779 1520 31 4 299 31

Jordgräfning nr*................................. 1980.4 98*/, 1 2913/4 5 539 70 — — 5 539 70
Bergsprängning.............. ................... — 9*/, 228*/4 960 65 175 — 1135 65
Muddring m3 ..................................... 554.0 — 6877., 2 280 90 — 2 280 90
Dammarnas och den provisoriska

brons underhall och rifning samt
vattenpumpning .. . : ................... — 4'/, 13327, 4 078 95 533 — 4 611 95

Dosseringarnas reveteringmed Sten m2 904.4 — 991 ' 3 690 45 ' 384 — 4 074 45
PJanering af omrädet och läggning

af gärde ........................................ — — 657, 337 40 — — 337 40
Mur i cementbruk m3 ....................... 1 438.8 9 V, 3 255*/a 21241 23 6 535 80 27 777 03
Kallmur............................................ . --  ' 59 ‘ 387 1858 90 18 55 1877 45
Meislad mur ..............................' . . . . — — 1747, 801 50 — — 801 50
Slussportar ......................................... — 950 3 638 85 8 248 74 11887 59
Svängbron ........................................ — — 787, 318 — 10 464 83 .10 782 83
Träbryggan........................................ —. 4l/a 1 20474 3 702 65 426 01 4128 66
Husbyggnaderna ...... ....................... — 147, 8637, 2 893 60 3 569 74 6 463 34,
Uppköp af arbetsredskap ................ — — — — — 3 911 71 3.911 71
Fördjupningen af Keituri Ström m3. . 864.0 1 3 0377, 9 387 60 83 26 9 470 86
Sjukvärden .............. ; . . . ............... .. — 3 58 101 10 373 41 474 51

Summa _ 206 15 3303/4 63 610 48 36 244 36 99 854 84

. Inalles . bar vid arbetet användts 126,895 fot- och 4,584 hästdagsverken 
detsamma kostat 507,275 mark 71 penni.

14. F a r led en  i K um o e lf frä n  K yttä lä  jä r n v ä g s s ta t io n  tili  L au ttakylä .
• ' - Farleden i Murhasaarensalmi oeh Kortsaarensalmi sund

i Birkkala socken. . . . . . .

I Murhasaarensalmi sund anbragtes 3 st. sänkkistor och i Kortsaaren
salmi sund 4 st. pollare. Härtill användes 429 3/4 dagsverkel af hvilka 48 st. 
voro byggmästaredagsverken och 10 3/ t hästdagsverken, samt en kostnad af 
Fmk 2,496:05. ‘ '
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D. Farlederna utm ed kusten, pä Aland och ¡ Ladoga.

15. D en in re  fa r led en  em e lla n  L ovisa  o ch  K otka  s ta d e r .

. Ären 1897—1902 .upptogs en. irre. l.s.meter djup farled emellan Lovisa 
och Kotka stader genom upprensning af Bägsund, Lököresund och Majsund 
m. fl. stallen pä satt af Öfverstyrelsens berättelser för sagda är närmare 
framgär. Ärbetet afsynades är 1902, hvarvid af det derför beviljade anslaget,.
127,000 mark, ätgätt 113,528 mark 96 penni. Derefter har med äterstoden af 
.anslaget ärligen verkstälts mindre kompletteringsarbeten a farleden i fräga.

Sälunda upptogs är 1907 ur det vid Kotka befintliga Vassinsalmi sund 
160.m3 sten.och 45 m3 stenblandadt grus samt ifrän Lönnholms sund enskilda 
stenar, hvarvid 194 m borrhäl borrades.

Kostnaderna härför voro följande:

för 47 byggmästaredagsverken.............. ..........................................  Fmk; 188
» 5051/2 stenarbetare dagsverke........................................................  » 1,865
> • transport af flottor frän Hogland, arbetsredskap m. m....... > 681

Summa Fmk 2,734

Af anslaget äterstod vid 1907 ärs utgäng 9,331 mark 12 penni.

52
52

16. F arled en  em e lla n  H e ls in g fo rs  o ch  S ibb o .

Upprensning af sundet emellan Sandholmen oeh Aspholmen i farleden, 
frän Helsingfors till Sibbo soeken.

Efter det Nyländska Skärgärdsaktiebolaget i Helsingfors hos Öfver- 
styrelsen anhällit att det i farleden frän Helsingfors till Sibbo socken belägna 
sundet emellan Sandholmen öch Aspholmen i Helsinge socken matte pä kro- 
nans bekostnad upprensas, ernedan trafiken genom detsamma betydligt för- 
svärades af der befintliga stengrund, upprättades genom Öfverstyrelsens atgärd 
förslag, afseende farledens i sundet bringande tili 2 meters djup vid lägsta 
vattenständ pä en bottenbredd af 20 meter, hvilket beräknades kosta 3,000 mark. 
Pä framställning af Öfverstyrelsen tillät Kejserliga Senaten derä den 10 augusti 
1906, enligt skrifvelse frän Kommnunikationsexpeditionen af samma dag,, 
att arbetet finge' ett kommande är genom Öfverstyrelsens försorg utföras.

Detsamma upptogs derföre i Öfverstyrelsens arbetsförslag för är 1907 
och- skreds tili förberedande ätgärder, säsom upphandling af materialier -m.' m. 
för dess utförande, men dä dermed om sommaren skulle vidtaga künde
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nödiga arbetare icke erhällas för skälig aflöning, hvai’före arbetet uppsköts tili 
följand'e sommär. Till ' materialiers upphandling öch transport ätgiök 174 mark 
65 penni. .

17. S tröm m a  kan a l i B jä rn o  so ck e n  a f Ä b o  o ch  B jö rn e b o rg s  Iän.

Vid denna kanal voro utgifterna under äret följande:
Kanalvaktens aflöning.........................................................................  Fmk 1,130: —

Remontköstnader: '
Svängbron: reparation................................................. Fjnk 40 35
Sänkkistan: reparation ..........! ............................. ... ) 35 —
Pollarena: nya .. ......................... ................................ » 30 —

Duc d’alberna: tjärning ............................. ............... J 15 —
Dosseringsmuren: reparation..................................... » 66 —
Boijar: reparation m..m.............................................. > 9 —
Kanalomrädet: underhall............................................ > .117 50
Byggnaderna: omläggning af bakugnen i kanal-

vaktsbostaden ocb andra mindre reparationer > 222 15
Diverse utgifter ....................................................................... . » 39:45

Summa Fmk 1,704:45

Till förenämndä arbeten användes 103 fot- och 9 hästdagsverken.

18. L em ström S  k an a l i J om a la  s o ck e n  p ä  Ä lan d .

Vid denna kanal hafva utgifterna under äret värit följande:

Kanalvaktens aflöning......................... , ......................... Fmk 700: —
Reinontkostnader:
Svängbron: bar reparerats och höjts.. Fmk 608:05
Landningsbryggan: har under äret om-

bygts, i det den gamlä bryggan
rifvits och en ny uppförts........... » 7,802:89

Dosseringsmuren: reparation ............. > 97:20
Boijarna: underhall ............................. » 16; —  ̂ 8,524:14
Diverse utgifter..................... .................. ........................  »' 39:70

Summa Fmk 9,263:84

Till förenämnda arbeten användes 182 bygginästare-, 962 fot- och 48*/2 
iästdagsverke.
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19. U p p föra n d e  a f  ett s jö m ä r k e  ä  P oh ja n tä h ti g ra n d , b e lä g e t  etn ellan  
A jo s  oeh  RÖyttä lo ts p la ts e r  u ta n för  K em i stad .

Pä framställning af Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen anbefalde 
Kejserliga Senaten i skrifvelse fr.än Handels- och Industriexpeditionen af den 
22 februari .1906 Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna att uppföra 
ett sjömärke à Pohjantähti grand, beläget emellan Ajos och Köyttä lotsplatser 
utanför Kemi stad, enligt ett af distriktsingeniören i Uleâborgs distrikt upp- 
gjordt förslag och anvisade härför den beraknade kostnadssumman 7,500 mark.

Den 11 mars samma är vidtogs med öfverförande af arbetsredskap tili 
byggnadsplatsen och med anskaffande af erforderlig sten. Detta sistnämnda 
drog dock ut pä tiden enär sten en kunde erhâllas blott fran aflägset belägna 
stallen och blef den först i slutet af maj huggen och färdig att tili bygg
nadsplatsen öfverföras. Da den emellertid pâ grand af den langt framskridna 
ârstiden icke kunde transporteras öfver isen afbröts arbetet den 31 maj.

Ar 1907 fortsattes detsamma emellan den 6 februari och den 14 mars, da 
stenarna släpades tili platsen och murades pâ en i byggnadsgropen anbragt 
rustbädd af trä, hvarefter sjelfva sjömärket upprestes.

Till dessa arbeten användes 28472 dagsverke och atgick enkostnad af 
Fmk 1,742:73, nämligen för dagsverkena Fmk 1,663:—, tili upphandlingar 
Fmk 60:53 samt tili skjutser och transporter Fmk 19:20,

Da är 1906 tili arbetet användts 1,194 dagsverken och en utgift af Fmk 
5,753:99 utgör dagsverkenas antal inalles 1,47872 och hela kostnaden för ar
betet 7,496 mark 72 penni.

Arbetet afsynades den 5-juli 1907, hvarvid särskilda kompletteringsarbe- 
ten ansägos nödiga.'

II. Hamnbyggnader.

1. H angö h a m n b y g g n a d .

För förbättrande af Hangö hamn enligt â Öfverstyrelsen uppgjorda för
slag hade enligt nädigt bref af den 14 augusti 1902 af allmänna medel bevil- 
jats 3,500,000 mark. Arbetet vidtog är 1903 och är dess allmänna plan angif- 
ven i Öfverstyrelsens berättelse för sistsagda är.

Enligt nädigt förordnande af den 25 maj 1907 beviljades för ändamalet 
tillskottsanslag tili belopp af sammanlagd 434,000 mark, nämligen 134,000 
mark för ytterligare .Utvidgning af hamnbassinen genom bortsprängning af
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berg söderom Notholmen samt lör uppförande af en landningsbrygga pä samma 
stalle i och för holmens användande säsom kolupplagsplats, närmaSt för finska 
lotsverkets räkning, 150,000 mark för utförande af en omkring 120 m läng 
vägbrytare af sprängsten, aftäckt med oregelbundna granitblock af circa 6 tons 
vigt. utanför. molon pä ett afständ af omkring 50 m frän denna och utgäende 
i ostlig riktning fran sydligaste udden af Högholmen, äfvensom 150,000 mark 
för smörmagasinets förseende med en füllt effektiv uppvärmnings- och af- 
kylningsanläggning m. m.

Ar 1907 bedrefvos arbetena pä följande satt:
De vid ärets ingäng ännu äterstäende arbetena voro af den art att 

blott föga künde under vintern utföras, hvarför arbetsstyrkan förblef mycket 
ringa ända tili maj mänad. Sä voro bergsprängningarna under vatten vid 
Högholmens norra strand i hufvudsak slutförda; det äterstod blott att nedtill, 
vid foten af' bröstet, breda ut sprängningen nägot samt att pä de stallen, der 
ändarne af sandkistorna} skulle anslutas tili berget, genom försigtig spräng- 
ning och kilning ästadkomma möjligast heia väggar. Enär sälunda arbetet- 
icke künde lämpligen forceras och utsigt dessutom förefanns att fä detsamma 
slutfördt innan kistorna künde fäs upptimrade, sysselsattes under vintern 
blott tre dykare, betjenade med hvar sin handderrick. Arbetet framskred ä-f- 
ven rätt väl. Redan i början af april var sprängningen i nordöstra hörnet af 
holmen, der arbetet pägätt i tre ärs tid, slutfördt, da ändtligen sä helt berg 
motte att ras ej vidare inträffade eller behöfde befaras inträffa, hvilket dere- 
mot tidigare händt ett par ganger och betingat sprängningamas fortsättande. 
I medlet af april var äfven bottnen pä samma stalle planerad och innan mä- 
naden utgätt sprängningen vid kajens brytningspunkt, der den naturliga berg- 
kajen komm er att fortsättas af kistkaj, slutförd; och pabörjades här plane
ringen af bottnen. Emellertid hade äfven det mesta borrningsarbetet hunnit ut
föras och upptagningen af den lössprängda stenen künde alltsä forceras, hvil
ket icke heller isförhällandena numera hindrade. En för ändamälet ledig 
Priestmans excavator, monterad ä präm och därför oanvändbar uti is sädan 
som señaste vinters, utrustades 'i slutet af april och dessutom iordningstäldes 
i medlet af maj tvä derrick-kranar för motordrift, hvarigenom det blef möjligt 
att bereda ytterligare tvä dykare arbete. Af de anställda fern dykarena voro 
alltsä fyra nu -sysselsatta med sprängning och stenupptagning samt- en med 
planering af bottnen vid- sänkkistorna- Och i medlet af juni var sprängnings- 
arbetet slutfördt sä när som pä ändafslutningen i nordvästra hörnet af Högbol- 
men vid änden af den sista sänkkistan. Den lössprängda stenen användes deis 
för fyllningsändamal, deis söndermejslades densamma och upplades i reserv 
för framtida bokning af betonsten.
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Und er juni mänad va’r en dykare, da vädret det tillät, sysselsafct med 
sprangning och jemning af gründen för skyddsmüren pä vestra sidaü-ai Hög
holmen, der muren pä, en sträcka af cirka 15 meter gär ut i vattnet.

I medlet af juli: voro grundningsarbetena för molon i dess helhet afslütade.
Hvad underbyggnadsarbetena beträfiar sä päbörjades timringen af kistan 

N:o 33, den sista öster orn Högbolmen, sä snart hamnen blifvit isfri, den 7 
map och slutfördes den 5 juni; kistan N:o 32, som blifvit sänkt i december 
1906, men da icke kunnat fäs pä sin riktiga plats, drogs ät sidan och blef, 
sedan nägra framspringande bergspetsar under densamma bortsprängts, änyo 
sänkt den 12 juni, hvarefter kistan N:o 33 omedelbart sänktes och bada dessa 
kistor betonerades i slutet af mänaden. Kistoma N:ris 34 och 35, med hvilkas 
upptimring äfven begynts i juni, nedsänktes- säsom färdiga den 12 och 13 juli. 
Derefter vidtogs med förfärdigandet af de tvä följande kistorna. För att un- 
d'erlätta säväl timringen som sänkningen sammanbyggdes, tili undvikande af 
stjelpning, kistorna parvis sälunda att en del tvärväggsstockar fördes igenom 
hvardera kistan. Forst efter det den. ena'kistan blifvit instäld lössägades den 
andra och fördes pä sin plats för att sänkas. Kistan N:o 36 sänktes den 24 
augusti och kistan N:o 37 den 3 September. Fyllningen af kistparet N:ris 34 och 
35 med beton verkstäldes den 17—28 juli och af kistparet N:ris 36—37 den 30 
aügusti—11 September. I samband med den señare betoneringen fyldes äfven 
rammet emellan den första kistan öster om Högholmen och det motliggande 
berget med beton. Betonen mäste här begränsas utät af en spontvägg af stock, 
emedan den ihät sluttande bergväggen nedtill lämnade en öppning emellan 
sig och kistan af■ 2.5 m bredd. Äfven vid kajens brytningspunkt ä Högholmen 
öch i holmens nordvästra hörn, d. v. s. i hvardera ändan af den smala kisträckan, 
mäste stocktaflor fastas vid kistorna och berget för begränsning af den beton, 
som gjutits i fogarna. Dessa anslutningar voro färdiga i början af Oktober 
och dermed afbrötos underbyggnadsarbetena för en tid.

' Arbetet äterupptogs den 18 november med utfyllning af rummet mellan 
kistorna och bergväggen med beton tili 5.0 m höjd och anbringande af fern 
säkerhetsankare af järnräler ä hvarje kista: Till följd: af inträffadt högvatten- 
ständ mäste emellertid detta arbete lemnas ofullbordadt och dermed uppföran- 
det af de tvä öfversta murskiktena pä de sin ala kistorna. Och pä grund af 
betoneringens försenande blefvo äfven en del andra arbeten’ outförda, nämli- 
gen fyllningen innanför de smala kistorna med sten och grus,. muren pä berg- 
kajen öster om samma kistor, der de dubbla spärvägarna för betontransporten 
hindrade murningsarbetets upptagande, anbringandet af ledarebjelkar och pol- 
lare pä en kajsträcka af cirka 150 m längd samt utspikningen af spär ä Hög
holmen, hvilken spärrades af betonspäret.

öfverst. för väg- o. vatteribyggn. her. för dr 1907. 7
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Ai stenhuggnin gs arbeten a verkstäldes under, ärets förra hälft brytning 
och huggning ai sten till circa 200 m af öfversta hvarfvet i de n  yttre molo-, 
muren, all framniursten med undantag af planhvarfvets till kajmuren längs' 
Högholmens norra strand och en sträcka af omkring 50; m öster derom äfven- 
som till circa 30' m af skyddsmuren ,pä vestra sidän-af Högholmen, vidare 
brytning och huggning af sten till sockel och grundmur för. smörmagasinet 
äfvensom huggning af' större delen af fasadbeklädnädsstenen till sagda magasin.;

Murningsarbetena päbörjades i juli och utfördes under äret: skyddsmuren- 
pa Högholmens vestra sida, där muren pä en sträcka af ett par tiötal m längd. 
löper ut i vattnet, till en höjd af ungefär 1 m öfver medelvattenytan, öfversta 
hvarfvet i  den yttre molomuren frän ändan af den gamla molon ut till Hög-' 
holmen, 'tre hvarf i tvä murbrescher pä södra sidan af holmen om circa 30 
m sammanlagd längd äfvensom det öfversta hvarfvet i skyddsmuren .pä Hög- ; 
holmens södra sida pä en längd af circa 90 m, de fyra första skiktena ,af kaj-, 
muren pä kistorna närmast öster om Högholmen af sammanlagdt'circa 50 m : 
längd. tre murskikt pä de smala'kajkistorna af circa 110 m längd samt det- 
öfversta hvarfvet i kajmuren fran gamla ; molon ut till Högholmen af cirka- 
250 m längd. ' ;

Af öfriga under äret utförda öfverbyggnadsarbeten mä nämnas: anbrin-, 
gandet af gjutjernspollare och ledarebjelliar pä kajen ända fram tili Högholmen,-. 
utspikning af järnvägssparen öster om Högholmen samt ballastering, spärstopp- 
ning och justering. I samband med ballasteringen utfördes äfven fyllningen 
innanför de tre närmast öster om Högholmen belägna kistorna. Ett afbrott 
i grussläpningen, som begynte den 1-Oktober, inträffade den 4 Oktober, men. 
redan den 9 Oktober ■ hade sä mänga arbetsyilliga hopsamlats att arbetet künde 
äterupptagas, och'fortgick'detsamma sedermera utan störingar tili utgängen af 
november. ,. :

Smörmagasinets grundmurar och sockel uppmurades inom juli .mänad,) 
fasadmurningen päbegyntes -den .3 juli och var den vid utgängen af Oktober
i. det närmaste slutförd. Outförda voro dä blott portaltornen ‘ och ,det stora; 
tornet. De förra uppmurades' under äret. Uppsättningen' af hängrännan pä-, 
börjades af entreprenören redan den 3 Oktober, men var densamma ej füllt 
färdig vid ärets slut. I  män som arbetet fortskred uppstäldes en del af pelare-, 
täckstenarna. Angäende taket är at.t nämna det entreprenören, Skänska Cement-; 
gjuteriet i Stockholm, begynte upptimra formarna den 16 September, göt nägra 
pelare den. 31 Oktober—1 november och begynte först den 20 november gjuta den 
öfre takplattan och dermed sammanhängande bälkar. Eedan den 22 november in- 
stäldes emellertid arbetet'pä grund .af frost, men fortsattes sedan frän den 26 no-; 
vember tili den 10 december, dä äter starkare köld inträdde. Ungefär a/7' af taket' 
var dä gjutet. Bokningen af makadam, som af hamnbyggnaden tillhandahölls en-



treprenören, pägick den 31' Oktober— 12 november och 3—9 december om aftnarna, 
4 timmar per dag, samt trän den 10-december ända tili den 4’ janüari. I detta. 
sämmanhang mä äfvcn nämnas att de smala fönsfcerpelarena, hvalfven öfver 
dörr- ocb fönsteröppningar samt dragskäpen, hvilka utförts af ärmerad beton, 
stampades af arbetare vid bamnbyggnadsarbetet den 10 September—9 november.

Arbetena för hamnbassinens fördjupning och utbredning vid’ 'Notholmen 
päbörjades mot slutet af juli, da- elevatorerna icke vidare ‘behöfdes vid Hög- 
holmen. I  medlet af September var bröst üpptaget pä östra sidan af det om- 
räde, der sprängning komme att utföras, och begynte arbetseffekten, som der- 
intills värit mycket ringa, att’ nägot förbättras. Arbetet instäldes pä grund 
af isläggning den 18 december, da sammanlagdt' circa 880 m3' berg och 445 m3 
grusundänskaffats. . • ••

Arets arbetsresultat framgär af föijande sammanställning:
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Bergsprängning under vatten längs norra stranden af Högholmen 2,740 m3
Stock intimrad i sänkkistor .. ..•.........................................................  15,374 m
Följare anbragta i sänkkistor.. ......................................! ...............■ 1,527 m
Stenfyllning anbragt i : sänkkistorna.................................................   385 m3
Beton fyld i sänkkistor ........................................................... .............  2,251 »
Stenfyllning anbragt bakom sänkkistorna ................. ' .........................  171 >
Beton fylld bakom de smala kajkistorna vid Högholmen .....................  547 >
Stenskärf anbragt tili tätning af sprängstepsfyllningen .....................  208 »
Fyllning emellan sänkkistorna, sand och gras,................................•. 1,790 »

D:o d:o d:o sten, frän undervattensbergspräng-
ningarna................................................................. : .........................  110 >

Kajmur i cementbruk af nykilad sten ...........■...........................: .. .. 1,094.49 »
Kajmur i cementbruk af sten, utbraten ur den gamla molons ytter- ' '''

och ändmur , .....................................................................' . .............  59.92 »
Skyddsmur i cementbruk ä Högholmen ......................................... .. 134.11 »
Fyllning emellan molons murar, deraf 130 m 3sten frän bergspräng-

ningarna och 3,368.55 m3 sand och grus ......................... ; .......... 3,498.55 >
Grjutjärnspollare, anbragta vid kajkanten ; .................................. '. .. 11 st.
Ledarebjelke anbragt i kajmuren....................................................... ; 249 m

, Ballast ..................... ; ................................. '...................... .................. 7’816 m3
För hamnbassinens fördjupning och utbredning vid Nöthölmen '

uppmuddrats gras.................................................................‘ 44:5 m3
D:o d:o bortsprängts berg ................................■................ ! .................  ' 880 »
Stenfyllning utförd tili vägbrytare . : ........................: . 1,147 >

. Under ärets lopp inträffade 14 olycksfall, sämtliga äf lindrigare art. "
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.... Under âr 1907 användes vid hamnbyggnaden innalles 48,692.8 dagsverken 
af hvilka 38,020.o. voro dagspennings, och. 10,672.8 betingsdagsverken.

Nedanstâende tabla utvisar penningeâtgângen. under âr 1907, fördelad
pâ olika arbets littera:

Litt A. Grundningsarbeten............................... Fmk 48,309: 94
». B. Underbyggnad... .. . .................................  » 90,526:18
» C. Öfverbyggnad.........................................    > 79,030:32
» E. Arbetsställningar och sparvägar â sänk-

kistorna......................................................  » 3,946: 02
» F, Järnvägsspär och växlingar ...... ................ » 31,620; 08-
», H. Husbyggnader..........................................    > 171,697:16
» K. Utbredning af hamnbassinen ......................  » 38,853: 39
» L. Provisionelia bygnadern ..............................  » 627: —
» N. Byggnadsledning och förvaltning ..........  » 22,394: 13
» 0.. Allmänna och oförutsedda kostnader .., » 4,133: 66

Summa Fmk 491,137: 88.
». M. Förrädet, nedgick i värde m ed .............. . » 9,995: 98

Rest Fmk 481,141: 90

A  Hangö hamnbyggnadsarbete hade vid 1907 ârs utgâng nedlagts inalles 
2,745,113 mark 87 penni.

2, F örb ä ttra n d e  af. h am nen  p â  S ig n ilsk ä r , b e lä g e t  u ta n fö r  E ck erö
p à  A lan d .

Sedan lotsar och andra innebyggare pâ Signilskärs holme utanför Eckerö 
pâ Aland h os Kejserliga Senaten anfört att den vid holmens sydöstra sida ge- 
nom kronans försorg i början af förra arhundradet anlagda hamnen under ti- 
dernas lopp sä förfallit att den icke vidare fylde sitt ändamäl, och i anledning 
deraf anhâllit om dess istandsättande pâ kronans bekostnad, verkstäldes, pà 
Kejserliga Senatens befallning, genom Öfverstyrelsens försorg undersökningar 
säväl för hamnens ombyggnad, som ock, med afseende â det grunda vattnet 
vid densamma och den fortsatta landhöjningen, för utletande af en dju- 
pare plats för hamnen, hvilken señare undersökning dock ledde tili det résul
tat att nâgon annam>lämpligare plats för anläggning af bâthamn icke pa 
holmen fanns.

För den nuvarande hamnens förbättrande uppgjordes tvä förslag, áf hvilka 
det ena afsag hamnarmarnas ombyggande samt bassinens och inloppets tili 

• densamma fördjupande tili 1.8 m under - lâgvattenstând medels muddring och 
sprängning, hvilket arbete beräknades medtaga en kostnad af 50,000 mark.



53

Med afseende ä ätt, sedán saväl routen Eckerö— Grisslehamn som ock 
Eckerö säsom gränstullkammare förlorat 'sin betydelse, Signilskärs lotspläts 
icke heller vidare har sin förra betydelse ansägs emellertid att lotsarna, ät- 
minstone tillsvidare, künde komma tillrätta med den nuvarande hamnen, endast 
densamma försattes i nödtorftigt skick. I  sistnämndt afseende upprättades 
derföre förslag, ^enligt hvilket krönet á den vinkélratt emot land stäende delen 
af de nuvarande hamnarmarna skulle sänkas sä att lämpligare tälläggsplats 
för bätar erhölles, dervid dock de yttre begränsningsmurarna skulle bibehällas 
i sin Ursprungliga höjd samt underkastas nödig remont och delvis ombyggnad, 
äfvensom att fördjupning af en de) af hamnbassinen, der detta utan berg- 
sprängning künde ske, skulle verkställas tili 1.2 m djup vid lägvattenständ 
samt likasä af hamninloppet tili 1.44 m djup pá en bredd af 15 m. Kostna- 
derna för dessa arbeten voro beräknade tili 15,000 mark.

I skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 7 Oktober 1905 
tillät Kejserliga Senaten att arbetet för hamnens iständsättande finge enligt 
nästnämnda förslag nägot kommande är utföras.

Eiter det detta arbete med den derför beräknade kostnadssumman 15,000 
mark upptagits i Ofverstyrelsen arbetsförslag för är 1907 vidtog detsamma 
den 30 juli och fortsattes tili den 31 augusti, dä det afbröts i anledning af 
brist pä arbetare.

Under sagda tid deis transporterades tili arbetsplatsen deis tillvei’kades 
derstädes behöfliga arbetsredskap, nägot materialier upphandlades och bassinen 
rensades frän stenar. Härtill användes 236 dagsverken, hvaraf 33 byggmästare- \
dagsverken och belöpte sig kostnaderna tili Emk 1,552: 99.

Arbetet beror pä fortsättning.

3. U p p fö ra n d e  a f en  bátham n v id  M a rja n iem i lo ts p lä ts  p ä  K arlö .
«

För uppförande af.en s. k. öhamn vid Marjaniemi lotspläts pä Karlö i 
stallet för en derstädes tidigare pä kronans bekostnad anlagd báthamn, som 
uppgrundat, anslog Kejserliga Senaten den 27 Oktober 1904 den derför beräk
nade kostnadssumman 60,000 mark, och tillät Kejserliga Senaten tillika att 
platsen, dit hamnen skulle förläggas, bassinens form och ingängsöppningens 
placering finge af Ofverstyrelsen närmare bestämmas i samräd med lotsarna 
pä platsen och efter det en kompetent och med förhällandena füllt förtrogen 
person pä ett ännu noggrannare satt undersökt ström- och vindförhällanden 
samt öfriga pä saken verkande omständigheter. Yid det dävarande öfver- 
ingeniören Verner Lindberg är 1905 besökte Karlö i och för nämnda ffägas 
lösande fann han för det slutliga bestämmandet af platsen för hamnen ytter- 
ligare undersökningar vara nödiga, nämligen för utrönande af det vid ön be-



fintliga sandrefvets. förändringar, vattendjupet och bottnen pä längre .afstand 
frän.ön, strandbrädden och, de-stall ob der. vägorna vid olika yindar.nä bottnen. 
Da dessa sedermera verkstäldä .undersökningar vidhandengäfvo- att . en fram- 
ryckande Sandbank gjorde anläggandet af en öhamn olämpligt, föreslog Öfver- 
sty reisen hos Kejserliga Seaaten att det ofvannämnda urspruagliga projektet 
finge frängäs och att i dess .stalle.den, gamla hamnen skulle i nägon man fördju-; 
pas och att tili dess skyddande emot uppgr.undning en med stenar fylld_stock- 
kista skulle anläggas sä att den förhindrade drifsand att intränga i hamnea: 
Kostnaden härför var beräknad tili 37,000 mark. I skrifvelse fräa Kommuni
kationsexpeditionen af den 7 juni 1907 biföll Kejserliga Senaten tili närnnda 
framställning. .

Arbete päbörjades den 19 Oktober 1907, under hvilket är.de för kistans 
fyllning behöfliga stenarna hopsamlades samt tili yttre stöd för kistan behöfliga,
l.o ton vägande stenar sprängdes, hvarj ernte virke för timrandet af kistan an- 
skaffades. . . .

Till detta arbete användes 1 087 fot- och 16 1/2 hästdagsverke samt ät- 
gick en kostnad af Fmk 3 813: 55, enligt nedanstäende fördelning:
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Kistornas byggande, 16 m2 ............................. 120 fd. Fmk 389: 05
Fyllning ikistörna och pädosseringen, 1000 m3 359 Vs > 2 •hd. » 1107: 60
Befästningsstenar för dosseringen 200 m2 .. 501 » 12 ' i > 1 796: 05
Muddring............................................................ 30: —

Provisionela byggnader ........................... . 23 » 66: i

Skjutser och transportei’ ................................. 2-1/, 38: 65
Arbetsledning........■........................................... 72 » » 360: —
Utgifter .för kontoret, posten m. m............. ; 6 » ' i 15: 20
Mätningsarbeten .............................................  5 1/2 » • » 11: —

Summa 1 087 fd. 16 V2 hd. Fmk 3 813: 55 
»

III. Bätleder och flottningsleder.
” I. U tföran de  a f en f lo t tn in g s le d  frän  U leä träsk  t il i  S iik a jo k i e l f  in om

S ä rä isn ie m i s o c k e n .
Säsom i Öfverstyrelsens berättelse för är 1903 närmare omförmäles 

hade, efter det Forststyrelsen gjort framställning om a,tt en konstgjord flott
ningsled frän Uleäträsk. tili Siikajoki elf' matte pä kronans bekostnad utföras 
samt sedän särskilda förslag i sädant afseende upprättats äfvensom ett af dessa 
pä Öfverstyrelsens framställning vunnit Kejserlige Senatens godkännande, den 
för arbetets utförande beräknade kostnadssumman 175 000 mark enligt nädigt 
förordnande af den 12 februari 1903 beviljats.
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• Arbetet bedrefs. sagda är sä att den dä gräfda kanalen redan den 25 Sep
tember künde upplätas för provisorisk, flottning. 'Emellertid hafva derefter 
kompletteringsarbeten ä kanalen varit ärligen erforderliga och.utförts jemte 
det att flottning genom densaroma bedrifvits.

Utöfver ett är 1903 af Kejserliga Senaten för arbetet beviljadt tillskottsr 
anslag af 2 000 mark har för nämnda kompletteringsarbeten, hvilka hufvud- 
sakligen afsett kanalens förstärkande, i Öfverstyrelsens utgifts'stater upptagits 
särskilda belopp, nämligen för är 1904 50000 mark, för är 1905 65 000 mark, 
för är 1906 31500 mark och för är 1907 43 000 mark.

Ar 1907 bedrefs arbetet frän den 2 april tili den 3 december, hvarunder 
8 455 l/2 dagsverke användes och Fmk 42 998: 38 utbetalades, säsom närmare 
framgär af följande tabell: ■ •

Arbetets och kostnadens. beskaffenhet.
Dags-
verken Kostnader

Person Siiif n

. . ; ' - 1
Arbetsledning ......................: ............... ; ...................■ • 78 • .. 312
Garden, 1 200 m .................................................................... 617. 173 80
Plaiikbeläggning i kanalbottnen, 7 574 .......................... 3 1993/4 24 358 80
Torfbeklädriad ä' kanaldosseringarna, 14 812 m2 ........... 2 8073/4 9 665 55
•Stenrevetering ä kanaldosseringarna 2133 m2 ................... 640 2.577 —
Vaktstugas upplörande och omrädets planering................ 274'U 848 88
Kanalens rensning och planering efter värfloden ............ 2413/4 . 642 55
Släpning af fyllningsjord för kanaldosseringarnas höjande 

och förstärkande, 4 220 m3 ..................................................... 4747, 1593 60
Reparation af stockflottningsrännan och kanälens träväggar 243 ■ 752 25
Trummor, byggda öfver afloppsdiken, 9 st......................■.. 343/4 87 40
Broar uppförda öfver kanalen, 9 st..................................... • 338'/4 1112 10
Resor och transport af materialier ..................................... 694 45
Sido-, utfall's- och afloppsdiken, 180 m3 ............................. 62 180 __

Summa 8 4551/2 42 998 38

Till arbetet för flottningsledens utförande, kvilket är 1907 säsom färdigt 
afslutades, har användts inalles 89 393 1/4 dagsverke. Kostnaderna för detsamma, 
dä i dem medräknas den förlust af Fmk 3 377: 77 statsverket hade pä ett är 
1903 för nödens lindrande bland arbetare.befolkningen vid arbetet inrättadt 
folkkök, uppgä sammanlagdt tili 366 326 mark 33 penni.

Flottningen i kanalen bedrefs under är 1907 i tvä perioder, .nämligen 
frän den 27 maj tili den 12 juni och frän den 15 augusti.till den 12 Oktober. 
De härunder flottade stockarnas antal utgör 289 636, bvarför i flottningsafgifter 
erlades Fmk 28 963: 60. Af nästnämnda medel utbetalades Fmk 15 465: 85 för 
afhjelpande af genom flottningen ästadkomna skador, vakthällningen vid ka
nalen m. im, hvartill ätgick 4 764 72 dagsverke.

Arbetet blef ännü ej är 1907 afsynadt.
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Z . F örd ju p n in g  a f  P a in u an lah ti v ik  a f  U !eä trä sk r frä n  h v ilk en  U leä träsk —  
S iik a jo k i  flo ttn in g sk a n a l ta g e r  sin  b ö r ja n .

Efter det trävarafirman »Raahen Puutavaraosakeyhtiö > anhällit att Pai
nuanlahti vik af Uleäträsk, frän hvilken Uleäträsk—Siikajoki flottningskanal 
tager sin början, mätte fördjupas för möjliggörande af flottningens bekvämare 
bedrifvande,. Iät Ofverstyrelsen genom distriktsingeniören i Uleäborgs distrikt 
pä platsen verkställa undersökning. Da härvid framgick att viken pä en stäeka 
af en kilometer var uti ifrägavarande afseende för grand d. v. s. 0.6 m grun- 
dare än kanalens öfre tröskel, npprättades förslag tili sagda olägenhets afhjel- 
pande genom att i viken upprensa en 20 meter bred ränna af samma djup soin 
nämnda- tröskel innehar. Kostnaderna härför voro beräknade tili 16 500 mark. 
Sedan Ofverstyrelsen hos Kejserliga Senaten hemstält att arbetet finge pä 
kronans bekostnad utföras och att i sammanhang dermed en bad- och tvätt- 
stuga för vakten vid nämnda kanal finge, för en kostnad af 1 500 mark byggas, 
biföll Keiserliga Senaten, enligt skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen 
af den 5 juni 1905, härtill och anslog för ändamälet ofvannämnda belopp.

Detta arbete vidtog är 1906 och fortsattes är 1907 emellan den 21 och 
den 30 november, hvarvid endast faschindosseringarna reparerades. Härtill 
användes 87 1/2 dagsverke och ätgick en kostnad af Fmk 253: 30.

Vid 19071 ars utgäng hade vid arbetet användts .4 615 dagsverken och 
utbetalats Fmk 14 518:84.

Arbetet beror pä fortsättning

3. F ar- o ch  f lo t t le d e r  i U leä v a tten system .
a. Allmänna remontarbeten.

För afhjelpande af de skador och bristfälligheter, som ä far- och flott- 
ledema samt dragvägarna i Uleä vidsträckta vattensystem ärligen uppstä i 
följd af isens, köldens och andra naturkrafters inverkan hade i Öfverstyrelsens 
utgiftsstat för är 1907_! upptagits 26 000 mark. Under detta är rensades far- 
och flottleder tili en areal af 2 317 m2, hvarvid frän' densamma upptogs 
62 m3 stenar och berg samt 19 m3 stenblandadt grus. Derjemte iständsattes 
1 983 m3 dragvägsniöljor och 949 m2 dragvägar, hvarutom för bryggan vid 
Vaala anskaffades 100 st. stockar och för uppfartsmöljan i Merikoski 55.79 m3 
kilad Sten.

Tili dessa arbeten ätgick 6 124 dagsverken och följande kostnader:

dagspenningar ..................... .................... Fmk 18041 65
upphandlingar ..................... .....................  * 3 943 72
skjutser och transporter . . . . 587 32
diverse..................................... .....................  > 366 —

Summa Fmk 22 938 69
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b. Upprensning af batled i Varisjoki elf i Paltamo soeken.

Sedan Paltamo, kommun an h ällit att Varisjoki a,- soin flyter emellan 
Varislahti vik af Uleäträsk och Kivesjärvi sjö i Paltamo-socken, mätte pä kro- 
nans bekostnad upprensas sä att den blefve tjenlig för bätfart, äfvensom för- 
slag bärtill efter verkstäld undersökning uppgjorts genom Öfverstyrelsens för- 
sorg. enbgt hvilket förslag en batled af minst 2 meters bottenbredd skulle 
upprensas i de tre forsar, som utgjorde det bufvudsakligaste hindret för bätfart 
i än, nämligen Puukin koski, Hotellinkoski och Antinlahden Myllykoski med 
sinä resp. 1.97 m, 4.03 m och 2.94 m fall, anbefalde Kejserliga Senaten i skrif- 
velse frän Kommunikationsexpeditionen af den 13 april 1905 Öfverstyrelsen att 
läta utföra ifrägavarande arbete och anslog härför den beräknäde kostnads- 
summan 23 500 mark.

Arbetet utfördes hufvudsakligen. ären 1905 och 1906 samt kompletterades 
är 1907 emellan den 21 och 28 februari genom att bätledens botten revete- 
rades med sten pä en areal af 55 m2, hvartill användes 24 dagsverken och 
ätgick en kostnad af 120 mark.

Vid arbetet i dess helhet bar användts 5 367 '/2 dagsverke och har det- 
samma kostat 23 495 mark 70 penni.

Arbetet afsynades den 10 juli 1907 och godkändes säsom förslagsenligt 
utfördt.

e. Ämmä- oeh Koivukoski slussar invid Kajana stad.

Pemontarbetet under äret, bestäende i. reparation af gärden och af led- 
ningsmöljan vid Ämmä sluss, medtog Fmk 812:15. Da i aflöningar ät sluss- 
uppsyningsmannen och drengarna erlades fmk 2 850:—, belöpte sig ärets ut- 
gifter för dessa slussar tili fmk 3 662:15.

Slussarna passerades under äret a f ' 695 farkoster, för livilka i sluss- 
afgifter inflöt fmk 579: 55. /

Under detta och närmast föregäende fyre är' voro inkomsterna och ut- 
gifterna foljande:

Ar 1907
/ Inkornst.

Fmk 579:55
■ Utgift.
3 662:15

Eörlust.
3 082: 60

» 1906 » 1134: 90 2 720: — 1585:10
» 1905. » 1 098: 30 4 717: 57 3 619: 27
» 1904 » 1 232: 55 16 595: 26 15 362: 71
» 1903 > 1 334: 55 2 951: 72 1 617:17

Öfverst. för väg- och vatteribyggn. her. är 1907. 8
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d. Uppfövande af dragvägsmöljor i Pajakka- och Akonkoski forsar af
' "  '  ~ Lahimasjöki elf i Kuhmoniemii soeken.

i Sedan Kuhmoniemi kommun hos Guvernören öfver Uleäborgs Iän an- 
häUit ■ att .den i. Pajakkakoski; fors af Lammasjöki elf anlagda dragvägsmöljan. 
mätte nedtill förlängas-.samt atVen.liknande mölja mätte uppföräs i Akonkoski 
fors .i samma. elf; .äfvensom .Guvernören hänskjutit frägan tili Ofverstyrelsens- 
utlätande.. Iät Öfyerstyrelsen genom. vederbörande distriktsingeniör verkställa. 
undersökning och uppgöra kostnadsförslag' uti ifrägavafaiide afseende, enligt 
hvilket förslag dengamla möljan i Pajakkakoski skulle förlängas med 60 meter 
i .form, af en stockkista med 1.8 m krönbredd samt i Akonkoski skulle uppföräs 
en. likadan mölja» med. samma krönbredd ocb med. 0.20 meters böjd öfver bög- 
vattenytan. Kostnaderna härför voro beräknade tili resp. 2 500 och-4 500 eller 
sammanlagdt 7000 mark. Pä framställning af Ofverstyrelsen tillät Kejserliga 
Senaten derä enligt skrifvelse frän Kominunikationsexpeditionen af den 15- 
febrriari 1906 att detta arbete finge pä .kronans bekostnad utföras.

JDet. päbörjades är.. 1907 och bedrefs det äret frän den 4 mars tili den 
16 april. Härunder utfördes förlängningen af möljan i Pajakkakoski och möljan 
i Akonkoski i sä pass färdigt skick att de kunde användas. Dertill användes 
1 265 dagsverken och ätgick en kostnad af .fmk 5 801: 68, hvaraf i dagspenningar 
fmk 3 560: 70, tili upphandlingar fmk 2 124: 71 samt tili skjutser och transporter 
fmk 116:27.

Arbetet beror pä fortsättning.

e. Uppförande af en dragvägsmölja i Vääntiönkoski fors af Emäjoki
elf i Suomussalmi soeken.

• Pä anhällan af Suomussalmi kommub har Ofverstyrelsen genom veder
börande distriktsingeniör lätit uppgöra förslag ock köstnadsberäkning för upp
förande af en dragvägsmölja i Vääntiönkoski'fors i Emäjoki elf samt upptagit 
arbetet med den derför beräknade kostnadssumman, 4 000 mark, i sitt arbets- 
förslag för är 1907,’ hvilket af Kejserliga Senaten faststälts.

Arbetet bedrefs emellan den 25 mars och den 21 äpfil, utan att da ännu 
slutföras. Under sagdä ■ tid användes tili ’ detsamma 1118 1/2 dagsvei’ke och 
ätgick en kostnad af fmk 3 702: 74, hvaraf i dagspenningar fmk 3 249: —, tili 
upphandlingar fmk 379:50 samt tili skjutser och transporter fmk 74:24.

4. F ar- o ch  f lo t t le d e r  i K em i v a tten sy s tem .
Remont af fiottningsrännan i Taivalkoski fors af Kemi elf i Kemi socken.

Den i Taivalkoski fors i Kemi elf för flottning af timmer i bundna 
flottor anlagda rännän är i behof af ärlig remont, alldenstund den är utsatt för 
skadlig äverkan af bottenisen om vintern och af islossningen om vären.
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1907 ärs anslag för denna remont utgjorde 1 000 mark. Deraf behöfde 
dock an v an das endast 150 mark 34 penni, nämligen för reparation och trans- 
i>ort af "särskilda arbetsredskap samt för utläggning orn hösten' af bommar i 
lugnvattnet ofvanom forsen, hvarigenom detta ‘ tillfryser öchuppkomsten äf 
bottenis i flottningsrännan förhindras. /

5 . F ar- o ch  f lo t t le d e r  i K u u sam o v a tte n sy s te m .

Uriderhäll äf farleden genom Tolpansalmi, Vihtasalmi och Kajavansalmi
sund i Kuusamo socken.

I skrifvelse frän Jordpruksexpeditionen af den 15 Oktober 1891 hade 
Kejserliga Senaten tillätit .at,t farleden genom Tolpansalmi, Vihtasalmi och 
Kajavansalmi sund, hvars underhä.11 älegat Kuusamo kommun, dock för fram- 
tiden finge med allmänna medel vid behof remonteras. ' : •

Enär den i och för farleden anlagda dämmen i Piiksinsalmi sund under 
arens lopp förfallit hade för dess iständsättande i Ofverstyrelsens utgiftsstat 
för är 1907 upptagits ett anslag af 2,000 mark.

Detta remontarbete; utfördes under aügusti mänad och användes dertill 
357 dagsverken och en kostnad af 1,955 mark 96 penni,' hvaraf erlades i 
dagspenningar Fmk 1 569:80, för upphandlingar Fmk 243:48 och för skjutser 
Fmk 142: 68.

IV. Syner och undersökningar för utförande af nya kanaler, 
farleder och hamnbyggnader samt för flottleder.

Nylands län.

l:o Syn och undersökning för ändring af flottningssta,dgan för Tessjö 
a och dess biflödeu uti- litis socken ända tili hafvet.

; Abo och Björneborgs län.

• 2:o • Syn och undersökning för astadkommande af farled genom Kyrk- 
sundet, Abborhälet och Terfsundet benämnda sund i Pargas socken.

3:o D:o d:o för d:o i Erna ä emellan Kauttua bruk och Kiukais järn- 
vägsstat.ion i Eura socken. . .

4:o D:o d:o för uppgörande af flottningsstadga för.Loimijoki äs öfre del 
och dess biflöden, ofvanom järnvägsbron, i Loimijoki m. fl. socknar.
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Tavastehus Iän.

5:o Syn'och undersökning för ordnande af.flottningen i Arrajoki ä .frän 
Kivijärvi sjö. ända tili Kymmene elf.

Viborgs Iän.

6:o Syn och undersökning för ändring af flottningsförhällandena i Passi- 
joki ä i Jänkynjärvi vattendrag.

7:o D:o d:o d:o i Jokela ström i Jänkynjärvi vattendrag i Valkeala 
socken.

8:o D:o d:o för i Taipalsaari socken belägna Tullissalmi sunds fördju- 
pande för möjliggörande af sjöfart derstädes.

9:o D:o d:o för ändring af flottningsstadgan för Vuot- och Härkäjoki 
m. fl. vattendrag i Kivinebb m. fl. socknar.

10:o D:o d:o för uppgörande af ny flottningsstadga för Uuksunjoki elf 
i Salmis socken.

S:t Michels Iän.

l l :o  Syn och undersökning för utförande af en flottningsränna öfver 
Sulasalmi dambyggnad i Anttola socken.

12:o. D:o d:o för ästadkommande af farled i Tammilahti vik i Luhango 
socken.

13:o D:o d:o för upprensning af farled i Kermajärvi sjö söderom. Karvio 
kanal i Heinävesi socken.

Kuopio Iän.

. 14:o Syn och undersökning för ästadkommande' af farled frän Iisalmi 
stad tili Pitkäkoski fors uti Idensalmi. socken.

15:o D:o d:o för uppgörande af ordningsstadga för virkesflottningen 
under Leppävirta nya landsvägsbro i Leppävirta socken.

16:o D:o d:o för uppgörande af flottningsstadga för Kiurujoki ä inom 
Idensalmi och Kiuruvesi socknar.

17:o D:o d:o för virkesflottningens provisionela ordnande uti Juankoski 
fors och Juanjoki ä i Nilsiä socken.

18:o D:o d:o för byggande af . en flottningsränna i Juankoski fors i Nil
siä socken.

Vasa Iän.

19:o Syn Och undersökning för uppgörande af flottningsstadga för Kei- 
häjoki elf och dess biflöden uti Keurü sockcn.
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20:o Syn och undersökning,föriförbättrande af.farleden frän Murola tili 
Toisvesi inom Ruovesi och Yirdois socknar.

21:o D:ö d:o för uppgörande af .flottningsstadga för Pengerjoki elf ända 
tili Jämsänjärvi sjö.

22:o D:o d:o för aflägsnande af utanför Ykspila haron i Bottniska viken 
belägna undervattensgrunden »Coverdal» och »Spanioren».

23:o D:o d:o för fördjupande af ängbätsleden vid Moikipää grand i 
Bottniska viken a den s. k; Bergö farleden utanför Nikolaistad.

Uleaborgs, Iän.

24;o Syn och undersökning för uppgörande af flottningsstadga för Pats- 
joki elf sarat alla uti. Enari sjö utfallande elfvar och deras biflöden.

25:o D:o d:o för upprättande af ny flottningsstadga för Kemi elf och 
dess största biflöden, säsom Ounasjoki, Kitisenjoki, Tenniöjoki m. fl., samt 
dessas tillflöden.

26:o D:o d:o för uppgörande af flottningsstadga för Ylä- ja Ala Kitka-f
järvi, Kuusamojärvi, Muoniojärvi och Joukamojärvi sjöar samt dessas tillflöden.

27:o JD:o d:o för komplettering af tidigare uppgjordt förslag tili flott
ningsstadga för Uleä. elf-.

- 28:o D:o d:o för uppgörande af alternativt förslag tili anläggande af 
en stöckhamn vid Kalajoki elfs mynning.

29:o D:o d:o för uppgörande af ‘ flottningsstadga för Yähäjoki. ä, som 
infaller i Kemi elf.

80:o D:o d:o för uppgörande af förslag tili .flottningsstadga för. alla 
flottningsbara biflöden till Torneä och Muonio elfvar, utorn för Tengeliönjoki elf.

31:o D:o d:o för uppgörande af ny flottningsstadga för-alla. vattendrag, 
som utgjuta sig i Uleä träsk.

32:o D:o d:o för uppgörande af ny flottningsstadga för Haukipudas elf.
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{Mustola kassörskontor Saima kan ai < •JJuustila »

Paakkola kanal ..........................................................

Taipale »  ..........................................................•

Konnus »  ..........................................................

Ruokovirta »  ... ................................. ! ..................

Akkionlahti » ...................................... ...................

Nerköo ' »  .....................  . .........

Pilppa »  . . . . ; ....... : ............
Karyio » .................................
Pielis elfs kanaler....................-.........
Lastukoski kanal ....................................................

Saarikoski »  ........................................ . . .

Vesijärvi »  . . . - ...........................................

Kalkis »  ....................................................

Kola »  .........................................

Lembois » ....................................................

Valkeakoski ■ »  - ....................................................

Muróle »  ..................................... .. ...

Ämmä ooh Koivukoski slussar...............

Öfriga, icke inkomstgifvande kanaler 
med tili- dem hörande broar, sa- 
som Lemströms, Strömma,Kauttu, 
Kaivoskanta, Savia, Oravi, Var- 
kaantaipale, Kutvele, Tervon- ooh 

. Juurisalmi m. f l . . . ........................................

fjl t—'
ST. g  Ct-

■ V ' t '  1

Inkoms-
ter Utgifter Vinst Pörlust'

: 3 ñ f fU . 9 m f I ti. .9 m f . n ■ 9 ñ i f p .

4 050
5 472
2 852
3 092 
3 305 
1584

630 
T 183 
1279 
1051 

. 3 499 
437 

1106 
5 483 
1612 

.662 
870 

.2 725 
3 253 

436

J.779 408 

9 720 

| 64 456

5 494
6 684 
4 353

' 3 666 
6 333 

31 731 
512 

1196 
35 993 
3117 
1316 
1324
4 867
5 800 

579

6

'87

95

34

2P-
■95

20
15
80
80.
65
20
55

90
50
55

205 796 

.3 962 

13 757

.2 407
2 367 

' 4 1Ö1
3 928
5 619 

90 398
2 004 

37 100
6 052
3 923 
3 402 
.2 598 
3 442

11264 
3 662

69 942

94

64

82

21
53
75
38 
72 
52 
50 
17 
30 
21
39 
05 
79 
55 
15

58

573 611

5 758

50 698

3 086 
4317 

251

.713 

29 940 

1425

93

31

52

99
42 
25

43 

90 

11,

262

58 666 
1491 

.35 903

805
2086
1274

■5 464 
*3 082

69 936

18-

72
70
52

66
39
05

05
60

58
Summa — 966 563 61 475 733 20 669 803 86 178 973 45

Dä utgifterna afdragas frän in-
komsterna ................................. — 475 733 20 — — ■ — 45 — —

och förlusten fr&n vinsten............ — — — — — 178 973 — — —

äterst&r af kanaltrafikén en vinst af — 490830 41 — _ 490 830 41 — —



ANDR A A F D E L N I N G E N .

I. Sjöfällningar och torrläggning af sanka marker.
o
Abo oeh Bjorneborgs lan.

1. F ä lln in g  a f  K u iva sjä rv i o ch  V a ta ja jä rv i s jö a r  i P ark a n o  so ck e n .

Sedan Parkano kommun i anförda underdäniga besvär öfver G-uvernö-- 
rens i Äbo och Björneborgs län den 31 december 1894 gifna utslag, hvarigenom 
dess anhällan att de inom kommunen befintliga kronojordarna matte under-. 
sökas i och för. deras upplätande tili nybyggen afsjagits. framhällit att när- 
mare hälften af den inom kommunen befintliga kronoparken bestod af mer 
eller mindre djupa kärrmarker, hvilka utgjorde en fördärflig frosthärd för 
trakten, anmodades Öfverstyrelsen i skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen 
af den 10 juli 1896 att tili Kejserliga Senaten inkomma med närmare utred- 
ning i frägan.

Efter att hafva införskaffat till buds stäende upplysningar meddelade 
Öfverstyrelsen uti. skrifvelse af den 15 maj 1897 att ifrägavarande kronoparker, 
hvilka äro belägna pä vattendelaren emellan Karvionjoki samt Kyrö- och 
Kumoelfvar, omfatta. en areal af omkring 1232 kvadratkilometer och bestä af 
skogsomräden, genomskurna af sjöar, bäckar, tjärr' och mossar. Af dessa sjöar 
hade nägra tidigare delvis fälts, delvis undersökts för fällning, likasom äfven 
en del kärr, af hvilka redan en del upptagits tili odling, medan den större 
delen ännu var oundersökt.

. Da för anordnandet af en systematisk undersökning i och för vatten- 
dragens i fräga regiering särskilda upplysningar rörande markernas kring 
desamma odlingsbarhet m. m. voro erforderliga, infordrade. Kejserliga Senaten,, 
pä Öfverstyrelsens framställning, sädan utredning af Landtbruksstyrelsen, som 
jernte skrifvelse af den 9 april 1900 insände landtbruksingeniören B. Lilles 
pä verkstäld undersökning sig grundande yttrande och framhöll att da det-
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samma vidhandengifvit att i Parkano kronoparker funnos sâvâl odlingsbara 
marker, .som sâdana, hvilka för. defc närvarande utgjorde farliga frosthärdar, en 
systemafeisk undersökning i ock för torrläggandet af hela omrâdet vàr af be- 
bofvet pâkallad.

Efter det Kejserliga Senaten, som jemväl inhemtat Eorststyrelsens yfcfc- 
rande i frâgan, den 26 april 1900 anbefalt Öfverstyrelsen att lata verkställa 
sâdan undersökning, insände Ofvèrstyrelsen den 17 april ,1902 ett genom inge- 
niôren H. Karsten upprättadt förslag tili regiering af särskilda vattendrag och 
utdikning af karr uti ifragavarande kronopark för en kostnad af 244,500 mark.

Af de salunda föreslagna arbetena ' ansägs fällningen af Kuivasjärvi sjö, 
bvarför kostnaden beräknats tili 12 500- mark, och af Yatajajärvi sjö, hvarför 
kostnad en skulle utgöra 49 500 mark, vara de viktigaste, och hemstälde Öfver
styrelsen om deras utförande, kvartill Kejserliga Senaten enligt skrifvelse fr an 
Kommunikationsexpeditionen af den 16 april 1903 biföll jemte det den derför 
erforderliga summan 62,000 mark för ändamalet anvisades.

Arbetet vidtog ar 1904, fortsattes ären 1905 ock 1906 samt slutfördes är 
1907, da. det bedrefs emellan den 15 juli och den 23 September. Härunder 
utgräfdes förut ej upptagha utfallsdiken a Kotoneva mosse pâ èn längd af 
sammanlagdt 1,000 meter färdigt, hvarjämte ä sagda mosse tidigare upptagna 
diken äfvensom Yarisoja dike rensades. Till dessa arbeten användes 2 1Ui häst- 
och 969 fotdagsverken och belöpte sig kostnaderna derför tili 3,425 mark 
1: penni.

Inalles har vid arbetet användts 409 hast- och 17,786'fotdagsverken och. 
hàr detsamma kostat 57,562 mark 71 penni.

Genom ifragavarande arbeten, hvars afsyning bief beroende tili är‘ 1908, 
har vid Kuivasjärvi, Vatajajärvi och Kuonanlampi sjöar samt Ruonanjoki â 
hufvudsakligen â enskilda tillhöriga lagénhet’er uppstâtt tillandningar af inalles. 
42.41 hektars areal samt 68,42 hektar odlade och 68.03 hektar ängs- och moss- 
marker befriats frän öfversvämningar, hvarj ernte omkring Keskineva och Koto
neva 165 hektarer tili största delen kronan tillhöriga mossmärker gjorts möjliga. 
för odling. . ' . '

2. F ä lln in g  a f  O ta jä rv i s jö  in om  P yh äm aa  o ch  L eta la  so c k n a r .

Efter det särskilda jordégaré i Pyhämaa och Letala- söcknar genom Gu- 
vemörens i Abo och Björneborgs län utslag af den 8 april 1905 erliallit tili- 
stand 'att fallu inom nämnda socknar belägna Otajärvi sjö enligt härför upp- 
gjordt förslag, med vilkor att arbetet pâbôrjadés senast ar 1907 och slutfördes. 
inom tio är derefter, har Kejserliga Senaten, pâ intressenternas i företaget’ an- 
hällan. den. 17 Oktober 1907 tillatit att arbetet, som beräknats medtaga en.
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kos triad af 161.200 ’ mark, genoin kronans försorg utföres pä de af Kejserliga: 
Senaten i Jordbruksexpeditionens skrifvelse för. den 22 maj 1903 för kronans 
deltagande i torrläggningsföretag fast’ställda vilkor, d. v. s. att kronanför- 
skotterar heia kostnaden samt deraf vidkännes- ütgifterna för arbetsledning 
och redskap och en tredjedel af den öfriga kostnaden, medan äterstäende tvä 
tredjedelar af intressenterna ätergäldas i den ordning nästnämnda bref be- 
stämmer; dock skulle, enär. jemväl särskilda kronoboställen voro intressenter 
uti företaget; den pä dem ankommande delen af kostnaden stanna kronan 
till last.

Efte'r det Kejserliga Senatens ofvannämnda beslut genom Jordbruks-, 
expeditionens-skrifvelse af samma dag meddelats Ofverstyrelsen tili efterrättelse 
vidtogs genom vederbörande distriktingeniör med arbetets utförande den 21 
november 1907.

Under äret medhunnos endast förberedande arbeten, säsom förfärdigande 
af redskap m. m., hvarjemte skreds tili nedrifvande af en stenbro, som enligt 
förslaget skulle ombyggas, 'sanit tili uppförande af en provisionel bro för om- 
byggnadstiden. Ütgifterna för dessa arbeten belöpte sig tili Fmk 643: 58.

Kuopio Iän.

3. S än k n in g  a f va tten stä n d et i K uuhankavesi s jö  g en om  u p p ren sn in g  a f 
V en etjok i ä  uti H an kasa lm i so ck e n .

Genom Guvernörsämbetets i Kuopio Iän utslag af den 31 december 1864 
hade särskilda jordegare erhällit laga tillständ att medels upprensning af Ve- 
netjoki ä sänka vattenytan i Kuuhankavesi sjö i Hankasalmi socken med. 
1.2 meter, hvarigenom omgifvande sanka marker af circa 640 hektarers vidd, 
tili största delen odlingsbara, beräknades blifva torrlagda. Företagets förverk- 
ligande lemnades. dock derhän till dess tanken derpä äter upptogs är 1890 af 
särskilda jordegare, som - hos Ofverstyrelsen anhöllo om bidr.ag tili företagets 
utförande; och tillförsäkrades dem äfven ett mindre bidrag. Pa.Öfverstyrelsens 
föranstaltande hade emellertid verkställts ny undersökning och uppgjorts nytt 
förslag, hvilket afsäg sänkning af högvattenständet i sjön med 1.2 meter och 
det lägsta vattenständet med 1.5 meter. Kostnaderna för utförandet af detta 
arbete beräknas härvid tili 110,000 mark. Derjemte upprättades förslag för 
regiering af sjöns tillflöden, hvilken regiering uppskattades medtaga 6,800 mark. 
Dä intressenterna i företaget icke syntes mäkta med företagets.utförande hem- 
stälde Ofverstyrelsen i skrifvelse af den 10 december 1903 hos Kejserliga Se
naten att, med afseende ä företagets stora nytta och dä Kuuhankavesi sjö samt 
dess utfallsä Yenetjoki vore att betrakta säsom' hufvudvattendrag i trakten,

Öfverst, för väg- oeh vattenbyggn. her. för är 1907.
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sänkningen af sjön enligt nästanförda förslag matte heit och hallet verkställäs ' 
pä kronans bekostnad, medan biflöderias. regiering och de vattensjuka marker- 
nas. utdikning skulle öfverlämnas ät intressenterna sjelfva att utföra.

Enligt skrifvelse' frän Kommünikationsexpeditionen af den 4 juli 1905 
biföll Kejserliga Senaten samma dag tili Ofverstyrelsens hemställan och bevil- 
jade för ändamalet den beräknade kostnadssumman 110,000 mark.

Arbetet päbörjades är 1906.
Ar 1907 bedrefs det frän början af februari tili slutet af april samt frän ' 

början af September tili slutet af november. Effekten af ärets arbete, antalet 
dervid använda dagsverken och kostnaderna för detsamma framgär af nedan- 
stäende tabell:

Kvantitet. Arbetets ocb kostnadens beskaffenbet.

P
ot-

dagsverken.

CLP09 v-Î2 P3< s. P CO
OP

Fmk.

Byggmástare och kvartersman....................................... , 277 1 155 50
_ 300 !

— Nattvakter vid dammarna ..................................................... 268 — 536 —

— Underbáll af redskap: smeddagsverken. . . .  ................... 172‘/j — 624 —
— smedsbitrade d:o.............................. 166 — 375 40
— ' Karmingsarbeten, m. m. : stenarbetare d:o ...................... 331 — 1025 70
— bandtlangared:o..................... 654 — 1391 14

14070 m3 Sandblandad lera uppgráfd................................................. 8340 — 20 689 70
1575.5 » Stenar ocb sandblandad lera uppgráfd............................. 897 — 2 030 85

12 820 » Los jord (mylla m. m.) ........................................................ 365 — 1274 60
266 » Jordstenar sprangda och lagda â sido ............................. 299 — 960 50

2 335 » Lerblandad sand uppmuddrad ......................... ................... 1436 — 5 008 -
— Provisoriska dambyggnader ............................................... .' 453 — 1137 40
— Skjutser, transporter, ângbâts- och jàrnvagsfrakter . . . . — 67 *) 953 18
— Uppkandlingar: arbëtsredskap och byggnadsmaterialier — — 3 845 61
— An-enden ......................... ................................................ ■........ — — 111 —

Skadeersâttningar ât .jordegare och vattenverksegare .. —, — 959 66

31 066.5 m3 Summa 13 658V2 67 42 9831 24

Medelpnset 1 m3= ------------ =  1.38
* 31066.6

*) Hästdagsverken fmk 415:80. . .

Vid 1907 ârs utgäng hade â arbetet nedlagts inalles fmk 73,754: 31.
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Vasa Iän.

4 .  R e g ie r in g  a f  K au h avan jok i ä  sa m t u td ik n in g  a f  K a id en eva , H a a p a - 
kankaan  evä , T u k k isa a ren n ev a  o ch  P itk ä k a n k a a n n eva  m o s s a r  in om  K auhava

o ch  L ap p a jä rv i so ck iia r .

. Sedan Kauhajärvi byamän i Lappajärvi socken är 1885 hos Guvernören 
i Vasa Iän anhällit att ofvannämnda mossar, belägna'kring Kauhajärvi sj.ö, 
matte pä kronans bekostnad utdikas samt genom distriktsingeniören förslag i 
sädant afseende upprättats, enligt hvilket jemväl Kauhavanjoki ä emellan Jyl- 
bänkoski lors, belägen strax nedanom Hirvijoki as inflöde i Kauhavanjoki, och 
Kauhajärvi sjö skulle upprensas, anslog Kejserliga Senaten den 6 december 
1901 för ifrägavarande arbete, hvarigenom 1,678 hektarer mossmarker och 425' 
hektarer utmed Kauhavanjoki belägna öfversvämmade marker uppskattades 
komma att vinnas för odling, den derför beräknade kostnadssumman 206,000 
mark och anbefalde i skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af samma 
dag Ofverstyrelsen att läta utföra detsamma.

Arbetet utfördes sedermera ären 1902—1905 pä sätt af Ofverstyrelsens be- 
rättelser för dessa är framgär.

JDä det vid den under nästsagda är verkstälda afsyningen af arbetet emel- 
lertid visade sig att ras inträffat uti Vainionpäänkoski fors äfvensom att vatten- 
dragets stränder allt' ännu öfversvämmades invid Karinkoski fors anbefalde 
■Ofverstyrelsen distriktsingeniören att vidtaga med häraf päkalladt rensnings- 
arbete i den förra forsen och uppgöra förslag tili vidare utvidgning och upp- 
rensning af Karinkoski. Efter det nästnämnda förslag blifvit under är 1906 
upprättadt. och af Ofverstyrelsen godkänts utfördes ifrägavarande komplette- 
ringsarbete är 1907.

Härvid uppgräfdes ur forsarna 836 m3 jord och 230 m3 stenar, hvartill 
användes 1,408 dagsverken och ätgick en kostnad af fmk 6,880:40.

Vid ifrägavarande elfreglerings- och mossuttorkningsarbete, hvilket sä- 
lunda slutförts, har uppgräfts och undanskaffats inalles 175,553 m3 jörd och 
3,157 m3 stenar samt undansprangts 37 m3 berg, hvartill ätgätt 61,547 dags
verken. Arbetet har i sin helhet kostat 20,1277 mark 57 penni.

\

5 . U p p ren sn in g  a f V örä  a s  n ed ersta  lo p p  in om  V örä  so ck e n .

Sedan särskilda lägenhetsinnehafvare i Vörä socken anhällit att den del 
.af Vörä äs nedre lopp, som genomflyter Lälaks, Bertby, Tuckur, Kofjoki och 
Karfsor byar i nämnda socken, mätte upprensas för att frän öfversvämningar 
befria ej. mindre deraf lidande, vid än belägna, marker af 1,280 hektarers
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vidd, än äfven den utmed an löpande allmänna landsvägen, sä och efter det 
förslag i sädant afseende upprättats, äfvensom Guvernören öfver Yasa län ge- 
nom utslag af den 31 märs 1900 meddelät tillständ tili upprensningens verk- 
ställände anbefalde Kejserliga Senaten i skrifvelse frän Kommunikationsexpe- 
ditiönen af den 18 juni 1902 Ofverstyrelsen att utföra arhetet i fräga och 
anvisade för ändaroälet' den därför beräknade kostnadssumman 57,800 mark.

Arbetet’ vidtog' är 1903 och bar derefter ärligen bedrifvits, säsom af 
Ofverstyrelsens ärsberättelser framgärl

Emellertid bade under arbetets fortgäng visat sig att ofvannämnda 
anslag skulle blifva otillräckhgt, dels emedan de jordkvantiteter, som mäste 
uppgräfvas, i sjelfva verket voro betydligt större än i förslaget beräknats, 
dels emedan arbetet fördyrats genom regniga somrar ocb stegrade arbetslöner. 
Pä framställning a f ' Ofverstyrelsen tillät Kejserliga Senaten derför att uti 
Öfverstyrelsens förslag tili allmänna arbetens utförande under är 1907 finge 
för nu ifrägavarande arbetes slutförande upptagas ett tillskottsanslag af
21,000 mark. .

Ar 1907 bedrefs arbetet frän den 11. juni tili den 30 September, hvar- 
undei effekten af detsamma säväl i följd af de ständiga regnen ocb deraf 
orsakadt bögt vattenständ i än som ock pä grund af brist pä arbetsfolk blef 
jemförelsevis ringa. Under nästsagda tid uppgräfdes ur än ocb undanskaf- 
fades 5,220 m3 lera ocb 36 m3 stenar, hvarjemte en träbro af 9.5 meters 
spannvidd med landfästen af kilad sten . uppfördes ä en byaväg. Till 
dessa arbeten användes 1,711 dagsverken ocb' ätgick en kostnad af Fmk 
7,594:56. '

Under bela arbetstiden bar uppgräfts ocb undanskaffats inalles 
86,597 m3 jord, bufvudsakligen lerjord, ocb' 121 m3 stenar, bvartill användts 
19,626 3/4 dagsverke. Kostnaderna bade vid 1907 ärs utgäng uppgätt tili 
Fmk 65,064:86.

Arbetet beror pä fortsättning..

6. U p p ren sn in g  a f  K a in a ston lu om a , T a ip a le e n lu o m a , P u k k ila n lu om a  och  
A lh o jo e n lu o m a  b ä c k a r  sa m t N ivak osk i o ch  O rism a la n k osk i fo r s a r  i O ris- 

m a la n jo k i ä  in om  Y lis ta r o  so c k e n .

Sedän Ylistaro kommun genom' Guvernörens i Yasa län utslag af den 
12 februari 1894 ocb den 20 oktober 1896 erbällit laga tillständ att i ocb för 
torrläggning af kringliggande sanka marker upprensa Kainaston- eller Kauko- 
lanluoma bäck, dennes tillflöde Taipaleenluoma, den i Kyröelf utfallande Pukki
lanluoma bäck, Niva- ocb Orismalankoski forsar i den likaledes i Kyröelf ut-
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fallande Orismalanjoki back samt sistnämnda backs tillflöde Alhonjoen- eller 
Vittinginluoma, ..allt i enlighet med h.ärför uppgjorda planer ocb kostnads- 
förslag. genom bvilkas realiserande sammanlagdt 3,270 . bektarer vattensjuka, 
men odlingsbara marker' beräknades komma att törrläggas äfvensom en fram- 
tida odling af ytterligare 350 hektarer mossmarker invid Kainastonluoma 
blefve underlattad, tillät Kejserliga Senaten, pa'kommun'ens anhällan, enligt 
skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af den 13 november 1902 att ifräga- 
varande arbete, som beräknats kosta 76,800 mark, finge genom Öfverstyrelsens 
försorg utföras med bidrag af kronan enligt de af Kejserliga Senaten enligt 
Jordbruksexpeditionens skrifvelse af den 15 mars 1889 för. torrläggnings- 
företags understödande med allmänna medel faststälda vilkor.

Detta arbete ütfördes under ären 1903 ocb 1904, pä satt af Öfversty- 
relsens berättelser för sagda är frarngär.

Yid är 1905 verkstäld afsyning af arbetet befanns dock att särskilda 
kompletteringsarbeten utöfver det ursprungliga förslaget voro erforderliga, näm- 
iigen utvidgning af Larvakaukolankoski 'fors i Kainastonluoma bäck, af Pukki- 
lanluoma bäck eller rättare sagdt af Voitonnevä utfallsdike i dess nedersta 
■mot Kainastonluoma vettande del äfvensom af Taipaleenluoma bäck säväl i 
dess nedersta som ock i dess mellersta, i träkten af Soiloonkoskf:belägna del. 
Ocb anmodades distriktsingeniören i Vasa distrikt att efter verkstäld.undersök- 
-ning uppgöra'-förslag tili dessa arbetens utförande.- • • ••

Sedan detta försläg under är 1906 uppgjorts ocb inkommit tili Ofver- 
styrelsen,'som godkände detsamma hvad de föreslagna kompletteringsarbetena 
i Kainastonluoma och Taipaleenluoma beträffar, men ansäg den ifrägasatta 
utvidgningen ■ af Yoitonneva utfallsdike icke böra’utföras, sä ock efter det Kej- 
serliga Senaten, pä Öfverstyrelsens1 framställning, enligt skrifvelse frän Jord- 
bruksexp'editionen af den 11 maj 1907 tillätit att den - befintliga bebällningen 
ä ofvansag.da ansläg -jemte ett dertill beviljädt tillskott af 2,000 mark finge 
användas för de ifrägavarande kompletteringsarbetena blefvö-dessa under är 
1907 utfördä. Härvid uppgräfves och undanskaffädes 2,175 m3 jord och 450 m3 

■stenar samt undansprängdes 53 m3 b.erg. Dertill användes 1,084-dagsverken 
och ätgick en kostnad af fmk 4,594:05. ■■ ■

Yid upprensningsarbetet -i dess helhet har uppgräfts och undänskaffats 
90,932- m3 jord och 2,641 m3 stenar samt undansprängts 348 m3 berg; hvartill 
ätgätt 23,713 dagsverken;f Kostnaderna hafva uppgätt tili inalles .78,739 mark 
67 penni. . . . .  . . > ■. .
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7. U p p ren sn in g  a f T e rv a jo k i ä  o ch  R ita r lu o m a  b ä c k  sa m t u p p ta ga n d e  a f  
en  a flo p p s k a n a l g e n o m  T erv a n ev a  m o s s e  in om  S tork yro  so ck e n .

Sedan särskilda lägenhetsinnehafvare i Storkyro socken'genom Guver- 
nörsembetets i Vasa län utslag af den 9. augusti 1892 erhällit laga tillständ att 
enligt härför. uppgjordt förslag reglera vattenständet i ofvannämnda ä och 
bäck samt upptaga en afloppskanal genom sagda mosse, hvilken.derigenom be- 
räknades blifva torrlagd pä en areal af 670 hektarer, .tillät Kejserliga Senaten, 
pä intressenternäs i företaget derom gjorda anhällan, enligt skrifve.lse frän 
. Jordbruksexpeditionen af den 3 april 1902 att detta arbete, som beräknats 
kosta 44,000 mark, finge genom Öfverstyrelsens försorg utföras med bidrag af 
kronan enligt de vilkor Kejserliga Senaten enligt bemälde Expeditions bref 
af den 15 mars 1889 faststält för torrläggningsföretags understödande med 
allroänna medel.

Arbetet vidtog den 25 September 1903 och hade derefter med kortare 
afbrott bedrifvits tili den 14 September 1906, da säväl Tervajoki ä och Ritar
luoma bäck som ock utfallskanalen genom Tervaneva mosse voro utgräfda 
enligt förslaget. I följd af mossens lösa beskaffenhet och det stafka sidotrycket-, 
hvilket berodde pä .tyngden af de omkring utfallskanalen belägna markerna, 
k.unde emellertid bottenhöjden i kanalens öfre del icke bibehällas vid den 
faststälda höjden, oaktadt kanalen. pä dessa stallen flere ganger rensades. A f 
distriktsingeniören föreslogs derföre att vidare gräfning af kanalen ej skulle 
verkställas innan marken blifvft tillräckligt fast. Yid den afsyning af arbetet, 
som Ofverstyrelsen med anledning häraf lät verkställa, befanns- att kanalen i 
Ritarluoma och den gräfda delen af Tervajoki borde rensäs frän vattenväxter, 
som om somrnaren 1907 uppstätt i dess botten, samt att sidodosseringen ä en 
del .af Ritarluoma bäck borde torfbeklädas för skyddande af den bredvid le- 
(iande. byavägen. Derjemte borde brolocket pä tvä trätrummor ä byavägen 
höjas 0.5 meter.. Tervaneva mosse ater blef är 1907 i följd af den synnerligen 
regniga somrnaren mycket vattendränkt. Orsakeri1 härtill var att den genom 
mossen gräfda utfallskanalen ställvis pä en ganska läng sträcka fullständigt 

•igenslammat och täppts.
Med anledning .af ,dessa omständigheter anmodade Ofverstyrelsen distriks- 

ingeniör.en att .läta utföra förbättringsarbetena ä kanalen genom Ritarluoma och 
Tervajoki, hvarefter denna del af kanalen skulle anses vara färdigt utförd och 
öfverlämnas ät intressenterna att för framtiden underhällas. Deremot skulle 
förslag upprättas för uppgräfvande af den igenslammade utfallskanalen ge
nom mossen.

Pä senhösten utfördes ofvansagda kompletteringsarbeten i Tervajoki och 
Ritarluoma och delgafs intressenterna att arbetet i denna del var färdigt.
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Hvad ater beträffär uppgörandet af förslaget tili Tervaneva kanalens 
uppgräfvande sä mäste detta pä grund af mossens vattendränkta tillständ upp- 
skjutas tili ett följande är.

Till de under är 1907 utförda kompletteringsarbetena användes 222 dags- 
verken och ätgick en kostnad af fmk 956: 70.

■Vid heia upprensningsarbetet. hade in tili 1907 ärs utgäng uppgräfts och 
undanskaffats "47,542 m3 karr- och lerjord och 152 m3 stenar samt undansprängts 
20 m3 berg, användts 11,632 dagsverken och utbetalts i kostnader fmk 37,766: 66.

8 . U p p ren sn in g  a f  P u rm o ä s  sö d ra  g re n  in om  P u rm o och  
K ortes jä rv i s o ck n a r .

Sedan Kortesjärvi kommun är 1893 hos-Guvernören öfver Vasa län an- 
hällit ej mindre om tillständ tili upprensning af en del af Purmo ä tili före- 
kommande af öfversvämningar, enligt ett af distriktsingeniören i Vasa distrikt 
är 1881 uppgjordt. förslag, än äfven att arbetet matte utföras pä kronans be- 
kostnad samt Guvernören anhällit om Öfverstyrelsens utlätande häröfver, lät 
Öfverstyrelsen genom distriktsingeniören verkställa ny undersökning af än och 
uppgöra förslag tili sädan regiering äf densamma, som-.erfordrades för.kring- 
liggande markers befriande frän öfverflödsvatten. Derjemte blefvo de marker, 
hvilkas förbättring och afvattning med förslaget afsägs, pä kronans bekostnad 
undersökta af landtbruksingeniören A. W. G. Neovius för uppskattning af den 
nytta företaget komme att medföra.

Nästsagda förslag—afser regiering af:
l:o hufvudäns (Purmo äs södra grens) nedre del pä sträckan emellan 

Erändilänkoski fors och Timmerforsen;
. 2:o hufvudäns öfre del emellan Purmojärvi sjö och Isokoski fors;

3:o Einsjöbäcken;
4:o Ruokosenjärvenpuro bäck jemte sänkning af Ruokojärvi sjö;
5:o Purmo äs norra gren, benämnd Kerttuanjoki, frän .Kerttuanjärvi 

sjö nedät;
6:o Särkisenjärvenpuro bäck;
7:o Purmo äs mellersta del vid Strömbro benämnda bro omedelbart före 

ans .utmynnande i. hafv.et.
Jemte .skrifvelse af den 26 april. 1900.insände Öfverstyrelsen förslaget 

tili .Kejserliga . Senaten och hemstälde att, dä. nedre loppen af Purmo äs 
säväl södra som norra . gren utgöra .hufvudaflopp för en mängd vattenflöden i 
trakten och deras .regiering .är ett vilkor för att de desamma_,omgifvande sanka 
markerna och. öfy.ersvämningsomrädena, hvilka äro af godartad natur och upp-
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taga en ansenlig areal, nämligen vid den södra grenen 1 094 hektarer och rid 
■den- norra-omkring 500 hektarer, skola kunna dels möjliggöras för odling dels 
förmäs att bringa ökad afkastning, kronan matte heit. och.hallet bekosta regle- 
ringen af an i denna del d. v. s. i södra grenen emellan Frändilänkoski och 
Timmerforsen och i den norra frän Kerttuanjärvi nedät samt i det gemensamma 
utloppet vid Strömbro, hvilket arbete beräknats medtaga 93 000 mark. Vid- 
kommande ater regieringen af vattendraget i öfriga delar, nämligen af hufvud- 
äns (södra grenens) öfre del emellan Purmojärvi öch Isokoski samt af biflöde-na 
Finsjöbäcken, Kuokosenjärvenpuro och Särkisenjärvenpuro bäckar, hvarigenom 
resp. 170, 350, 474 och 50 eller sammanlagdt 1044 hektarer dels sjöar, dels 
sanka marker uppskattades blifva torrlagda- och hvarför'kostnaden beräknats 
tili 81 200 mark, sä föreslog ' Öfverstyrelsen :att, da jemväl dessa. reglerings- 
arbeten voro af stör nytta och omfattande betydelse för trakten, kronan skulle 
utföra desamma pä de vilkor Jordbruksexpeditiohens bref af den 15 mars 1889 
angäende torrläggningsförefags understödande med allmänna medel iimehäller. 
nämligen att kronan vidkännes utgifterna för arbetsledning och redskap och 
en tredjedel af den öfriga kostnaden, kvaraf äterstäehde tvä tredjedelar af in- 
tressentörna börä genom amortering tili kronan atergäldas.

I ' skriivelse frän Kommunitionsexpeditionen af den 10 Oktober 1901 
anbefalde derä Kejserliga' Senaten Öfverstyrelsen1 att tili arbetets utföranide i 
laga ofdning utverka tillständ, och har sädant meddeläts genom Gfuvernörens 
i Vasa län "utslag af den 7 Oktober 1902. • •

" I " sitt arbetsförslag-för är 1904 upptog Öfverstyrelsen-seder mera regie
ringen af Purmo äs södra gren emellan Frändilänkoski-och Timmerforsen med 
den derför beräknade kostnadssumman 50,500 mark,- hvilket af Kejserliga Se
naten godkändes. ’ 1 - •

Utförandet af detta arbete vidtog derför är 1904, under hvilket -Tim- 
merfors och Forssträka'benämnda försar'utgräfdes fullständigt enligt förslaget 
•och Mellanforsen, Holmsträka, Öfverholmsträka och Ylikoski forsar delvis, 
hvaremot Frändilänkoski, hvilken är ’ den öfversta af': de forsar, som skulle 
rensas, icke hann med1' arbete beläggas. Under är 1905 blef det under före- 
gäende är päbörjade arbetet med uppförande af en bro öfver Ylikoski fors 
slutfördt, men fortsattes icke under detta är med själfvä upprensnin'gsarbetet, 
em'edän 'det' derföt beräknäde"och 'anvisäde 'kostnadsbeloppet befanns otill- 
räckligt. beroende detta hufvudsakligast pä att de kvantiteter jörd och berg, 
’ssbm borde Y r vattendraget undanskaffasj i verk'ligheten visat sig blifva be- 
tydlig’t större län de beräknade.' I  änledning häräf-upp'gjordes nytt kost- 
inädsförslag för! arbetet i 'fräga, hvärvid ett- tillskottsanslag' af 46,000 mark 
'beraknädes "vara erforderligt och upptogs dett'a' belopp- för -ändamalet- i Öfver- 
styfelsenS 'arbetsförslag för är '1906. Med'upprensningsär'betet fortsättes ider-
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•för nästsagda är, hvarunder gräfningen i Frändilänkoski nastan fullständig.t 
utfördes.

• Tili är 1907 äterstod att .slutföra-gräfningen i sistnämnda fors och att 
uppföra en landsvägsbro vid densamma, hvilket äfven yerkstäldes. Härvid 
•uppgrafdes 643 m3 , lera och.sand, användes 2 408 dägsverken och ätgick en 
kostnad a f. fmk 11,202: 79.

Vid. arbetet i dess helhet har uppgräfts och undanskaffats 14,052 m3 lerä 
och- sand, 6,537 m3 stenar och grus och 3jl31 m:l stenar samt-bortsprängts 
.953 m'! berg. D e" an vända ■ dägsverken as antal uppgär :till 18;932. • Kostna- 
derna utgöra 94,703 mark 16 penni. •

Med anledning af de upptäckta felaktigheterna utiifrägavarande regle- 
•ringsförslag bar en ny undersökning af hela Purin o vattendrag anbefalts och 
är 1907. vidtagit. • Och är af denna -undersökning; .beroende huruvida tilläfven- 
.tyrs.-kompletteringsarbeten blifva.. nödiga, i den nu upprensade södra grenen 
af elfven.. . . .
. . För nämnda undersökning har Kejserliga Senaten- beviljat ett ansläg af 

■15j000 mark... .

9. S ä n k n in g  a f  vatten ytan  i L ap p a jä rv i o ch  E vijärv i s jö a r  g e n o m  u p p - 
re n sn in g  a f T ö y s ä n - o ch  T im o k o s k i fo r s a r  i E sse  ä  in om  L ap p a jä rv i o ch

E vijä rv i so ck n a r .

. Sedan särskilda. lägenh'etsinnehafvarß-i Lappajärvi, Evijärvi. Vindala och 
Aiajärvi socknar hos Guvernören öfver Vasa Iän anhällit att vattenständet i 
Lappajärvi sjö matte pä kronans bekostnad regleras tili förekommande af sjöns 
öfversvämningar öfver kringliggande marker verkstäldes, pä Guvernören s för- 
ordnande, i sädant afseende undersökning genom distriktsingeniören, hvarefter 
fÖrslag'upprättade’s'eniigt hvilket vattenytani Lappajärvi sjö skulle1 sänkas med 
0.5 meter och i nedanbelägnä Evijärvi-'sjö tned’ :0.4-'hieter förmedelst upprens- 
ning. af utloppsän Esse ä. ända tili Töysän- och Timokoski forsar. Genom' 
,dessa regleringsarbeten, för hyilka. kostnadsförslaget uppgick tili 91,000 mark, 
;beräknades cirka 1,572 hektarer odlingsbar mark blifva tili största delen.be- 
..fria.d frän öfversvämningar..- • -,
; , -I skrifvelse af den 10 december 1903. hemstälde Öfverstyrelsen hos Kej- •
..serliga Senaten att ifrägavarande arbete finge utföras heit och hället pä kro- 
inans bekostnad.. .Detta.bifölls i det att i Öfverstyrelsens. för, är 1904 faststälda 
arbetsförslag erforderliga medel för ändamälet .anvisades. .

. Arbetet yidtog. den .1 Oktober 1904 .och fortgick tili utgangen af är 1905, 
,;dä .samtliga. arbeten i .yattendraget nedanom Evijärvi sjö voro, enligt förslaget'

Öfverst. för, väg- och vattenbyggn. ber är 1907. 10
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utförda, med-undantag af en mindre upprensning i Esse ä vid dess utlopp.ur 
nami] da sjö.

Emellertid hade und er arbetets bedrifvande framgätt att detsamma icke 
kunde ufcföras för den beräknade kostnaden 91,000 mark, beroende- dels pä- att 
i kostnadsförslaget ej tagits i beräkning särskilda vatteuverksegare tillbörande 
ersättningar för genom arbetet förorsakade hinder i verkens ■ drift, dels derpä 
att arbetets jemna gäng störts genom stockflottning i .vattendraget. Jemte det 
med- anledning häraf förslag nppgjordes öfver nödigt tillskottsanslag, som be- 
räknades tili 27,000 mark och hvarom hemställan hos Kejserliga Senaten gjordes, 
bedrefvos arbetena under är 1906 i mycket ringa omfäng.

Det erforderliga tillskottsanslaget beviljades för är 1907, men i följd af 
att sommaren. var ovanligt regnig och virkesflottningen i vattendraget synner- 
ligen liflig kunde upprensningen af Väli joki ä, hvarigenom Lappajärvi sjö ut- 
faller i Evijärvi sjö, icke vidtaga förr än i slutet af September, men fortgick 
densamma sedän utan afbrott tili ärets slut. Härvid byggdes dammar i Halko- 

. saari uti Välijoki as ut.lopp frän Lappajärvi och i Koirakoski fors. Enligt för- 
slaget uppgräfdes och undanskaffades frän Sahikoski fors 180.5. m3 grus och 
stenar och frän Koirakoski fors 436.0 m3 stenar och grus, hvarutom frän Sirppi- 
koski fors upptogs 225 m3 grus och stenar, hvilket v.arnödvändigt för.möjlig- 
görande af gräfningen i Sahikoski.

Härtill' användes 2 57.1.5 dagsverke och ätgick en kostnad af fmk 32016:08.
Tili 1907 ars utgäng har vid ifrägavarande upprensningsarbete ur än. 

uppgräfts 4,828 m3 jord, 2,747 m3 stenar samt 841.5 m3 grus och stenar.äfven- 
som undansprängts 1,387 m3 berg, hvartill användts 14,210 dagsverken och 
ätgätt en kostnad af fmk 91,095: 56.

Uleäborgs Iän.

10. R e g ie r in g  a f  K a la jok i e l f  in om  K a la jok i, A la v iesk a , Y liv ie sk a , N ivala, 
H a a p a jä rv i o c h  R e is jä rv i s o c k n a r .

Detta arbete vidtog är 1903 .och har derefter ärligen fortsatts,. utan att- 
änku halva -kunnat slutföras: I  skrifv.else-.frän Kommunikatiohsexpeditionen 
af den 11 december 1902 stälde Kejserliga Senaten för arbetet, som beräknats 
medtaga en kostnad af 1,875,000 mark, tili Öfverstyrelsens förfogande ur und- 
sättningsfondens medel ett belopp af 200,000 mark, hvarefter i Öfverstyrelsens 
utgiftsstater för de olika. ären anvisats medel för arbetets bedrifvande, vnäm- 
ligen för är 1904 200,000 mark, för är 1905 300,000.mark, för' är 1906- 250,000 
mark och för är 1907 240,000 mark.

- Den areal dels ■ odlade, dels odlingsbara marker, som . genom. arbetet 
uppskattas blifva torrlagd, utgör 9,309 .hektarer, hvarutom genom detsamma-
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möjlighet beredes att reglera elfvens biflöden, Vid hvilka ]uppgifvits finnas 
28,048 hektarer dels odlad, dels odlingsbar, af öfversvämningar Iidan de mark.

Under är 1907 hafva. arbeten. bedrifvits i Juuri-, Hannun-, Sopukani, 
Vähä-, Jylhän-,.Raudas- och Hyttikoski forsar i'Ylivieska socken samt i Pa- 
tinginkoski fors i Nivala socken. Af dessa forsar blefvo Juurikoski och-Rau- 
daskoski färdigt upprensade enligt -förslaget.

Tili 1907 ars arbete ätgick en kostnad af inalles 225 799 mark 18 penni.
Huru nämnda kostnad fördelar sig pä de olika slagen af arbete, arbets- 

effekten, antalet arbetare under de skilda mänaderna samt dägsverkarenas och 
betingsarbetarenas medeldagsförtjenster under de skilda .mänaderna och hela 
äret framgär af följande tvä tabeller:

*
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11. U nderhä li a f  k a n a le r  o ch  in rä ttn in g a r  ä  P e ls o  m o s s e  in om  M u h os , 
S ä rä isn ie m i, K estilä  o ch  L im in go  so c k n a r .

Denna mosse blef ären 1857—1866 i och för torrläggning pä kronans 
bekostnad genomgräfd rfled kanaler pä en areal af omkring 30,000 hektarer. 
Inemot hälften af denna ytvidd upptages dock af skogsholmar och läga, mer 
eller mindre stenbundna hedmarker, som sträcka sig emellan mossarna. De egent- 
liga moss- och kärrmarkerna, som torrläggningsarbetet omfattade, hafva en yt
vidd af omkring 17,000 hektarer. Häraf tillhör 6,192 hektarer kronan.

I skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af 8 Oktober 1868 anbefalde 
Kejserliga Senaten Ofverstyrelsen alt lata erforderligen underhälla de genom 
kronans omräde pä mossen upptagna kanalerna. I anledning häraf päbörjades 
redan är 1869 upprensningen af samtliga kanaler ä den Stör Pelso benämnda 
delen af mossen och har nnderhället af desamma derefter nästan ärligen fort- 
gätt. Isyhnerhet är det gras och ungskog, särskildt videbuskar, som ofantligt 
hastigt nppskjuta i kanalerna och derföre oaflätligt mäste undanrödjas.

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

För underhället af afloppskanalerna ä kronoandelen af Pelso mosse hade 
för är 1907 anslagits 3,000 mark. Under juni, juli och augusti mänader verk- 
stäldes gräfningsarbeten uti Muhos—Knuuttila och Kanto kanalerna, hvarvid ur 
desamma upptogs 2,678’/2 m3 kärrjord ■ jemte det skog rödjades frän kanal- 
kanterna pä en ytvidd 24,707 m2. Dessutom verkstäldes mindre reparationer- 
ä husbyggnaderna. Till dessa arbeten användes 851 ’ /a dagsverke och stego 
kostnaderna tili 2,881 mark 9 penni, hvaraf erlades i dagspenningar fmk 2,784: 70, 
för upphandlingar fmk 53: 50 samt för skjutser fmk 42: 89.

12. U ttork n in g  a f  P iip s ja rv i tra sk  i O u la is so ck e n .

Sedan sarskilda lagenhetsinnehafvare i Oulais socken efter vederborligen 
utverkadt. tillstand begynt torrlagga Piipsjarvi inom socknen belagna trask be- 
viljade Kejserliga Senaten den 27 november 1891 intressenterna i foretaget, pa 
af dem gjord aDhallan, for arbetets bringande till slut, ett bidrag att ur all
manna medel till belopp af 11,000 mark motsvarande en tredjedel af den derfor 
beraknade kostnaden, hvilket bidrag Guvernoren i lanet anbefaldes i mon af 
arbetets fortskridande utbetala, sedan intressenterna foretett bevis af distrikts-
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ingeniören om huru arbetet fortskridit, hvarjemte distriktsingeniören anmo- 
dades lemna intressenterna vid arbetets utförande erforderliga anvisningar.

Pä, grund af détta förordnande bar distriktsingeniören sedermera pä 
arbetsplatsen tillhandagätt intressenterna med tekniska rad och anvisningar.

Genom detta torrläggningsföretag beräknas. 395'hektarer ängsmark af ut- 
märkt beskafíenhet erhallas af sjöbottnen. De sjön omgifvande strandmarkerna 
äro tili störstä delen odläde och i allmänket läga och blifva'äfven dessa genom 
iöretaget förbättrade. Af det för företaget beviljade bidraget bade intressen- 
.senterna intill utgángen af ár 1902 fatt lyfta inälles 7,000 mark. Derefter har 
■arbetet bedrifvits ytterst lamt, hvarföre Öfverstyrelsen bifállit till distrikts- 
ingeniörens framställning att detsamma finge afföras frän Öfverstyrelsens räken- 
skaper samt att ofvannämnda 7,000 mark finge tillfalla intressenterna oaktadt 
arbetet icke slutförts.

IS. Syner och undersökningar för sjöfällningar och torr- 
läggning af sanka marker.

Nylands, län.

l:o. Syn och undersökning för fällning af Hyvelänjärvi sjö i Num- 
mis socken.

2:o. D:o d:o för rensning af Ilby ä i Borgä socken.
3:o. D:o d:o för fällning af Mörkträsk och Heinträsk sjöar i Mörskom

och Askola sockar. '
4:o. D:o d:o för sänkning af vattenytan i Härkölänjoki ä i Vichtis socken.
5:o. D:o d:o för rensning af Kortjoki ä i Vichtis och Nurmijärvi socknar!

Abo oeh Björneborgs län.

6:o. Syn och undersökning för sänkning af vattenytan i Punkalaitumen- 
joki ä ofvanom Haukankoski fors i Punkalaitio socken.

7:o. D:o d:o för sänkning af vattenytan i Laajoki ä i Karjala kapell. 
8:o. D:o d:o för fällning af Suomijärvi sjö i Karvia kapell.

Tavastehus län.

9:o. ' Syn för fällning af Vähä Evijärvi sjö i Lampis socken.
10:o. D:o för reglering af högvattenständet i Jämsä vattendrag emellan 

Suomenvirta och Jämsänkoski strömmar i Jämsä socken.
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Viborgs Iän.

ll:o. Syn ocb undersökning för fällning af Koti-, o.cli Hepolampi sjöar 
i S:t Andreae socken. . :

12:o. D:o d:o för fällning af Näätälänjärvi sjö och upprensning af Ka- 
vantkoski fors i Viborgs socken. .

13:o. • D:o d:o för fällning .af Haukka- osh Kepsajärvi sjöar i Valkeala 
socken. ..

14:o. D:o. d:o för rensning, af Mustajoki, ä i Vekkelaks socken. ,
15:o. D:o d:o-för. fällning af Suur- ocb Mätäjärvi sjöar i.Vekkelaks socken.

Kuopio Iän.

16:o. Syn ocb undersökning för fällning af Suuri ocb Pieni Juinis- 
järvi sjöar i Nilsiä socken.

Vasa Iän.

17:o. Syn ocb undersökning för fällning af i Etseri och Virdois socknar 
belägna Perännejärvi- Vähä Haapajärvi, Iso ocb Vähä Vehkajärvi sjöar.

18:o. D:o d:o för fällning. af i Keuru socken belägna Myllyjärvi och 
Ruokosjärvi sjöar. ,

19:o‘. D:o d:o för reglering af jvattenständet uti i Saarijärvi socken be
lägna Eiivijärvi m. fl. sjöar.

20:o. D:o d:o för fällning af i Pihtipudas socken belägna Elämän- 
järvi sjö.

21:o. Kompletterande undersökning för reglering af vattenständet uti 
Stora ä inom Stora ocb Lappfjärd socknar.

22:o. Syn ocb undersökning'för uppgörände af förslag tili reglering af 
Perho ä inom Garnla Karleby, Nedervetil, Vetil och Perho socknar.

. 23:o. Syn för torrläggning af Rytinneva ocb Oittistenneva mossar samt
för reglering af Yliluoma bäck inom Ylistaro ocb Ylihärmä socknar.

24:o. Syn för rensning af Kurkijoki ä inom Virdois ocb Peräseinäjoki 
socknar.

25:o. Syn ocb undersökning för fällning af Kuortaneenjärvi sjö i. Kuor
tane socken.

26:o. D:o d:o för uppgörände af förslag tili reglering af Lappo elf.
2?:o. D:o d:o för uppgörände af förslag tili reglering af vestra grenen 

af Solf ä i Solf socken.
28:o. D:o d:o för' reglering af Malaks äs nedersta del.
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29:o. Syn och undersökning för rensning af Österäkers- och Brändforsen 
i Pörtom ä i Pörtom socken.

30:o. D:o d:o för fällning af i Kortesjärvi socken belägna Finsjön.
31:o. D:o d:o för regiering af Tervajoki äs mellersta lopp i Storkyro 

socken.
3‘2:o. D:o d:o för rensning af i Kronoby socken belägna Bäcklands backen.
33:o. D:o d:o rensning af Kronoby ä i Kronoby socken. ,
34:o. D:o d:o för rensning af den emellan Evijärvi sjö och hafvet be

lägna delen af Esse ä.
35:o. D:o d:o för fällning af i Perho socken belägna Jängänjärvi sjö.
36:o. D:o d:o för rensning af i Pedersö socken belägna Grannabba ström.
37:o. D:o d:o för utdikning af i Laiheia och Pörtom socknar belägna 

.Tsosarvineva och Sarvineva mossar.

Uleäborgs län.

38:o. Undersökning för uppgörande af förslag tili regiering af vatten- 
ständet i Vääräjoki ä inom Sievi och Rautio socknar tili förekommande af 
öfversvämningär.

39:o. D:o d:o i och för arbeten tili förhindrande af öfversvämningär i 
Tuomioja ä i Paavola socken.

40:o. D:o d:o för sänkning af vattenytan i Jubrkunajärvi sjö i Utajärvi 
socken. '

41:o. D:o d:o för aflägsnande frän Tyrnävänjoki ä i Tyrnävä socken 
af det öfverflödsvatten, som der uppkommit i följd af Pelso mosses. utdikning.

42:o. D:o d:o för regiering af vattenständet i den genom Kärkiskylä by 
af Rautio kapell rinnande Siiponjoki ä.

43:o. Syn för sänkning af vattenytan i Mannunjärvi sjö i Kuusamo 
sockens kyrkoby.

44:o. D:o för sänkning af vattenytan i Nurmesjärvi sjö i Kärsämäki 
socken.

45:o. D:o för sänkning af vattenytan i Korpi järvi sjö i Suomussalmi 
socken.

Öfversl. för väg- och vatteribyggn. her. för clr 1907. 11



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

Landsvägar och broar.

1. N ybyggn a d  sa m t u n d erh ä ll o ch  re m o n t a f  la n d sv ä g a r  o ch  b ro a r .

Föratom de arbeten a landsvägar och broar, som blifvit utförda i sam- 
manhang med kanal- m, fl. anläggningar och hvilka i denna berättelse tidigare 
omförraälts, hafva sädana under är 1907 förekommit ä följande platser:

Nylands län.

1. Remont af Drumsö militärväg' i Helsinge socken.

Underhället af denna, frän Munksnäs egendom i Helsinge socken öfver 
en räcka holmar i Helsinglors vestra skargärd tili batterierna pä Drumsö 
ledande militärväg ankommer ä Öfverstyrelsen enligt Kejsefliga Senatens i 
skrifvelse frän Militieexpeditionen af den 9 december 1897 Öfverstyrelsen med- 
delade beslut.

1907 ärs underhällsarbete, som bestod hufvudsakligen i reparation af 
ledstängerna, brolocken och reveteringen ä dosseringarna. utfördes under juli 

.och.augusti mänader samt medtog en kostnad af fmk 488:69.

2. A Drumsö militärväg beüntliga pontonbroars anbringande pä sina platser. 
deras bevakning och upptagning.

Sedan Generalguvemörskansliet, pä framställning af befälet ä Sveaborgs 
fästning, hos Öfverstyrelsen anhällit om ätgärd därhän att landsvägsöfverfart 
ater blefve anordnad frän Munksnäs udde tili Drumsö holme tili den 27 juli 
1907 g. st. i och för den 31 i sagda.mänad förekommande militärmanövrer 
vid fästningen och Öfverstyrelsen hos Kejserliga Senaten anhällit om nödigt 
anslag för nämnda ändamäl samt för aflönande af vakter för broarnas öppnande
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och stängande, beviljade Kejserliga Senaten enligt skrifvelse frän Kommunika- 
tionsexpeditionen af den 15 äugusti 1907 härför ett anslag af 2,500 mark.

Broarna blefvo.till den bestämda dagen anbragta pä sina platser. Här- 
till äfvensom tili uppköp och transport af erforderligt bro.material, tili be- 
kostande af broarnas öppnande och tillslutande samt upptagning efter manöv- 
rernas slut ätgick inalles Fmk 2.490: 56.

I Viborgs län.

3. Järnbron öfver Imatra vattenfall samt Chausseen emellan Imatra järnvägsstation- 
ach Imatra hotell i Rtiokolaks socken.

A bron förnyades en del af locket, som tjärades, brons järndelar ren- 
skrapades frän rost och malades. Chausseen förlängdes frän hotellporten ända 
tilh Jandsvägen, hvars äldre del jemnades jemte det barriefen mälades. Afven 
gängbanan sandades och jemnades. Till chausseens bevattning. ätgick en 
kostnad af 380 mark samt tili brons och chausseens renhällning 301 mark 
60 penni.

Till ofvannämnda arbeten användes 203 '/2 hast- och 542 persondags- 
verken och kostnaderna utgjorde malles fmk 4,781: 33.

4. Järnbron öfver Vuoksen ft,öden vid Jääskis sockens kyrka.

Omkring brons midtelpelare sänktes för dess förstärkande 41 m:t stenar. 
Den tili bron hörande bäten reparerades.

Till dessa arbeten användes 95 ’ / j fotdagsverke. Kostnaderna för brons 
underhäll under äret utgjorde, inberäknadt brovaktens aflöning, 582 mark 
83 penni.

5. Chausseen emellan Terijoki järnvägsstation och Terijoki villaby i
, Kivinebb socken: .

För chausseens remont anskaffades under äret 250 m3 stenar ä: 6 mk per 
m3 och 601- m3 krosSten tillverkades ä fmk 3:50 per m3. ' Om vären och hösten 
blef vagen, som vanligt, rengjord och putsad, hvarför kostnaderna belöpte sig 
tili fmk 1,674: 15. Under sommaren reparerades säväl kör- som gängbanorna, 
hvarvid krosstenen frän särskilda Ställen af Chausseen löshöggs pä en sträcka 
af inalles 2,094 meter och invältades i stallet- 650 m3 krossten med ängvält. 
Till reparationsarbetena användes 663 häst- och 2,378 fotdagsverken och belöpte 
sig kostnaderna under äret inalles tili 15.497 mark 10 penni. :
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5. Uppföra/nde af en fast bro jemte ■ svängbro öfver Leppävirta ström i Leppä-
virta socken.

Säsom af Ofverstyrelsens ticligare ärsberäfctelser framgär hade Kejserliga 
Senaten den 20 Oktober 1904 och den 31 maj 1905 tillätit, att en fast bro 
jemte svängbro finge genom Ofverstyrelsens försorg byggas öfver Leppävirta ström 
enligt ett bärför genom Öfverstyreisen uppgjordt förslag, slutande ä en kostnad 
af 143,000 mark, deraf 61,356 mark voro beräknade för svängbron och 81,644 
mark för den fasta bron, med vilkor att Leppävirta kommun af sagda kostnad 
tili kronan ätergäldade ett belopp af 68,184 mark under förloppet af tio är.

Arbetet har bedrifvits sedän slutet af är 1904 och fullbordades är 1907.
Under sistsagda är und anskaff ad es de under vattnet ännti befintliga delarna 

af den äldre bron, vid strömmens högra sida anbragtes ledverk, bron malades 
och tjärades delvis och svängningsmekanismen insattes i. densamma, vidare 
uppfördes bonings- och uthus för brovakten och nödigt jordomräde för desamma 
inlöstes, landsvägen uträtades vid, strömmens högra Strand och en t rum um 
uppfördes under densamma, hvarefter arbetsplatsen putsades samt det der be- 
iintliga redskaps- och materialförrädet bortflyttades m. m.

Arbetet afsynades den 21 September 1907 och godkändes i hu.fvudsak sä
som förslagsenligt utfördt. Dock skulle en del tillskottsarbeten utföras under 
päföljande är.

Till detsamma användes under är .1907 1,865 fot och 48 hästdagsverken
och âtgick fôljande kostnader:

i dagspenïiingar.............................................  Fmk 5,939:10
for upphandlingar ............................................  » 3,094:12 '
for skjutser och transporter............................  » 197:05
diverse ................................................................   » 413:18

Summa Fmk. 9,643:45

Arbetet har härtills kostat 130,084 mark 17 penni.

6. Höytiäinen bro i Kontiolalis socken,

Den tili bron hörande landsvägsandelen reparerades och förseddes med 
nya skyddsledverk pä sidorna, allt för en kostnad af 466 mark.

Vasa län.

7. Mattila brobyggnad i Alahärmä socken.

Säsom af Ofverstyrelsens tidigare ärsberättelser närmare framgär hade 
Kejserliga Senaten den 15 april 1901 beviljat ett anslag af 6,000 mark för upp-
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förande af en. bt'O öiver Mattilankoski fors af Lappo elf i Alahärmä socken, 
men med Kejserliga Senatens begifvande har arbetets utförande, hvarför är 1902 
mindre förberedande ätgärder radan vidtagits, lemnats beroende till dess frägan 
om en genomgäende regiering af Lappo elf blifvit afgjörd, och förmedlas under 
tiden trafiken öfver elfven af en öfver densamma uppförd pro vision el bro, som 
ärligen efter försiggängen islossning uppställes och vid vinterns inträde ater 
nedtages. Ar 1907 uppsattes bron den 3—6 juni och ned togs ater den 18 -20 
december, hvartill användes 36.5 dagsverke och ätgick en kostnad af fmk 207:87.

Yid 1907 ärs slut hade uti ifrägavarande afseende af nämnda anslag ut- 
betalts inalles fmk 2,582:14.

Uleâborgs län.

8. Ifràgasatt ombyggnad af Ämmä landsvägsbro öfver Ämmä fors vid Kajana.

Sasom i Öfverstyrelsens arsberättelse för 1906 omförmäles hade Kejserliga 
Senaten den- 22 februari sagda àr till Öfverstyrelsens förfogande stallt 3,000 
mark för ombesörjande af arbetsledning vid en af Säräisniemi och Sotkamo 
kommuner tillämnad ombyggnad af landsvägsbron öfver Ammä fors. Med 
sagda ombyggnad hade kommunerna likväl ej vidtagit ännu är 1907.

9. Underhället af vagen öfver Pelso mosse emdlan Kylmälä by i Muhos soclten 
och Venetheitto by i Säräisniemi socken.

Pa grund af Kejserliga Senatens den 28 november 1878 meddelade till- 
ständ byggdes under aren 1879—1881 pâ kronans bekostnad en väg emellan 
ofvannämnda byar öfver Pelso mosse. Denn a väg har derefter ärligen erf or
brat större eller mindre remont. För är 1907 hade dertill anslagits 2,000 mark.

Under februari manad utsläpades pâ vagen 407 m3 grus, som i juni ut- 
breddes. Trummor, som tagit röta, ombyggdes och för en ny trumma kila- 
des 41 m3 sten. Arbetet afslutades. den 14 September. Till detsamma användes 
463 i/i dagsverke och utbetalades derför

i dagspenningar.............................................  Fmk 1,922: 70,
för upphandlingar .. ............ .........................  » 37: —
för skjutser.................... : ............................. > 38: 74

Summa Fmk 1,998:44
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10. Byggande af landsväg fr an närheten af Kariniemi gästgifveri i Taivalkoski 
socken tili Kaistaleko hemmetn i Kuusamo socken.

Sedan Guvernören i Uleäborgs Iän genom utslag af den 3 maj 1892 o eli 
den 9 juh 1898 bestämfc att, säsnarfc allmänna medel för ändamälet kunde 
hevi Ijäs. en landsväg skulle byggas frän närheten af Kariniemi gästgifveri i 
Taivalkoski socken tili Kaistaleko vid Kitkajärvi 'sjö belägna heruman i Kuu
samo socken, hvilken vägs längd blefve 62.404 meter, förordnade Kejserliga 
Senaten den 15 februari 190Ö att denna vägbyggnad skulle säsom nödhjelps- 
arbete utföras samt anslog härför'den beräknade kostnadssumman 28,989 mark 
57 penni och den 9 Oktober samma är ytterliga 1,160 mark. Da dessa süm- 
mor visade sig otillräckliga uppgjordes af arbetets ledare, ortens kronolänsman. 
ett nytt kostnadsförslag, slutande ä 67,186 mark 64 penni, och hemstälde Gu
vernören i anledning deraf att utöfver de redan beviljade medlen skulle för 
ändamälet ansläs 37,037 mark 7 penni. I skrifvelse frän Kommunikationsex
peditionen af den 2 Oktober 1902 anmodade derä Kejserliga Senaten Öfversty- 
lelsen att genom vederbörande distriktsingeniör lata pä billigaste satt slutföra 
detta arbete och stälde för ändamälet nästnämnda be.lopp tili Ofverstyrelsens 
förfogande. Efter det arbetets ledning i enlighet härmed är 1902 öfvertagits 
af Ofverstyrelsen befänns ofvansagda anslag icke komma att förslä, hvarför nytt 
kostnadsförslag, slutande ä 153,000 mark, uppgjordes. Pä framställning- af Öf- 
verstyrelsen anslog Kejserliga Senaten enligt skrifvelser frän Kommunikations
expeditionen af den 8 februari och den 19 September 1906 för arbetet 85,813 
mark 64 penni säsom. tillskott tili tidigare beviljade- 67,186 mark 36 penni.

Arbetet, som under ären 1904 och 1905 hvilat i brist pä anslag derför, 
fortsattes äter ären 1906 och 1907. Sistnämnda är bedrefs det frän den 1 april 
tili den 31 Oktober. Den derunder ernädda arbetseffekten, de dertill använda 
dagsverkena och kostnaderna framgä af följande tabell:

Arbetets beskaffenhet. Dags-
verken

Arbets-
kostna-

der

Upp-
handlin-

gar.

Skjutser
och

transpor
ter

Summa

'Snif n Smf yti so# in. Smf n

Arbetsledning ........................................ 347 2,151
Vägplanets grundning o. utjemning 472 m 894' 3,114 80
Upptagning och släpning af tyllnings-

jord....................................  2,769 V* mS 3381U 2,619 05
D:o d:o af lera,...................  6,076 * /*  m3 1,376 9,280 70
D :o d:o af grus, ................ 2,875 m3 826 V , 4,307 15
Arbetsredskapens transport och repa-

ration .................................................. 23 Vs 126 —

Broars byggande, 2 st........................... 1,582 7, 7,309 25
Trummors d:o , 18 st.......................... 76 293 50 29,201 45
Ofriga utgifter ........................................ 354 18 348 70 702 88

Summa 5,471 29 201 45 354 13 348 70 29,904 33
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Fräri är 1902. da arbetets ledning öfvertogs af Öfverstyrelsen,- tili slutet 
al är 1907 har -vid arbetet användts 23,848 V2 dagsverke och erlagts en kost- 
nad al • fmk 106,852: 46. Da tili nästnämnda belopp lägges tidigare ä arbetet 
använda fmk 30,149: 57, stiga utgifterna för detsammä vid 1907 ärs utgäng tili 
fmk. 137,002:03. Arbetet beror pä fortsättning.

11. Byggande a f landsväg emellan Muonionniska och Enontekis socknars kyrkor.
Sedan Hans Kejserliga Majestät den l3/2c augusti 1903 i näder bifallit 

tili att af finska allmänna medel ett belopp af 380,000 mark finge användas för 
byggande af en landsväg emellan Muonionniska och Enontekis socknars kyrkor, 
anbefalde Kejserliga Senaten i skrifvelse trän Kommunikationsexpeditionen af 
den 5 november samma är Öfverstyrelsen att lata utföra sagda vägbyggnad enligt 
derför uppgjordt förslag samt bemyndigade Öfverstyrelsen att af anslaget an
vända är 1904 100,000 mark, är 1905 180,000 mark och är 1906 100,000 mark.

Arbetet, som enligt Kejserliga Senatens anmodan med för ändamälet be- 
viljadt förskottsanslag vidtog redan den 1 december 1903 för beredande af nöd- 
hjelpsarbeten ät den af missväxt hemsökta befolkningen i Lappmarkens härad, 
har derefter oafbrutet fortgätt. Under är 1904 blef vägplanet tili heia sin längd 
jemnadt, vägens sido- och afloppsdiken upptagna samt större delen af trum- 
morna bj'ggda, är 1905 förseddes större delen af vagen med fyllnadsjord för 
vägplanets förstärkande. och pähöjande, grusning af vagen päbörjades, äter- 
stäende trummor och en del broar uppfördes, är 1906 slutfördes vägens för- 
seende med fyllnadsjord och dess grusning, äterstäende broar samt färjan och 
färjestugan vid Utkujärvi uppfördes, vägen kartlades i och för expropriation 
af marken derför och uppmättes och befanns vara 78,036 kil.ometer läng samt 
förseddes med kilometersstolpar, allt pä sätt ärsberättelserna för dessa är när- 
mare utvisa.

• Ar 1907 utfördes. ännu särskilda kompletteringsai'beten'emellan den 1 juni 
och den 8 juli, i det vägen grusades pä en ytvidd af 1,209 m2, vägbanken iständ- 
ndsattes pä en längd af • 31,000 m., afloppsdiken rensades pä en sträcka af 
4,056 meter, 37 st. trummor reparerades och arbetsredskapsförrädet föi'flyttades 
till-Muonio kyrkoby. Till dessa arbeten användes 1,205 l/2 dagsverke och ät- 
gick en ltostnad af fmk. 5,739: 44.

Arbetet i dess helhet, tili hvilket användts 65,706 dagsverken, har dragit 
en kostnad 364,707 mark 4 penni.

. Detsamma afsynades den 29 juni—2 juli 1907.

IS. Anläggning af en riclvcig emellan Meta- och Peltovuoma byar i Enontekis
församling.

Sedan Enontekis kommun, ät hvilken Kejserliga Senaten den 21 januari 
1903 ur undsättningsfonden beviljat 15,000 mark för anläggande af en ridväg
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emellan Heta- och Peltovuorua byar, kos Guvernören i Uleaborgs Iän anhällit att. 
at nägon sakkunnig person matte uppdragas att uppgöra ritningar tili de 
broar, som borde pä sagda väg byggas, och sedermera leda deras utförande, 
uppgjordes genom distriktsingeniörens i Uleaborgs distrikt försorg tvä alternativa' 
förslag tili väganläggningen i fraga, af hvilka det ena afsäg vägens byggande sä 
att den künde befaras med hjuldon. Kejserliga Senaten, som dock icke god- 
kände dessa förslag, anbefalde derä i skrifvelse frän Kommunikationsexpetionen 
af den 13 September 1906 Öfverstyrelsen att förordna nägon Öfverstyrelsen under- 
lydande byggmästare att under distriktsingeniörens inseende leda byggandet 
af ifrägavarande ridväg,. som borde utföras sadan nämnda anslag medgaf. 
samt beviljade för byggmästarens aflönande ända tili 1,300 mark.

Efter det genom distriktsingeniören liará uppgjorts förslag tili ridvägens 
byggande för den beviljade summan 15,000 mark utfördes arbetet emellan 
den 25 mars och den 30 juni 1907, hvarvid at byggmästaren i aflöning och 
resekostnader utbetalades 954 mark 96 penni.

Arbetet hat- derefter af Öfverstyrelsen godkänts säsom färdigt utfördt.

II. S yn er o ch  u n d e rsö k n in g a r  fö r  a n lä g g n in g  a f  v ä g a r  o ch  b ro a r . >

Pör uppgörande af förslag tili landsvägars, chausseers och.broars anlägg
ning och remont hafva följande syner och undersökningar under är 1907 genom 
Öfverstyrelsens försorg blifvit verkstälda:

1 Äbo oeh Björneborgs län.

l:o. Undersökning för anläggning af en hvälfd landsvägsbro af sten öf- 
ver Loimijoki ä i Vampula socken.

2:o. D:o för - anläggning af en hvälfd landsvägsbro af sten öfver Nori
in ark ä i Pinnby by af Norrmark socken.

3:o. D:o för anläggning af en hvälfd landsvägsbro af sten öfver Niini- 
joki ä i Loimijoki socken.

4:o. Undersökning af hällbarheten utaf en öfver Vammaskoski fors i Kümo 
elfs vattendrag i Tyrvis socken uppförd landsvägsbro

I Tavastehus län.

5:o. Undersökning i och för chausseernas vid Tavastehus stad stenläggande.

I Vasa län.

6:o. Undersökning för uppförande af broar tili hvardera sidan af i Ny- 
karleby elf belägna Keppo holme i Jeppo socken.



89

7:o. D:o för anläggning af landsvägsbro öfver Nykarleby elf vid *Romai
hein irian i Jeppo socken.

8:o. D:o. för iständsättande af öfver Kyrö elf ledande Ojaniemi lands
vägsbro i Lillkyro socken.

I Uleäborg Iän.

9:o. Undersökning i och för öfver Emäjoki elf i Suomussalmi socken 
uppförda Jalobros iständsättande eller eventuela ombyggnad.

10:o. D:o för uppgörande af förslag tili broanläggning öfver Vuolijoki elf 
landsvägen frän Kestilä tili Kajaana.

t o
•öfverst. för väg- och vattmbyggn. ber. av 1907. 12



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

Vattenverkssyner.

I och för vattenverks anläggniag, omändring m. m. hafva nedannämnda 
syn er och undersökningar blifvit under äret verkstälda:

Nylands län.

l:o. Syn och undersökning. för byggande af en vattenverksdani i Hai- 
moonkoski fors i Vichtis ä i Yichtis socken.

2:o. JD:o d:o d:o i Hammarforsen af Forsby ä i Bjerno socken.
3:o. D:o d:o d:o i Samrnalkoski fors af Yilikkala a i Eliniä socken.
4:o. D:o d:o d:o för bestämmande af den tillätna dämningshöjden för 

etfc vafcfcenverk i Billnäs fors-i Karis ä i Karis socken.

Äbö oeh Björneborgs län.

5:o. Syn och undersökning för anläggning af en kvarn i Ruhkakosld 
fors i Mustapäänjoki ä i Tavasfckyro socken.

6:o. B:o d:o för anläggning af ett vattenverk för ästadkommande af 
elektrisk kraft m. m. i Aetsäkoski fors af Kümo elf i Hvittis socken.

7:o. D:o d:o för utvidgning af en kvarn i Eurakoski fors af Eurajoki ä 
i Kiukais kapell.

■ 8:o. D:o d:o för. utvidgning af en.kvarn i Harolankoski fors af Köyhän- 
joki ä i Kiukais kapell.

9:o. D:o d:o för anläggning :"p en säg och kvarn i Strikakoski ors af 
Vähäjoki ä i Hvittesbofjärd socken.

10:o. D:o d:o för anläggning af en kvarn i Rauhankoski fors af Mynäjoki 
ä i Mietois socken.

ll:o. D:o d:o för anläggning af. en kvarn och säg i Saukonkoski fors 
uti Ikalis socken.
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; 12:’o. D:o d:o för anläggning af ett pappersbruk i Kauttuan Yliserikoski
fors i Eurajoki ä samt för anläggning af ett elektricitetsverk i Alisenkoski fors 
i samma a i Eura socken.

• 13:o D:o d:o för- delning af vattenkraften mellan respektive delegäre i 
Kauttuan Alisenkoski fors i Eurajoki ä i Eura socken.

14:o. D:o d:o för anläggning af en kvarn iKyysilänkoski fors af Pemar 
Liilan i Pemar socken.

15:o. 19:o d:o för utvidgning af en kvarn i Kotokoski fors af Harjunpään- 
joki a i Kulia kapell. *

16:o. D:o d:o för anläggning af ett pappersbruk ocb träsliperi i Yesikoski 
fors af Loimijoki ä i Loimijoki socken.

Tavastehus Iän.

17:o. Syn och undersökning för anläggning af en kvarn i Vinkiänkoski 
fors af Pääskylänjoki ä i Längelmäki socken.

18:o D:o d:o för utröna-nde af det i Vinkiänkoski fors af Pääskylänjoki k i 
Längelmäki socken anlagda vattenverkets privilegiert

: 19:o. D:o d:o för anläggning af ett vatten- och: elektricitetsverk i Mylly
koski fors af Viralanjoki ä i Janakkala socken.

■ 20:o - D:o d:o för delning af vattenkraften i Havisevankylä fors i Kanga
sala socken emellan delegarene i forsen. .

Viborgs Iän.

21:o. Syn och undersökning för anläggning af kvarn i Perevosa elf i 
Tenkalahti by af Kexholms socken.

22:o. D:o d:o för anläggning af kvarn i Helisevä eli i Tietevälä. by af 
Kirvu s socken.

23:o. D:o d:o för anläggning af vattenverk i Hämekoski fors af Jänisjoki 
ä i Ruskeala socken.

24:o. D:o d:o för anläggning' af vattenverk i Enso fors i Vuoksen floden 
i Jääskis socken.

25:o. D:o d:o för anläggning af vattenverk i Kapakkakoski fors-i Vi
borgs socken. ■ ■

26:o. Kompletterande syn och undersökning för utvidgning af ett vatten
verk i Tainionkoski fors i Vuoksen, floden i Ruokolaks socken.

27:o. Syn och undersökning . för anläggning af kvarn i Peprunjoki ä i 
Salmis sockeh.

28:o.' D:o d:o för anläggning af ett vattenverk i Ykspääjoki a i Viborgs 
socken.
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29:o. I):o d:o för anläggning af kyarn och ' säg i Jokela, ä i. Valkeala 
socken.

30:o Syn ä Salomon Sorvalis kvarn i Säkkijärvi socken i anledning af 
kvarnegarens gjorda pästäende att kvamen förlorat sitt drifvatten genom 
fällningen af Säkkijärvenlampi träsk.

31:o Syn ooh undersökning. för bestämmande af i hvad män ett i Jy
ränkö fors af Jokela ä i Valkeala socken anlagdt vattenverk eger tillgodogöra 
sig vattnet i. kungsädran.

S:t Michels Iän.

32:o. Syn och undersökning för anläggning af kvarn i Juusola fors af 
Valajoki ä i Mäntyharju socken.

33:o. D:o d:o för anläggning af kvarn i Karikoski fors i Jockas socken.

Kuopio Iän.

34:o. Syn och undersökning för anläggning af träsliperi i Juankoski fors 
i Nilsiä socken.

35:o. D:o d:o för utredande af huruvida olagliga vattenverksanläggnin- 
gar utförts i Juankoski fors i Nilsiä socken.

36:o. D:o d:o för anläggning af kvarn i Metsäkoski fors af Kiteenjoki 
elf i Kides socken.

1 Vasa Iän.

37:o. Syn och undersökning för anläggning af ett vattenverk i Bäsk- 
forsen i. Kyrö elf. ■

Jutbacka fors i Nykarleby elf.38:o. D:o d:o d:o
39:o. D:o d:o d:o
40: o. D:o d:o d:o
41:o. D: o d:o d:o
42:o. D:o d:o d:o
43:o. D:o d:o d:o
44: o. ,D:o d:o d:o
45:o. D: o d:o d:o
46: o. D:o d:o d:o
47:o. D:o d:o d:o
48:o. D:o d:o d:o
49:o. D:o d:o d:o
50: o. D:o d:o d:o
51:o. D:o d:o d:o

d:o d:o d:o
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52:o. Syn och undersökning toi: anläggning at ett vattenverk i Köpings- 
forsen i Malax ä.

53:o. D:o d:o d:o i d:o d:o
54:o. D:o d:o d:o i Längforsen i Malax a.
55:o. D:o d:o d:o i Kasforsen i Malax ä.
56:o. D:o d:o d:o i d:o d:o
57:oi D:o d:o d:o i Bomforsen i Malax ä.'
58:o. D:o d:o d:o i d:o d:o
59:o. D:o d:o d:o i Stampforsen i Malax a.
60:o. . D:o d:o d:o i Fogdeforsen i Malax ä.
61;.o. D.o d:o d:o i Huhlankoski tors i Kauhava a.
62:o. D:o d:ö d:o.i Paajala elf i Karstula socken.
63:o. D:o för ombyggnad af den tili Kangas pappersbruk hörande darn- 

men i Tourujoki ä i Jyväskylä socken.
64:o. D:o för anläggning af kvarn och säg i Keinikankoski säg i Pihla

javesi kapell.

1 Uleäborgs Iän.

65:o. Syn och undersökning för anläggning af kvarn i Naistenköski fors 
i Pyhäjoki elf inoin Merijärvi församling.

66:o. D:o d:o för inrät.tande af en enramig säg i en kvarn anläggning uti 
Irvankoski fors af Pyhäjoki elf i Oulais socken.;

67:o. D:o d:o för anläggning af en kvarn a Putkonen heruman i Kii
minkijoki. ä i Kiiminki socken.

68:o. D:o d:o för anläggning af ett vattenverk i Lohikoski fors af 
Tipasoja. ä i Sotkamo socken.



F E M T E  A F D E L N I N G E N .

I. H y d ro g ra fisk a  byrán  vid  Ö fv ersty re lsen .

Den 18 (5) juni .1907 faststäldes af Hans Kejserliga Majestät i näder 
förordning om inrättande af en hydrografisk byrá vid Öfverstyrelsen för väg- 
ocli vattenbyggnadema, hvilken byrä har tili uppgift att bedrifva hydrogra
fiska undersökningar och handlägga ärenden angäende landets hydrografi.

F rag an om denna byräs inrättande föranleddes närmast af det betän- 
kande, som den för utrönande af orsakerna tili de i landet under áren 1898 och 
1899 inträffade ovanligt höga vattenständen tillsatta komitén afgaf och hvari 
föreslogs. bl. a.. att hydrografiska undersökningar matte anordnas i större skala 
an dittils och efter en enhetlig plan.

Med framb&llande af den stora betydelse kännedomen af vattendragens 
hydrografiska förhällanden eger. särskildt för várt vattenrika land, vare sig 
det gäl-ler behandling af vattenregleringsfrägor i odlingssyfte, af fragor rö- 
rande den inre skeppsfarten. vattenkrafts utn'yttjande för industríela eller 
andra ändamäl. i hvilka afseenden bristande kunskap om vattendragens hydro
grafi ofta gifvit dyrköpta erfarenheter, samt med hänvisande tili frägans be
tydelse äfven för en mängd. andra spörsmäl af stört intresse, s&väl i rent ve- 
tenskapligt som ock i ekonomiskt hänseende, bland hvilka nämndes den hos 
oss pá dagordningen stáende frágan om odlingens och skogsafverkningens 
inverkan pá vattenförhallandena i floder och sjöar, pä klimatet och nederbör- 
den, frágan angäende möjliga förändringar af vattenmängderna i fioder och 
sjöar m. m.. herastälde Öfverstju-elsen i sitt tili Kejserliga Senaten afgifna ut- 
lätande i ärendet. att för de sedan är 1897 i vara större vattendrag päbegynta 
hydrometriska undersökningaj'nas fortsättande och för andra i ofvanantydt af- 
seende erforderliga hydrografiska arbetens skötsel och vidare utveckling matte 
inrättas en skild fast Institution, en hydrografisk byrä, som skulle underlyda 
Öfverstyrelsen.
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.Fnligt den ofvari âberopade nâdiga förordningen skola arbetena â byrân 
' h an d h af vas af en- fôrestândare och en assistent jämte nödigt antal ritare- ocb 
räknebiträden. Föreständaren och assistenten äro hvardera uppförda â ordina- 
rie stat och âtnjuter den förre i lön 4 000 mark och i arvode 3 500 mark samt 
den senare i lön 3 000 och i arvode 2 000 mark om âret, hvarjemte hvardera 
tillkommer efter fern, tio och femton ârs oförvithg tjänst i sagda befattningar 
löneförhöjning med - 500 mark hvarje gang:

Den 4 juli 1907 anbefalde Kejserliga Senaten Öfverstyrelsen att vidtaga 
ätgärder i and am al att byrân kunde vidtaga med sin verksainhet frân början 
af âr 1908.

H. P re c is io n sn iv e lle m e n te t .

Angâende fortgângen under âr 1907 af de af Kejserliga Senaten i skrif- 
velse frân Jordbruksexpeditionen af den 23 april 1891 tili utförande under 
Öfverstyrelsens inseende anbefalda. âr 1892 pâborjade höjdmätningarna för 
âstadkommande af ett precisionsnivellement öfver hela Finland, hvilka sedän 
dess ârligen bedrifvits, hafva de för ândamâlet anstâlde tvâ geodeterna, Filo- 
sofiemagistern Henrik Henqvist och Ingeniören Harald Backman, den sist- 
nämnde under sommaren ifrâgavarande âr sâsom vikarie för ordinarie geödeten 
Filosofiemagistern Karl T. Oljemark, afgifvit följande berättelser:

»Berättelse öfver precisionsnivellementet längs sträckan Libe- 
lits—Tuusniemi under sommaren 1907.
*

Arbetet pàbegyntes i början af juni mânad â sträckan Joensuu —Kuopio, 
frân en fixpunkt i närheten af Taipale gästgifveri i Libelits socken, hvilken 
fixpunkt .enligt nivellementet sommaren 1906 var belägen 52.2 544 m. öfver 
hufvudfixpunkten vid astronomiska observatoriet. Arbetet fortgick sedän längs 
landsvägen via Karvio tili en fixpunkt i närheten af Salonkylä gästgifveri i 
Tuusniemi socken, hvars höjd öfver hufvudfixpunkten vid nivellementet som
maren 1906 befunnits vara 92.1493 m. Kanalpeglarna vid Karvio kanal sam- 
manbuhdos med nivellementet. Dä terrängen under hela sträckan var syn- 
nerligen kuperad, sä att man i allmänhet fick-ätnöja sig med särdeles korta 
syftvidder, räckte detta nivellement ända tili- medlet af augusti. Den nivel- 
lerade skäckan utgjorde 75,l km. ■ Höjddifierensen mellan begynnelse- och 
slutpunkten befanns vara — 39 8260 m., hvadan en polygon motsägelse pä 
68.9 mm. framträdde.: Dä polygonens längd är 872.1 km; blir medelfelet per km 
-k 2.33 mm. Medelfelet per 'km ur differenserna mellan nivellementen 1 och 

.11 blir för den af undertecknad afvägda delen, om man frâriser det systema- 
tiska feiet, 1.37 mm.
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Det systematiska feiet, hvilket bestämts grafiskt, utgör — 23 m m. Ora 
hänsyn tages tili detta blir medelfelet per km ;t 1.35 mm. A  närslutna bi- 
lagor (bvilka dock ej intagas i Öfverstyrelsens arsberättelse) finnas uppritade 
dels profil af den afvägda sträckan, dels en grafi.sk framställning af nivel le
in entsfel en.

Sedan ni vellein en tet slutförts i närbeten af Salonkylä, besöktes S:t Mi
chel för utrönande af' tillförlitligJieten af en vattenständskontroll S:t Michel-— 
Lauritsala, hvilken verkstälts 1896 af Doktor Blomqvist och Ingeniör Skog- 
ström, och da dervid en prägnant utström tili Louhivesi icke kunde konstateras. 
företogs intet invellement. Vidare undersöktes fixpunkterna ä sträckan Piek
sämäki järnvägsstation — Selänpaä gästgifveri, öfver hvilka förteckningen 
förkommit, och befunnos dervid de flesta fixpunkter vara rubbade eller för- 
störda,

Därefter företogs en vattenständskontroll Vesijärvi—Jyväskylä, hvilken f 
medeltal af sex samtidiga observationer i Vesijärvi, Anianpelto och Jyväskylä, 
gaf höjden för en fix punk t vid Jyväskylä =  -f- 91.394 m, medan nivellementet 
via Kouvola och Piesämäki gifvit -f- 91.303 m.

Annu företogs, i slutet af augusti mänad, ett invellement för samman- 
bindning af de finska och svenska nivellementen, dä den föregäende sarnman- 
bindningen utsträckts endast tili en fixpunkt ä den svenska riksgränsstenen, 
hvilken icke kan anses tillräckligt stabil.

Arbetet har utförts enligt samma pian som ds föregäende ären och rced 
användande af samma instrument,. Lattorna 7 och 7 A, som begagnats, visade 
sig dervid icke besitta alla de egenskaper, som för precisionsarbeten erfordras, 
hvarför de efter sommararbetets fullbordan utmönstrades.

Helsingfors, den 11 maj 1908.
Henrik Renqvist.

»Berättelse öfver precisionsnivellementet längs sträckan Sievi-— 
Suonenjoki under sommaren 1907».

Det af undertecknad uuder sommaren 1907 utförda precisionsnivellemen
tet jitgick frän en fixpunkt. af gjutstäl i berg vid 613 km af Uleäborgska 
banan i närbeten af Sievi station. Afvägningen fördes först längs banan ända. 
fram tili Sievi station och därifrän längs en järnväg in pä allmänna landsvä- 
gen Sievi—Suonenjoki. Härefter följdes denna landsväg utan nägra som heist- 
afvikningar, och medhanns sträckan ända tili km 5/10 emellan Pellonpää gästgifveri. 
och Pihtipudas kyrkoby. Den afvägda sträckans längd utgör salunda 99.86 
km, men dä nivellementet utfördes fram och äter blir längden af det enkla. 
nivellementet 199.72 km.
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Yid nivellementets utförande användes det fränska afvägn ingsin strum en - 
tet Berthelemy med omläggbar libell, ett lattpar märkt med resp. en och tvä 
hvita prickar, normalnietern n:o 186 af Y. Falck-Rasmussen. ett 20 meters 
stälband, en solskärm samt ett antal bultar af gjutstäl.

Vid arbetet deltogo fyra biträden: en instrumentbärare, tvenne lattbärare 
samt en yngling, som skötte solskärmen och biträdde instrumentbäraren vid 
syftviddernas uppmätning. I medeltal utgjorde sträckan emellan tvä pä hvar- 
andra följande fixpunkter nägot öfver 2 km. Denna sträcka afvägdes alltid 
fram och tillbaka, hvarvid resultaten omedelbart uträkhades i och för kontrol
lering med hvarandra.

I och för bestämning af lattkorrektionerna verkstäldes sex fullständiga 
lattundersökningar med tillhjelp af normalmetern. För hvarje undersökning 
bestämdes lattmeterns längd. Den erhällna korrektionen antogS under tiden 
mellan tvä pä hvarandi-a följande undersökningar hafva förändrat sig propor- 
tionelt med tiden.

I regel användes ej större sjdtvidd an 80 meter. Da ibland vid broöf- 
vergängar eller syftning öfver djupa dalar en syftvidd uppgäende tili 100 
meter blef använd, skedde detta endast dä luftförhällandena voro derför spe- 
cielt gynsamma.

Landsvägen frän Sievi bill Pihtipudas är under den första hälften af 
sträckan jämförelsevis pian. En ogynsam omständighet är dock att vägen 
isynnerhet under de första 10 km' är dragen genom mossar och sälunda byggd 
pä faskiner. Den yttersta noggranhet och särskilda försigtighetsmätt kunde 
ej hindra att differenserna emellan niv. fram och äter ibland blefvo rätt stora 
utan att dock nägonsin öfverskrida det stipulerande maximet.

Den senare delen af sträckan äter är rätt kuperad. I närheten af Pihti
pudas päträffäs backar af rätt anmärkningsvärda dimensioner och blef un- 
dertecknad sälunda ofta tvungen att använda en syftvidd uppgäende tili endast 
10 meter.

Jyväskylä, i mars 1908.
Harald Backman».

3. S ta ten s m u d d erv erk .
a. Mudderverket „Ruoppaaja“ jemte bogserängbäten „Karhu“.

Mudderverket »Ruoppaaja» jemte bogserängbäten »Karhu», hvilka, säsom 
af Öfverstyrelsens senaste ärsberättelse framgär, pä grund af Kejserliga Sena- 
tens den 15 juni 1906 gifna bemyndigande under hösten sagda är upplätos ät 
staden Kristinestad till begagnande i och för uppmuddring af dess hamn, hafva 
äfven är 1907, emellan den 22 maj och den 15 november, användts vid detta 
muddringsarbete.

Öfverst. för väg- o. vattenbyggn. ber. för är 1907. 13
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Under, nämnda tid, inberäknadf en mänad om hösten 1906:-men fränräk- 
nadt 27 dagar, under hvilka mudderverket undergick reparation, har uppmudd- 
rats 31,095 m3 jord och 1.172 m3 sten. .

Kostnaderna för m ud d e rv erk e ts remont, hvilken verkstäldes pä Björneborgs 
mekaniska verkstad, äfvensom. för detsammas utrustning i och förrifräga- 
.varande niuddringsafbete sanifc afrustning, sedan arbetet slutförts, erlades ai 
•sbatsverket och belöpte sig tili f m k 23,566:91. •

b. Mudderverket „Viborg“ oeh, bogserängbäten „Aili“.

Delta mudderverk jemte .bogserängbät hade, säsoin af Öfverstyrelsens se- 
naste ärsberättelse framgär, pä grand af Kejserligä Senatens anmodan af den 

' 17 maj 1906 under senare delen af sagda ar stälts tili Kotka stads förfogande 
i och för muddring af stadens inre hamn, och användes desainma vid detta 
arbete är 1907 eraellan den 3 juni och 28 november.

Under nämnda tid. med undantag af 20 dagar, som mudderverket värit overk- 
samt i anledning af reparation, har upprnuddrats 54,414 m3 jord och 9 m3 sten.

Kostnaderna för mudderverkets remont, som verkstäldes a Helsingfors 
skeppsvarf. äfvensom för dess utrustning i och för ifrägavarande arbete samt 
för dess afrustning efter arbetets slutföraride. erlades af sta^sverket och belöpte 
sig tili fuik 26,220:70.

e. Enskopiga mudderverk oeh Priestmans exeavatorer.

De kronan tillhöriga tvä enskopiga mudderverken arbetade under.äret 
uti farleder i Saima vattensystem och tre för Hangö hamnbyggnad inköpta 
Priestmans exeavatorer jemte bogserängbäten »Oiva» användes vid muddrings- 
arbeten i Hangö hamn. :

Under är 1907 har för kronans räkning af Munktells iuekäniska verk
stad i Eskilstuna i Sverige bestälts ytterligare ett enskopigt mudderverk att. 
levereras under är 1908 och är detsamma afsedt att stationeras vid Ladoga 
och närmast upplätas ät Kexholms stad i och för fördjupande af inloppet tili 
stadens hamn.

För detta mudderverk byggdes under är 1907 tvä nuidderafföringsprämar 
genom firman »Osakeyhtiö Telakka» uti Impilaks socken för en kostnad af 
Fmk 13,623:92.

4 . V e rk stä lla n d e  a f  is sp rä n g n in g a r  uti M e r i- o ch  M a d etk osk i fo r s a r  i U leä 
e lf  t ili  fö r e k o m m a n d e  a f  s k a d lig a  ö fv e rs v ä m n in g n r  ä  U leä b org s  sta d s  o m rä d e .

Emedan uti dessa forsar regelbundet hvarje vinter issörja och isför- 
dämningar bilda sig, hvilka förorsaka skadliga öfversvämningar pä Uleäborgs
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stads omrade, har Kejserliga Senaten, pä anhällan af staden, uti skrifvelse frän 
Kommunikationsexpeditionen af den 4 november 1897 anbefalt Öfverstyrelsen 
att tili förhindrande af dessa uppdämningar verkställa sprängning af isen, för 
hvilket ändamäl erforderlig dynamit, redskap och arbetsledning kostnadsfritt 
af krön an, ställes tili förfogande, hvareinot staden eger bekosta den för arbe- 
tets utförande erforderliga arbetsstyrkan. Kronans utgifter nti ifrägavarande 
afseende stego är 1907 tili 126 mark 47 penni.

5. A n lä g g n in g  a f s ta tio n e r  fö r  trä d lö s  te le g ra fi  m ella n  B o g sk ä rs  fy r  o ch
M arieh am n .

I skrifvelse frän Kejserliga Senatens Kommunikationsexpedition af den 
25 februari 1904 uppdrogs ät Öfverstyrelsen att upprätta kostnadsberäkning 
för anläggning af stationer för trädlös telegraf ä Bogskärs fyr och i Ma
riehamn samt vid Utö och Hangö fyrar. Da kostnadsförslaget för en sädan 
anläggning uppgick tili fmk 93,788: — och summan ansägs för stör, erhöll 
Öfverstyrelsen i uppdrag att inkomm a med förslag tili inrättande af sädana 
stationer endast ä Bogskär och i Mariehamn. Det härför upprättade nya kost
nadsförslaget uppgick tili fmk 40,000, hvilken summa i bref frän’ Kommuni
kationsexpeditionen den 25 juni 1905 ställdes tili Öfverstyrelsens förfogande
1 och för arbetets utförande.

Förslaget innebar uppförande för Stationen i Mariahamn af en apparat- 
byggnad med bostad för personal och en uthusbyggnad samt uppställande af
2 st. 25 m. höga, master för luftnätet och ä Bogskärs fyr uppställande af 4 st. 
12 m. höga master. Derjemte skulle ä hvardera Stationen uppställas luftnät 
och en apparat för trädlös telegrafi.

Arbetena vidtogo är 1905 och slutfördes är 1907. Telegrafapparaterna 
bestäldes frän firman Siemens & Halske i Berlin, hvilken äfven ätog sig att 
uppställa desamma. •

Husbyggnaderna i Mariehamn uppfördes ä Lotsberget pä entreprenad af 
Byggmästaren D. W. Grundström. Masterna levererades af Björneborgs Me- 
kaniska vei’kstad och de i Bogskärs fyrtorn erforderliga förstärkningarna ut- 
fördes af Maskin och Brobyggnads Aktiebolaget i Helsingfors.

Emellertid visade det sig att den s. k. motvigten för Stationen i Marie
hamn flere gänger mäste ombyggas, emedan ingen god jordledning der künde 
erhällas. Härigenom fördröjdes arbetena sä att ’först den 22 augusti 1907 de 
första signalerna emellan de bäda stationerna künde vexlas. Sedan ytterligare 
brister afhjälpts och bl. a. motorn ä Stationen i Mariehamn ersatts med en ny, 
afsynades anläggningen den .13 december och öfverlämnades enligt Kejserliga 
Senatens föreskrift tili Öfverstyrelsen för lo.ts och fyrinrättningen.
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I följd af ofvananförda omständigheter och de vid arbetenas utförande ä 
Bogskärs fyr rädande ogynnsamma väderleksförhällandena blef det beräknade 
anslaget otillräckligt och beviljades pä Öfverstyrelsens framställning i tvä 
posfcer fcillskofctsanslag af tillsammans fmk 7,517: 54.

Fördelade ä de skilda arbetena halva kostnaderna sälunda utgjort för

Apparathuset i Mariehamn ................. ..
Uthuset incl. brnnn i Mariehamn . . . . .
Masterna och deras uppsättning. . . . . . .
Försfcärkning af tornet ä Bogskärs f yr . 
Inredning af apparatrum ä Bogskär .. . 
Leverans och uppställning af apparater 
Diverse utgifter .......................................

............ Fmk 6.900: —

............ > 1,606: —
» 2,500: —

............ » 1,500: —

...................  » 1,200: —

. . . . . . . .  » 32,784: —
...........  > 1,027:54
Summa Fmk 47,517: 54

Af denna summa reserverades dock tili utbetalning är 1908 Fmk 3,624: 22.

6. A fsy n in g a r  o ch  a n d ra  d iv e rse  fö r rä ttn in g a r .

Af antj'dda under är 1907 utförda förrättningar mä följande nämnas:

o  M

Abo oeh Bjorneborgs Iän.

Slutlig afsyning af arbetet för förbättrande af farleden i Kumo elf 
Kyttälä järnvägsstation i Kumo socken och Lauttakylä by i Hvittis

Tavastehus Iän.

2:o. Slutlig afsyning af arbetet för upprensning af flottningsleden uti 
Isorimpi eller B  impi lampi sjö i Pihlajavesi socken.

3:o. Slutlig afsyning af arbetet för omläggning af den tili Kronoborgs 
slott i Tavastehus stad ledande vägen.

4:o. Besigtning af den öfver Yanajavesi vattendrag i Tavastehus ledande 
bron i och för dess reparation.

5:o. Undersökning för uppskattning af den minskning af vattenkraften 
virkesflottningen ästadkommit i Vääksy ä i Kangasala socken.

6:o. Af- och tillträdessyn ä kanaluppsjmingsmansbostaden vid Valkea
koski kana! i Sääksmäki socken.

l:o.
emellan
socken.

Viborgs Iän.

7:o. Slutlig afsyning af arbetet för utförande af ledverk vid Vihovuonne 
kanal.
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■ 8:o. Sammanträde och syn vid Salosuo benämnda dike i Räisälä. socken 
i anledning af anförda klagomäl öfver att diket skulle olofligen hafva rensats.

9:o. Syn och undersökning i och för i Sordavala socken belägna Airan- 
teenjärvi och Liiltolanjärvi sjöars förenande med hvarandra.

Vasa län.

10:o. Syn för värdering af den skada en i utfallet af Röykälampi träsk 
j Oravais socken utförd dambyggnad .förorsakat strandegarene vid. träsket.

ll:o . Undersökning för upprättande af förslag tili utvidgning af militä- 
rens skjutbana i Gamla Vasa.

Uleaborgs län.

12:o. Syn för utredande af huru arbetet för torrläggning af Piipsjärvi träsk 
i Oulais socken fortskridit. .

13:o. Undersökning i och för utförande af nödiga arbeten tili förhin- 
■drande af skador, som i Siikajoki elf ofvanför Vuorna bro i Prantsila socken 
-öfvervintrade stockflottors nedsläppande möjligen künde ästadkomma.

14:o. Syn för utredande af möjligheten att utbryta särskilda forsandelar 
i  Kajana elf.

15:o. Slutlig afsyning. af Varisjoki farledsarbete i Paltamo socken.
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Öfverstyrelseris för vag- och vattenbyggnaderna

w
¡-3

w £O
B

Enligt stats- 
förs läget.

Enligt ärs- 
räkenskapen.

Smf. n $ütf. p.

Statsverkets skuld den 31 december 1906 utgjorde — 2 189 794 45

Ordinarie
Utgift:

11 I i Aflöningar vid Öfverstyrelsen................. ............ 99 350 — 91 969 97
11 I ' 2 För aflönande af ritarebiträden .......................... 8 000 — 5 542 60
11 I 3 För renskrifning ................................................... 4 300 — 4 275
11 . I 4 Expensemedel............................................... .. 18 300 — 18 300 —
11 I 5 Hyra för embetslokal ................. .......................... 10000 — 5 668 —
11 I 6 Ingeniörkärens aflöningar..................................... 232 900 — 222 522 59
11 I 7 För studieresor tili utrikesort.............................. 4 000 - 4 000 —
11 I 8 Till anskaffande af litteratur m. m....................... 900 — • 737 89
11 I 9 Hyra för kontorslokaler........................................ 5 800 — 5 543 99
11 I 10 Till- aflönande af bokförare vid distriktskontoren 7 200 — 7 200 _

11 I 11 För bedrifvande af vag- och vattenbyggnadsar-
beten ............ .................................................... 500 000 — 500 000 —

11 I 12 Till torrläggning af sanka raarker....................... 400 000 — 400 000 —
11 I 13 Resekostnader m. m. för tjenstemän vid vag-

och vattenbyggnaderna..................................... 70 000 — 48 006 57
11 I 14 Arvoden för vattenstandsobservationerna.. . ....... 4100 — 4 077 33
11 n 1 Aflöningar vid kanalerna ..................................... 159 600 — 156 383 38
11 n 2 Remont och underhäil vid d:o.............................. 367 500 — 307 023 23
11 ii 3 Diverse utgifter vid d :o ........................................ 13 000 — 7 836 35
11 ii 4 Ersättning ät tullkamrarna för uppbörd af kanal-

afgifter.. .............................................................. 6 000 — 4 490 24
11 VI 1 För tillfälliga alhnänna behof tili Kommunika-

tionsexpeditionens förfogande ....................... — — 1025 —
11 VI 3 Till mindre vägbyggnader m. m. att af Kejser-

liga Senaten disponeras..................................... — • — 3 000 —
11 VI 4 Anslag tili byggande af vägar inom Uleä, Kemi

och Kajana härader ........................................ — — 45 813 36
14 III ] Reparations- ocb nybyggnadskostnader ............ — — 1517 54
14 VI 1 Till bestridande af i författningarna eller pä förut

meddelade nädiga förordnanden grundade, men 
i staten icke särskildt upptagna behof ......... 1129 15

Transport — — 4 035 856 64
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bOksluts-rapport for âr 1907.

S
wCO
V 5

statsfôrslaget
Inkomst:

1
1
1
1
4
4
4
4
6
6

I
V

.VI
VI
III
IV 
IV 
IV
I

XV

1
1
-1
3
1
1
2
3
1
1

Arrenden af bostâllen m. m. (Statsfonden)
Kanalafgifter (Statsfonden) .......................
Statsfondens rântor .....................................
Kommunikationsfondens rantor ...............
Centonal (Militiefonden)..............................
Kavtasigillatarekognition (Statsfonden).. ..
Krigsmanshusafgift (Militiefonden)............
Fattig- ock arbetshusafgift (Statsfonden)..
Kronosakoren (Statsfonden)............ ..........
Statsfondens tillfâlliga inkomster ............

989,026: 89

^n'ligt ârs- 
rakenskapen.

- 9nif ■pi.

14 667 
951896 

198 
1275 
1901 
■ 165 

136 
212 

1632 
16 941

28
33 
71 
99
34 
76

48

Transport 989 026 89
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w ft

' " " '

Enligt stats-
j

Enligt ars-
O förslaget. räkenskapeii.

p >p B

S tiif in . Snif. f i .

Transport 4 035 856 64
15 V 2 Till skadeständ för kroppsskada, som drabbat

13 000 |
(Tillskott enligt Kejserliga Senatens beslut den | 15 503 10

” /i 1908)................................'................................... 2 500 — 1
15 VI 1 Gratifikationer för längvarig oförvitlig tjenst till

aflidne tjenstemäns vid civilstaten sterbhus .. — — 6 875 —
1,868,440:29

E x t r a o r d i n a i " i e

. Utglft:

E.O.U. VIII I För kanalisering ■ af Keituri Ström och Her-
raistenkoski fors i • Virdois socken (Stats- 
fonden) ............................................................ • 110 000 __ 110 000 __

e .o .u : VIII 3 För Nyslott— Elisenvaara järuvägsbyggnad (Koin- i
. munikationsfonden). : : ................. ............... 3 216 000 3 216 000 _  |

E.O.U. VIII 4 För Kemi—.Rovaniemi, Joensuil—Lieksa—Nurmes
ocb Seinäjoki—Kristinestad—Kasko järnvägs- 
byggnader (Kommunikationsfonden) ............ 5 000 000 __ 5 000 000 __

E.O.U. VIII 5 För undersökning af nya järnvägslinjer (Kom-
munikationsfonden)....................... .................... 100 000 — 100 000 —

E.O.U. VIII 9 Tillskott tili anslaget för förbättrande af Hangö
bamn .... .'■........................................................ 434 000 — 434 000 —

E.O.U. VIII 10 Tili ersättande af det fran Undsättningsfonden

•
är 1902 för Kalajoki elfregleringsarbete bevil- 
jade förskottet................................................... 200 000 — 200000 —

9,060,000: —

k .

U tc>m

'[’ransport — — 13 118 234 74.
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Enligt ârs- 
IraKenskápen.

5»>f Jl!

Transport 989 02G 89.

statsfôrslaget
•' j • .

- r f î j í . 'T  ■, *■'-•iV'-s*j *

statsfôrslaget.

Preskriberade eJler af andra skál forfallna utgiftsrester (Stats-
fonden ..................................................................................

Indragna reserverade anslag (Komrnunikationsfonden) .........
Transport

2 000' -  

661 02 
991 68t| 91

Ofverst. fw  vtig- och vattenbyggn. her. dr 1907. 14
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Enligt stats- ■ Enligt ars-
pH - H

O iörslaget. räkenskapen.
H V s

Smf ■ fit . Srh/fi. fä.

.Transport — 13118 234 74

Transaktionen mellan, verken :

Enke- ooh pupillkassan för personer, anstälda
vid uiilitärväsendet............................................ — 353 88

— — ___ Bemissers räkning ............................................... — - 769 567 91
769,921:79

Summa — — 13 888 156 53
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Transport

Transaktloner mellan verken :

Enke- och pupillkassan för personer anstälda vid militär-
väsendet ...................... ................................. ......................

Civilstatens enke- ooh pupillkassa.............................. ..........
Remissers räkning ........................................ ...........................

10 440 114: 41
Enligt bilagda bilans utgjorde statsverkets skuld den 31 

december 1907 ...................... ............. ..............................

Enligt' ârs-' 
räkenskapen.

Sm£ n

991 687 91

34 516 89
.• 830 —

10 404 767 52

2 456 354 21'
13 888 156 58Summa



Öfvers ty reis en s för väg-' o eh v a ttenby ggnadern a

D e b ito r e n
Sthf Snif' P-

~ - Kassabehällnlng: . . . . ,.

Öfverstyrelsen.............................................................................. .21,104 87
•I' •‘IrigeniöfiäisiriKtet................................................................. 12,159 02
II ,D:o 40,656 17

III D:o ................................................................ 9,379 65
IV D:o ................................................................ 23,731 96
V D:o ........................  ..................................... 12,933 28

VI D:o ' .......v : . . " ' . ' . . ' . ' / : : : ' . . ' 10,728 50
Cliefen för;Saima 'kahal ...................... . . . .  . ..': ■... . 9,562 01

77
Yri'gre ingeniören A. Wes6n............... .n-.i. ......... ■" ... / !6;233 59

'•'Biträdahde; ingeniören K. V. Järvinen ............................... . .; ■•■7,601 11
D:o d:o Verner Ingman .. . . ' . ..................... ■ 200 —

08
¡MiiBdermästaren V. E. Vinqist........ ............................... i ‘. Ji • 275

.......G. G. Holmqvist............................................ 870 10
Hufvudkontoret för statens järnvägsbyggnader....................... 165,179 48
Löpande räkning i Nordiska Aktiebanken .................  ......... 42 06 331,621 65

F ö r r & d e r :

Järnvägsbyggnadernas förräder ............................................... — — 603,975 25

D e b i t o r e r :

a) Öfveistyrdsens diverse debitorer:
Byggmästaren D. V. Ofverström, Mariebamji.......................... 345 30
Läneiörskott tili Heinola stad ocb liärad ............................. ■ 15,846 40

D:o tili Leppävirta kommun .................................... 68,184 —
Leverering inom verket................... ......................................... 49,157 88

b) Järnvägsbyggnadskontorets diverse debitorer :
Yngre ingeniören Einar Moring............................................... 8,608 —

D:o S. Kiianlinna ............................................... 5,000 —
Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesell-

Schaft Nürnberg A. G\, Zweiganstalt Gustavsburg ........ 381,292 54
Pa redovisning beroende expropriationsersättningar ............ 239,552 51
Deponerade i landtränteriet i St. Michels län ....................... 32,421 — 800,407 63

I n k o m s t r e s t e r :

enligt bilaga I ................'......... ................................................ — — 752 10
Statsverket. dess skuld................................................................. — — 2,456,354 21

Summa — — 4,193,110 84
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bilans den 31 deeember 1907.
. ; : ■ ; : i

Kreditorer.
Sñif P 5ïnf. P

UtgiftsVester':
en.ligfc bilaga II .. ............ .. :....................... ¡....... ] ....... . — - 19,145 14

Reserverade anslag: V

enligt bilaga lii................................. '.................  : 4,173,965 70

!

Summa — - 4,193,110 84
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Bilagall.

Relation angaende utgiftsrester för âr 1907.

H
. T.

K
► S

M
om

.

Rester 
frân âr.1906.

H
äraf bar 

under âr 1907 
utbetalts.

rats eller af 
andra skal 

förfallit.

I Preskribe- I

Âterstod.

Rester frân 
âr 1907.

Sum
m

a 
rester till âr 

1908.

Sïïif. p . Sîiif. p . ,9mf. p . SX# p . Smf p . Snif. p

11 i 4 1,470 50 1,470 50 30 30
11 i 6 Ingeniörkärens a£ön. .. 33 57 33 57 — — -r- __ — — — —
11 i 7 För studieresor till utri-

14,000 2,000 2,000 io,ooo 4,000 14,000
11 i 11 För bedrifvahde af väg-

och vattenbyggnads-
657 32 657 32 25 25

11 i 18 Resekostnader m. m. för
tjänstemän vid väg- ooh 
vatten byggn ad eraa .. 1,937 24 1,113 22 824 02 1,757 35 2,581 37

11 i i 1 Aflöningar vid kanalerna 318 77 150 — _ — 168 77 — — 168 77
11 n 2 Remont och underhall

35 35 2,200 2,200
11 n 3 Diverse utgifter vid ka-

351 99 351 99 140 ' 140
11 VI 1 För tillfälliga ai lm anna

behof tili Kommunika- 
tionsexpeditionens för- 
fogande....................... 269 20 269 20

Summa 19,073 59 6,080 80 2,000 _ 10,992 79 . 8,152 35 19,145 14
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Bikigci III.

Relation angaende reser-

H. T. Kap. Moni.
. . .

A. R e s e r v a t io n s a n s la g .

10 XIII 3 Tili sanka markers försättande i odlingsbart skick..........................
11 I 4 Expensemedel....................................................................... •................
11 I 11 Eör bedrifvande af väg- ooh vattenb3'ggnadsarbeten ......................
11 I 12 Tili torrläggning af sanka marker......................................................
11 VI 3 Tili mindre vägbyggnader m. m. att af Kejserliga Senaten dispo-

neras .................................................................... ........................ ..
11 . VI 4 Anslag tili byggande af vägai- inom Uleä, Kemi o. Kajana härader
14 III 1 Reparations- ooh nybyggnadskostnader ............: .......... .. .■............

B. A r b e t s a n s la g .

E. 0. U. VIII 1 (05) För kanalisering af vattendragen mell. Kermajärvi ocb Joutsen-

» » 1 För kanalisering af Keituri- ocb Herraisltoskiforsar i Virdois socken
» - » 2.(06) För kanalisering af Kiurujoki a frän Niva bro uppät. . . . ' . ..............
» » 3 (02) För Kuopio—Iisalmi järnvägsbyggnad .................................... .
» » 3 (06) För Förbättrande af Hangö liani n ......................................................

3 För Nyslott—Elisenvaara järnvägsbvggnad............................. ..........
» 4 (06) Byggande af landsväg mellan Muonionniska o. Enontekis kyrkor..
» 4 Kemi—Rovaniemi, Joensuu—Lieksa—Nurmes o. Seinäjoki—Kristine-

stad—Kasko järnvägsbyggnader ..................................................
» » D För undersökning af ny a järnvägslinjer ...........................................
» ' » ■ '5 (05) För kanalisering af Lastukoski i Nilsiä ............................................
» » 8 (05) Uppställande af trädlös telegraf mellan Bogskär iyr ooh Mariehamn
» » » Tillskott tili anslaget för förbättrande af Blangö hamn...................
» '» 11 (04) För undersökning af nya järnvägslinjer ............................................
» » 11 (05) För Helsingfors—Karis järnvägsbyggnad......................................
» » 13 (03) För Uleäborg—Torneä järnvägsbyggnad ........................................ ..
» » 15 (05) För fullbordande af Iisalmi—Kajana järnvägsbj^ggnad ..................
» » 19 (01) För byggande af en landsvägsbro öfver Jyränkö Ström ................
» » 2 (01) För ombyggnad af en öfver Mattila f ors i Alahärmä socken ledande

landsvägsbro ..................................................................................
Summa
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verade anslag för ar 1907.

Keserve- 
rade anslag 

frän 1906

1907 ars re- 
servations- 

anslag
Summa TJtbetaldt

Bebällning 
af ärsansla- 
get, som be- 

sparats'

Indragna
reserverade

anslag
.Reserve

rade anslag. 
tili 1908

Summa

9Zif f!. 9n/f P 9i>*f S»,f ~\fii Siitf. P p. Si/f P 371,f. P

3,000 ■ 3,000 - -.2,112 88 S87 12 3,000
6,691 45 18,300 — 24,991 45 22,120 71 ' — — — ■— ■ 2,870 74 24,991 45

237,241 98 500,000 — 737,241 98 340,178 37 — — — — 397,063 61 737,241 98
158,000 68 400,000 — 558,000 68 337,576 17 — : . — — - 220,424 51 558,000 68
32,422 31 3,000 — 35,422 31 7,525 23 — — — — 27,897 08 35,422 31

. 65 07 45,813 36 45,878 43 29,904 33 _ _ — — 15,974 10 45,878 43
- 9,648 80 1,517 54 11,166 34 2,248 23 — 8,918 11 11,166 34

414 12 . 414 12 -. , 414 12 414 12
32,579 13 110,000 — 142,579 i3 99,854 84 — — — " 42,724 29 142,579 13
29,871 83 — — 29,871 83 23,921 56 — — — 5,950 27 29,871 83
23,638 66 — — 23,638 66 1,482 29 — — . — — 22,156 37 23,638 66

1,236,709 06 — — '• 1,236,709 06 481,822 93 — — : — — 754,886 13 1,236,709 06
169,011 46 3,216,000 — ■ 3,385,011 46 2,354,959 94 — — — - — 1,030,051 52 3,385,011 46
21,032 40 — — .'21,032 40 5,739 44 — — — — 15,292 96 21,032 40

— — 5,000,000 — 5,000,000 — 4,058,797 16 _ • _ — 941,202 84 5,000,000 —
— — 100,000 — 100,000 — 27,058 26 ■ ~ — — — 72,941 74 . 100,000 —
i9,23S 14 ' — ' ■' — . 19,238 14 3.806 67 ... — — — 15,431 47 19,238 14
11,925 il — • 11,925 14 9,818 46 — — — * 2,106 68 11,925 14
— — 434,000 — 434,000 — — — — — - — — 434,000 - . 434,000 —

686 72 — — 686 72 25 70 — t; — • . 661 02 — 686 72
40,409 94 — — 40,409 94 14,120 56 . — — — — 26,289 38 40,409 94

. .65,008 77 — — 65,008 77 ■' 6,270 — — — — 5S,73S 77 65,008 77
736,100 31 — — 736,100 31 662,606 86 ' — ' — — — 73,493 45 736,100 31

832 58 — — 832 58 — — — — . — — S32 58 832 58

3,625 73 _ _ 3,625 73 207 87 -_ _ _ — 3,417 86 3,625 73
2,838,154 28 9,828,630 90 12,666,785 18 8,492,158 46 — — 661 02 4,173,965 70 12,666,785 18

Öfverst. för väg- och vattenbyggn. ber. ar 1907. 15



SJETTE AFDELNINGEN.

Järnvägsbyggnader och järnvägsundersökningar.

I. Järnvägsbyggnader.

1. K uopio-— Iisa lm i jä r n v ä g s b y g g n a d .

Hufvudredovisning öfver de för denna är 1902 slutförda järnvägsbyggnad. 
uppburna ocb användä medel ingär i Öfverstyrelsens berättelse för är 1905.

I denna redovisning upptogs ett belopp af fmk 23,638: 66 säsom reser- 
veradt tili päföljande är för ännu förestäende mindre utbetalningar. •

Sädana hafva förekommit:

är 1906 tili belopp a f . . . . . . .  Fink 159: 80
är 1907 » » . » .. . 11,520: 74

Fmk 11,680: 54

Da enlig.t sagda hufvudredovisning ä banbyggnadsarbetet
vid 1905 ärs utgäng nedlagts .....................................  Fmk 8,354,031: 01

belöpa sig sälunda kostnaderna vid 1907 ärs utgäng tili Fmk 8,365,711:. 55 
Utaf de af särskilda kommuner utfästa bi- 

dragen tili banbyggnaden har utöfver
i 1906 ärs berättelse omförmälda .. Fmk 30,668:08 
är i907 ytterligare influtit af Nilsiä

- kommun................................... .............  » 1,998: 25
Fmk 32,666: 33

Da nästnämnda belopp afdrages frän ofvannämnda kost-
nader .............. ...........  ....................... ...........................  Fmk 8,365,711: 55
äterstär ett belopp af Fmk 8,333,045: 22
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2. U leä borg — T o rn e ä  jä r n v ä g sb y g g n ä d .

Hufvudredovisning öfver de för denna *är 1903 slutförda järnvägsbyggnäd 
uppburha och använda medel ingär i Oiversty reisen s berätfcelse för är 1906.'

I denna redovisning bar upptagits ett belopp af fmk 65,008: 77 säsom 
reserveradt tili päföljande är för ännu förestäende utbetalningar i anledning af 
pägäende processer ora expropriationsersättning m. m.

. Enligt sagda redovisning bade ä järnvägsbyggnaden af Öfverstyrelsen 
direkte nedlagts fmk 14,668,276: — och af Järnvägsstyrelsen utförts komplet- 
teringsarbeten för fmk 159,960: 75, bvadan sälunda nedlagts inalles fmk 
14,828,286: 75. Denna, summa bar är 1907. ökats med fmk 6.270: — ellei’ tili 
fmk 14,834,506: 75.

3. H e ls in g fo rs— K aris jä r n v ä g sb y g g n a d .

Hufvudredovisning öfver de för denna är 1903 slutförda järnvägsbyggnad 
uppburna och använda medel ingär i Ofverstyrelsens berättelse för är 1906:

I denna redovisning bar upptagits ett belopp af fmk 40,409: 94 säsom 
reserveradt tili päföljande är för ännu förestäende mindre utbetalningar i anled
ning af pägäende processer om expropriationsersättning m. m.

Enligt sagda redovisning bade af Ofverstyrelsen direkte nedlagts ä järn
vägsbyggnaden äfvensom levererats tili Järnvägsstyrelsen för banans samman- 
slutning vid Fredriksberg och för kompletteringsarbeten samman lag dt fmk 
10,899,700: 55. Denna summa bar är 1907 ökats med utbetalningar af inalles 
fmk 14,120: 56, sälunda tili fmk 10,913,82i: 11.

4. I isa lm i— R a ja n a  jä r n v ä g s b y g g n a d .

Räkenskaperna för byggandet af denna järnväg, som uppläts för regel- 
bunden trafik den 15 Oktober 1904, hafva ännu icke under är 1907 kunnat 
afslutas, beroende pä ännu icke slutförda processer angäende expropriations
ersättning m. m. och pä att tillskottsanslag för ännu förestäende utbetalningar 
för banbyggnaden var erforderligt.

För banbyggnaden, som Ursprungligen beräknats medtaga en kostnad af
5,660,000 mark och: för bvilken anvisats utöfver tidigare utanordnade 5,100,000 
mark ytterligare 835,000 mark eller säledes sammanlagdt 5,935,000 mark, har 
vid 1907 ärs utgäng utbetalts inalles 5,861,506 mark 55 penni, nämligen:
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är 1901 nedlagts ........ ... . .. . . . . . .  Fmk . „• 20: 75 ,
» 1902 , 1 V  '543,704: 21

1903. ........... f . . , . . . . . . '  » 3.197,185:29 ' : :
>11904 •: •» ......... . . ' ■ V . 1,127,474: 36 Fmk 4,868,384: .61
•> -1905 iufiutitgm förrädets reälisation ................ ' • '»■ 1 44,898: 78

' '■ Fmk 4.823;485: 83
». 1906 uedlagts ........ • •» • • '375;413f86
■» 1907'  ■» ....................- . . .. ' . 662-,'606:86

...........  •'■■• Fmk 5.861,500: 55

Protokolle!. öfver banbyggnadsarbetets slutafsymng ingär i Ofverstyrel-
sens berättel.se för är 1905.

5. N yslott— E lisen va a ra  jä r n v ä g s b y g g n a d .
Arbetena ä denna järnväg kade vidtagit i december 1904. Säsom af 

Ofverstyrelsens senast afgifna ärsberättelse framgär hade bandelen Elisenvaara— 
Punkaharju. efter det sparet om kosten. 1906 blifvit utspikadt ända tili. Punka
harju Station, upplätits for provisorisk. trafik frän den l.november sagda är. 
Denna trafik k ar regelbundet fortgätt äfven kela äret .1907..

A bansträckan frän Punkaharju tili Kyrönsalmi sund invid Nyslotts stad 
kade vid 1906 ars utgäng terrasseringsarbetena slutfö.rts, landfästen ock pelare 
tili banans broar uppmurats samt af kusbyggnaderna en del färdigt uppförts, 
medan andrä voro urider upptimring.

I enligket med den för banbyggnaden för är 1907 fastställda' utgifts- 
staten, hvilken slutade ä en summa af 4,240,000 mark, kafva arbetena under 
detta är bedrifvits sälunda att under vinterns lopp underballasten utsläpats ä 
bandelen Punkakarju—Kyrönsalmi, den öfver Tuunansalmi sund ledande ban
ken utfylts tili erforderlig höjd ock den där befintliga bron uppstälts ock 
nitats, hvarjämte ännu erforderliga partier Sleepers uppkandlats ock frani- 
skallats tili banan. Sedän snösmältningen försiggätt kunde spärspikningen 
änyo vidtaga den.6,m.aj, ock frarakom sparet i slutet af juni tili bergskäi’- 
ningen österom Kyrönsalmi sund, där uppekäll tillsvidare mäste göras, eme- 
dan. bron öfver sundet . ännu ej blifvit färdig. Den nu skenlagda bandelen 
ballasterades under sommarens lopp ock stations- samt banvaktsbyggnaderna 
fullbordades. Den provisoriska trafiken blef dära, efter- af Kejserliga Senaten 
utverkadt medgifvande, den 1 december utsträckt tili förenäm.nda broställe 
invid Nyslott. —. De jämfqrelsevis, Stora utschaktnings-. ock fyllningsarbetena 
ä den inom Nj^slotts; stad. belägna delen-af banan och ä stationsplatsen där- 
städes fortgingo utan . afbrott kela äret, kvarjämte . därbefmtliga broländfästen
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úppmuradés samt 'byggnader .upptimrades' och inréddes... Idbljd-äf'kristandetill- 
mö.tesgäende'. frännein del. • tomtägäres. Sjda' tunde- arbefena med utsprängnirig af 
bergs.kärningen ’ invid biskopsgärden vidtaga först i medlet af Seminaren sbdän 
expropriationsvätderingen* försiggätb, hvarför detta arbet'e ejhan'n •inoin.-8.refc 
fullständigt utföras.'uNägot.up.pehäli i  späfspibnirigemföranleddes häraf likväl' ej.

• D e t .st,örsta,'..och' ur teknisk.synpunkt .inest, intressanta: arbetefc-'\dd:ban- 
.byggnäden ••yar-;?öfvergängeii af -KyrönsaJini sund invld'iNyslott- Denna-bro, 
dä-i; grundnings- péh murningsarbetena inom-juní manad'19.07 afslutadék med 
uppmurning af.den sista- ström pelaren,' bestär af en. likarmad svängbro-- dned 
1-2'metörs f’ri öppning samfc:*fcv& ’fasta ’spann•-ojo.resp:-33.’och 126 meter:'il'än- 
ledning af den lifliga trafiken. r sundet ocb xlet: därstädes radande stora vätten- 
djupet, 14 ä 16.meter.. samt battnens beskaffenhet künde def señare nämnda 
spannet., hvars.. totalvikt utg.ör 77.6 - ton. icke monteras pa .fasta ställningar, 
.utah skulle. detsamma,.! likhet ■ med den öfv-er ;Kemi elf nägra är.tidigäre .uf- 
förda järnvägsbron,- monteras färdigf pa ena stranden samt därelter, med ändan 
understödd- af starka pontoner.: skjutas öfver. strömineir och upplagras pä-sin 
pláts:. , I  det förfäringssätt; sorfi- iakttagits < vid. öfverskjdtningen af - Kemi .bro, 
vidtog likväl leverantören áf nu ifrägävarande bro. firman Vereinigte Maschinen
fabrik Augsburg und Maschinenbauges'ellschaitiNürnberg, Zweiganstalt Cfustavs- 
burg, i Gustavs bürg bei Mainz, .hvilken konträktsenligt äfven skulle verkStälla 
m’onteringen, nägra af lämplighetshänsyn och lokala f'örhällanden pakallade för- 
ändringar, hvilka vor.o egnade att i hög grad underlätta och-päskynda arbetet. 
.Sälunda-, monterades .denpfv'er landfastet i elfven utskjutande fjärdedelen af bron 
f ritt :s v äf v and e,1 h vari geno m kostnaden för fasta ställningar. inbesparades.: Visser- 
ligen byggdes nägra Jätta i ställningar närmast. landfä'stet; men dessa- tjänade 
endast, .tili: .att uppbära monteringskranen vid delarnas .hopskrufning. -Medan 
vid .Kemi 'bros Öfverskjutning. användes glidlaget och.hydrauliska pressarför 
skjutkrafteris ästadkommande, upplagrades nu landäridan. vid Kyrönsalmi bro- 
spann pä sinä truckvagnar, löpande ä starka, väl underbäddade. spar, och ästad- 
koms nödig kraft för- skjutningen genom, tvänne vanliga vinscbar, anpassade 
tili treskurna 10 tons sldfblock. Fördelen af derma anordning 'var större 
hastighet och mindre kraftbehof vid öfverskjutningsarbetet. Själfva monterin- 
gen utfördes äfven rnycket snabbt med tillhjälp af en elektriskt drifven mon- 
teringskran och en för nitningsarbetet särskildt iordningstäld pressluftanlägg- 
ning. — Enligt kontraktet hade broii bort vara färdig i medlet af Oktober 1907, 
rnen deis pä' grund af försenad material.]everans fráñ valsverken, deis äfven 
tili följd af samtidigt pägäende hamnarbetarestrejk i Antwerpen försenades 
brodelarnas ankomst tili broplatsen sä att det sista partiet ditkom i Oktober, 
hvarföre bron först i början af deceinber blef färdig tili utskjut-ning. För att 
under öfverskjntningen förhindra invei’kan af ström och vind samt bibehälki



118

bron uti axialläge förankrades prämarna ät hvardera sidan med 3 st. 16 tili 
30 mm stälkablar om 250—350 m. längd, hvilka kablar voro fästade vid i berg. 
inslagna ringar eller vid tunga ankaren och med andra ändan löpte genom 
6 st. pä prämarna fastgjorda vinscher. Frän vinscher, angjorda vid yttersta 
tvärbäraren af sjelfva bron, löpte dessutom en afhällningstross ät hvardera 
sidan tili tasten ä motsatta stranden. Genom att efter behof spänna tili eller 
släppa efter dessa trossar künde bron under utskjutningen hällas i rätt läge.

Sedan alia förberedande arbeten blifvit färdiga künde broutskjutningen 
vidtaga den 9 december, och försiggick arbetet- utan störingar trots läg tem- 
peratur, — 17" C, och en tämligen stark nordostvind. I början var hastigheten 
vid framätskridandet endast 14 cm per minut, men ökades smäningom ända 
tili 40 cm. Inom 1 3;i timme hade bron framskjutits 28 meter. För att ej 
törlägga brons upplagring pä strömpelaren tili natten afbröts arbetet för denna 
dag och bron understöddes provisoriskt med domkrafter och stockbäddar. 
Den 10 december äterupptogs arbetet kl. 8 f. m. och slutfördes öfv.erskjutningen, 
efter en medelhastighet af 32 cm. per minut, kl. l.is e. m. Inberäknadt arbetet 
med omflyttning af blocken, hvilket mäste ske efter hvarje 30 m framskjut- 
ning, hade heia öfverskjutningsarbetet erfordrat endast 7 timmar.

Bron upplägrades nu pä de f'asta lagren, hvilka tidigare blifvit iordning- 
stälda och fastgjutna ä strömpelaren, och sedan pontoherna flyttats tili stranden 
och anbringats tili undre bommens 2:dra och 3:dje knutpunkter, upplyftades 
bron frän skjutvagnarna, hvarefter upplagerstenarna och de rörliga lagren künde 
inpassas och fastgjutas samt bron nedsänkas pä sin plats. Därmed var rnonte- 
ringen slutförd och samtliga säväl fasta som rörliga ställningar künde aflägsnas.

Efter det späret öfvergätt Kyrönsalmi äterstod ännu att skenlägga den äter- 
stäende sträckan tili Stationen äfvensom att framsläpa nödiga kvantiteter grus, 
understoppa och justera samtliga stationspär m. m.. hvarför banan ej ännu den 
1 januari 1908, säsom afsikten varit, utan först en mänad senare künde öfver- 
lämnas tili Järnvägsstyrelsen och i sin helhet upplätas för regelbunden trafik.

Följande rnera betydande leueransafkd hafva .under äret för banbyggna- 
den uppgjorts:

J j  e  v  e  r  a  n  t ö  r  :

2 st. Lokomotrvrändborcl, 1,524 m spärvidd,
väg. tills. 38.492 kg..............................

Speditionskostnader..................... ...........

ffn if

Gebr. Böhmer Aotien- 
gesellsohaftzu Mag
deburg Neustadt. 21,030: 90 

93: 57 21,124: 47

RiesaerW aagenlabrik 
' Zeidler & Cio. Biesa 
am Elbe.

1 st. Vagnsväg, 1,524 in spärvidd, 25,000
kgs bärkrait ........................................

Tüll- och sjöfartsafgifter..........................
3,847: — 
1,180: — 5,027: —
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Leverantöi::

1 st. original Worthington äng- 
pump, 7 ‘ /j" X 4 1/,” X  10" med 
messirigsgarnityr jämte äng- 
panna ai 10 kvm eldyta med 
komplett armatur, rörförbind- 
ningar m. m...........................  4,220: —

2 st. d:o d:o, 6 " X 4 " X 6 "  med
d:o jämte 'd:o af 6.1 kvm eld-
vta med d:o d:o d:o ............  5,520: —

9,740: —
afgär under kr 1906 betalade 3,611: —

2 st. d:o d:o d:o d:o d:o ............... .........
5 st.

Sütf.
Sa

nd
vi

ke
ns

 S
ke

pp
sd

oc
ka

 o
ch

 M
ek

a-
 

ni
sk

a 
Ve

rk
st

ad
.

6,129: — 
6,072: — 12,201: —

Björneborgs Mekani- 
ska Verkstads Ak- 
tiebolag.

1 st. Rapid ängpanna, eldyta 10 m2 med 
fullständig armatur o. fundamentsplät 2,150: —

Actiengesellschaft für 
Eisenindustrie und 
Brückenbau, vor
mals Johann Caspar 
H arkort in Duis
burg am Rhein.

f

5,073 kg ßrodelar tili komplettering af en
9 meters bro k 300 Rmk .. ...............

404 kg Sitar a 250 Rmk per ton .........

a kurs 124: 20 
Tullafgift, iossnings- m. H. kostriader för

desamma...............................................
Aflöning k 20 Rmk per dag och resekost- 

nadcr för en montör ..........................

Brak
1,521: 90 

101: -  
1,622: 90

2,015: 641S 

765: Jof 

4,961: 87

Maskin- o. Brobygg- 
nads Aktiebolaget.

5,877.67 kg Järndelai- tili en gatubro i 
Nyslott- : ........................ .......... .......... 3,232: 70

Julius Tallberg. 500 kg Dynamit........................................ 1,750: —

Aktiebolaget Dals- 
bruk.

6,000 st. Bottenplatar. väg. 12,216 k g .. . . 4,614: 87

Herr E. Astrand, 
Stockholm.

1 st. Centicimalvag, 2,000 kg med vigter 
Omkostnader för densamma...................

543: 27 
144: 50 687: 77

Handl. Viktor Abra- 
moff och Provisorn 
Lauri Cederhvarf, 
Willmanstrand.

Sandvikens Skepps- 
doeka och Mekani- 
ska Verkstad.

1 st. pram »Leo» ....................................
1 st. d:o »Eva» ....................................

Remont af pramarna ..............................

8,000: — 
9,000: —

8,138: —
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Leverantör : .

Diverse m öbier ........................................

D:o d:o..,' . . . . .••■•..i...........
D:o d:o ........................ '.■ . ; ir,

Tukthuset invid Hel
singfors. .

Rydman & C:o. 
Sövnäs Snickeri Ak- 

tiebolag.

5,253: 50

3,106: — 
4,671: — 13,030: 50)

Abo Kakelfabriks Kakelugnar m. m.............................. ........ . 5.779: 14'
Aktiebolag.

53 st. täckta godsvagnar, N:ris 8462—851.4 219,765: 55,
68 » öppna gods-ocli .plankvagnar, N:ris

64990—65057 ........................................ 247,424: 46 467,190: 01
1 st snoplog ........................................... ■ 4,719: 73'
5 » dressiner, banmastare-................... 1.392: 20
1 » d:o baningeniörs- . . . . . . . . . . 643: 60 2,035: 80
9 » dubbla engelska vexlingar............ 7,901: 46
10 » contralstallare till engelska vex-

6 lingar................... . . .'.......... .......... 1,618: 44 .. . -9,519: 60
ct 3; » angpumpar, pannor samt rörled-
b0 n in gar............................................... 7,801: 99
c • • 1 » pumppa'nna oni 10 nV eldvta ■ ■ " .2,150: —

* 2 » d:o » 6.1 » » ’ .. .‘. .'. 3,150: .—
-iSCG, 7 » cisterner.V.............. 6,663:'48

4 » d:o jemte inre rörledning för . -
' "2 loköinotivstailsspiltor ä Nyslotts

station . . ............................... :. .'. 2,089: 89
1 » cistern jemte vattenkastare ocb ven-
, til for itulennoinen 'station ........ 2,016: 63

6 par dörrar till lokomotivstall . . . . . ' .  . 3,789: 29
4 st. skorstenar till d:o .......................... 1,007: 26
Vatten- & värmeledning till d :o ....... : .: 1,245.''42:
Rörledning för vatten till 4 st. lokomo-

tivstallsspiltor ..................................... i,486: 631
Värmeledning till d:o .......................... A : 1.209:. 84
Vattenledning till 2 st. d:o ................... 1.369: 04

Viel arbetenas utförande liar under äret inträffat 1 olycksfall med dödJig 
päföljd oeb 8 olycksfall, hvilka medfört oförmäga tili arbete under längre tid 
än sex dagar. Ai dessa har i 7 fall ät de skadade tillerkänts arligt skade- 
ständ tili belopp varierande frän 44 tili 367 mark.

Sjukvärdsrapporterna utvisa:

vid lasarettet i N yslott......... .. 838 sjukvärdsdagar
» > » Parikkala.............  424 .»

Summa 1.262 sjudvärdsdagar.
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A f - anslaget för. banbyggnaden har tili, utgängen af är 1907 utbetalats uti 
arbetskostnader 9,770,948 mark 48 penni och för förrädet har en minskning 
i värdet inträdt med 13,110 mark 50 penni.

Nedlagda medel:

är 1904 ; ..........  ........ ........................... . Fmk 75,477; 67
> 1905  .............................................. » 2,608,311: 29
» 1906 .................... : ......................... » 4,732,199:58
» 1907:

januari.................. Fmk .137,110: 72
februari ...............  > 133,796: 61
mars.........................  > 150,073: 84
april.......................   » 145,190:45
maj ......................  > 159,020: 10
juni ..........................  » 164,873: 10
juli .........................   » 164,583: 18
augusti .................. > 247,865: 65
September .............. » 195,806: 83
Oktober ..................  » 681,297: 82
november .............   » 129,987: 49
december . . . .  > 45,354: 15 F mp 2,354,959: 94

Summa Fmk 9,770,948: 48

I förrädet har dessutom nedlagts:

är 1904 .........................  Fmk 70,805: 35'
» 1905 ........ > 59,226:80
» 1906 ................. .. 41,832: 91

Fmk 171,865: 06

Afgätt är 1907 : ........ Fmk 13,110: 50
Behällning 31 dec. 1907 Fmk 158,754: 56

A f följande tabläer framgär antalet arbetare i medeltal per arbetsdag samt 
juedeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare rmder hvarje mänad 
af äret.

Öfverst. för vag- o. vattenbyggn. ber. är 1907. 16
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Tabla utvisande antaíet arbetare i medeltal per arbetsdag i bvarje mânad 
âr 1907 vid Nyslott—Elisènvaara järnvägsbyggnad:

k v  19 07.
D a g s v e r k a r e B e t i n g s a r b e t a r e.

Summa
dagar.Person. Hast. Summa. Person. Hast. Summa.

Januari................... 341.67 12.63 354.30 397.75 61.15 458.90 813.20
Februari ............... 338.26 12.88 351.13 352.68 88.92 441.60 792.73
Mars ....................... 389.69. 14.58 404.2 7 378.12 92.05 470.17 874.44
April ....................... 407.14 6.66 413.80 481.06 36.54 517.60 931.40
M aj.......................... 508.46 4.88 513.34 460.2 2 35.06 495.28 1008.62
Juni ....................... 566.38 5.35 571.73 566.33 37.29 603.62 1.175.35
Juli.......................... 556.31 9.09 565.40 520.30 28.37 548.67 1 114.07
Augusti................... 553.24 4.91 558.16 552.31 57.17 609.48 1 167.63
September ............ 566.94 7.30 574.24 528.78 . 49.82 578.60 1152.84
Oktober................... 552.0C 4.31 556.3 7 400. oo 45.31 445.31 1001.es
November ............ 304.4s 6.40 310.88 227.77 16.39 244.16 555.04
December................ 214.60 2.92 217.52 101.17 20.64 121.71 339.23

Tabla utvisande medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare 
under árets olika mánader vid Nyslott—Elisenvaara järnvägsbyggnad:

A r  1 9 0 7.
D a g s v e r k B e t i n g

Person. Hast. Person. Hast.

Januari .......................................................... 2: 73 5: 32 3: 78 6:. Ol
Februari ......................................................... 2: 84 5: 48 4: 01 6: 25
Mars................................................................. 2: 99 5: 35 4: 44 6: 49
April......................................  ....................... 3: 05 5: 77 4: 35 6: 44
Maj ..........................................  ......... .......... 3: 12 5: 59 4: 57 6: 70
Juni................................................................. 3: 19 5: 52 4: 43 5: 89
Juli .............. ........................  ....................... 3: 23 5: 87 4: 90 6: 65
Augusti ......................................................... 3:. 25 6: 04 4: 38 6: 83
September ...................................................... 3: 15 6: 19 . 4: 62 6: 75
Oktober ......................................................... 3: 17 5: 84 4: 55 6: 56
November ......................... ............................. 3: 00 4: 98 4: 05 5: 73
December ...................................................... 2: 69 5: 00 3: 77 5: 27
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6. K em i— R ov a n iem i jä r n v ä g sb y g g n a d .

Pä Finlands Ständers underdäniga framställning hade Hans Kejserliga 
Majestät i Näder den 11 december (28 november) 1906 förordnat att en nor- 
malspärig järnväg skulle byggas frän Laurila afstigningsplatform. ä Uleäborg— 
Torneä järnväg tili Rovaniemi kyrkoby enligt därför uppgjordt förslag och 
för en beräknad kostnad af 9,312,000 mark, hvarvid säsom vilkor för banans 
beläggande med arbete uppstäldes att vederbörande kommuner eller enskilda 
personer borde i förväg utfästa sig att ansvara för det belopp, bvarmed jord- 
lösen och ersättning för af järnvägen föranledda olägenheter kunde komma att 
öfverskrida hvad Styrelsen pä grund af särskild värdering pröfvade skäligt.

I enlighet med Kejserliga Senatens den 20 därförutgängne juni meddelade 
befallning hade linjen samma är definitivt undersökts, pä sätt i Öfverstyrelsens 
berättelse för sagda är omförmäles. Jämte skrifvelse af den 30 mars 1907 
insände Öfverstyrelsen tili Kejserliga Senaten pä nämnda undersökning sig 
grundande slutligt projekt och kostnadsförslag för banbyggnaden, slutande 
sagda kostnadsförslag ä ett belopp af 11,248,000 mark, som, dä linjen har 
en längd af 107.25 kilometer, motsvarar 104,876 mark 45 penni , per bankilo- 
meter. Den definitivt uppgängna linjen är väsentligen densamma som den är 
1899 preliminärt undersökta, för hvilken förstnämnda kostnadssumma beräk- 
nats, afvikande därifrän endast obetydligt där en lämpligare sträckning funnits 
vara förhanden. Att kostnaderna i det definitiva förslaget blifvit sä mycket 
högre har berott hufvudsakligen pä stegrade arbetslöner och materialpris samt 
pä att den rörliga materielen för banan i det nya kostnadsförslaget upptagits 
rundligare än i det tidigare.

Den 18/5 juni 1907 vann detta projekt Nädigt godkännande och förord- 
nades i Näder om banans byggande i enlighet dermed, hvaröm Öfverstyrelsen 
erhöll meddelande i skrifvelse frän Kejserliga Senaten af den 4 derpä föl- 
jande juli.

I samma skrifvelse underrättades Öfverstyrelsen om att Hans Kejserliga 
Majestät tillika i Näder berättigat Kejserliga Senaten att

1) pä framställning, af Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna 
utse distriktsingeniör för banbyggnaden;

2) bestämma säväl distriktsingeniörens som öfrige vid banbyggnaden an- 
ställde ingeniörers samt vid Öfverstyrelsen i och för banbyggnaden anstälde 
personers löneförmäner, hvaremot ät Öfverstyrelsen öfverlemnades att fastställa 
lönerna för öfriga tjänstemän och betjente vid banbyggnaden;

8) pä Öfverstyrelsens framställning bestämma stationernas och haltpunk- 
ternas an tai samt stationernas benämning ach klassificering;
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4) afgöra under byggnadstiden tilläfventyrs uppkommande frägor om sä- 
dana arbetens utförande och kostnader, sora icke ingä i kostnadsförslaget;

5) besluta om sadan a ändringar af linjens sträckning, som vid expropria- 
tionen kun n a päkallas;

6) öfverlemna at Öfverstyrelsen att pä eget ansvar vidtaga sädana mindre 
ändringar uti järnvägsprojektet, som vid arbetets utförande befinnas nödiga 
ocb icke medföra ökade kostnader;

7) för den inhemska näringsfbtens. befrämjande anskaffa för järnvägens 
byggande ocb dess trafikering erforderliga tillbebör ocb maskiner frän Finland, 
sävida desamma inom landet kunna tillverkas för lika eller nägot bögre pris 
än i utlandet;

8) älägga Öfverstyrelsen att, sedän det anslag, som under efterföljande 
är fär för banbyggnaden användas, blifvit i Näder faststäldt, före den 1 Sep
tember det löpande äret tili Kejserliga Senatens pröfning ocb fastställelse in- 
sända arbetsförslag ocb utgiftsstat för det följande äret; samt

9) vid banans byggande följa den för Öfverstyrelsen i Näder faststälda 
instruktionen.

Jernte skrifvelse af ofvansagda den 30 mars 1907 bade Öfverstyrelsen, pä 
grund af Kejserliga Senatens i bref frän Kommunikationsexpeditionen af den 
15 december 1906 meddelade föreskrift, tili Kejserliga Senaten jemväl insändt 
förslag tili utgiftsstat för banbyggnaden för är 1907, hvilket uppgjorts under 
föratsättning af ett sädant arbetsprogram att den 58 kilometer länga bandelen 
frän Laurila tili Koivu Station i Tervola socken först skulle byggas färdig sä 
att den om bösten 1908 kunde upplätas för provisorisk trafik och att hela 
banbyggnadsaxbetet skulle slutföras derpäföljande är samt banan ända tili 
Rovaniemi öppnas för ordinarie trafik om bösten 1909. Den 4 juli 1907 blef 
nämnda utgiftsstat af Kejserliga Senaten faststäld tili efterrättelse. Tillika 
meddelades Öfverstyrelsen i skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af 
nästsagde dag att, enär endast Rovaniemi ocb Tervola kommuner afgifvit sadan 
förbindelse att eventuelt ansvara för en del af expropriationskostnaderna, 
som, enligt bvad ofvan nämnts, uppstälts säsom vilkor för banbyggnadens ut
förande, men Kemi kommun vägrat lemna dylik förbindelse, nägra Stationen 
eller haltpunkter, sävidt sädana icke erfordrades för den genomgäende trafiken. 
tillsvidare icke borde byggas vid banan inom Kemi socken.

Emellertid bade Kejserliga Senaten redan den 15 december 1906, för be- 
redande af arbetsförtjenst ät den mängd arbetare, som efter Elisenvaara—Pun
kaharju bandels färdigblifvande vid samma ärs slut samlat sig i trakten af den 
blifvande Rovaniemi banan, bemyndigat Öfverstyrelsen att utan dröjsmäl skrida 
tili sädana förberedande arbeten ä denna bana som med bänsyn tili ärstiden 
ocb i öfrigt lämpade sig att utföras ä de delar af linjen, der nägon ändring
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af bansträckningen ej künde komina i fräga; och stä]des af Kejserliga Senaten 
för detta ändamal tili Öfverstyrelsens förfogande erforderligt förskottsanslag.

Pä grund häraf päbörjades banbyggnadsarbetena vid ingängen af är 1907 
med särskilda förberedande arbeten under närmaste inseende af Äldre Ingeniö- 
ren vid Öfverstyrelsen Evert Fritkiof Vinter och honom tili biträde tillförord- 
nade tvä distans- och tvä biträdande ingeDiörer samt en förrädsförvaltare och 
senare en kassör. I början inskränkte sig arbetena tili banlinjens upphuggning, 
framskaffande af grus, sten och byggnadsmaterialier tili arbetsplatserna m. fl. 
förberedande arbeten. Efter banprojektets lärdigblifvande i april ökades inge- 
niörpersonalen tili fulltalig och vidtog da äfven gräfning af diken, uttagning 
af skärningar samt grundning af broar och trummor. Efter det Kejserliga Senaten, 
säsom' ofvan nämnts, den 4 juli faststält den ä 2,500,000 mark slutande utgifts- 
staten för banbyggnaden för är 1907 kunde Öfverstyrelsen skrida tili definitiva 
ätgarder för arbetenas bedrifvande. Pä Ofverstyrelsens framställning förordnade 
Kejserliga Senaten Öfveringeniören Otto Fridolf Nyberg tili arbetschef samt 
Aldre Ingeniören Vinter till distriktsingeniör för banbyggnaden och berättigade 
Öfverstyrelsen att anställa i utgiftsstaten upptagna distansingeniörer och annan 
vid arbetsledningen nödig personal.

De i hast päbörjade arbetena, som fingo karakteren af nödhjelpsarbeten, 
hvarigenom deras ekonomiska resultat blef ofördelaktigt, försvärades och för- 
dyrades dessutom betydligt genom en ovanligt snörik vinter med ofta före- 
kommande yrväder. De fortskredo under äret dock sä att ä bandelen Laurila—. 
Koivu terrasseringsarbetena sä godt som slutfördes samt alla broar och trum
mor grundades och tili största delen äfven murades, hvarjemte släpningen af 
ballastgrus i och för skenläggningen päbörjades.

Den pähöjning af Laurila stationsplan, som nödvändiggjordes af Kova- 
niemi banan, blef äfven, med Järnvägsstyrelsens medverkan och med använ- 
dande af dess lokomotiv och vagnar, under hösten utförd, hvarjemte en del af 
de der erforderliga nya sparen utspikades.

Äfven ä bandelen frän Koivu tili Rovaniemi utfördes under sornmaren 
särskilda jordarbeten, säsom gräfning af utfalls- och sidodiken, uttagning af 
större skärningar päbörjades, för bro- och husbyggnader kilades sten, nägra 
broar och trummor grundades och murades.

A f husbyggnader utfördes: ä enhvar af Laurila, Taivalkoski, Tervola och 
Rovaniemi stationer ett boningshus för stationsbetjeningen och nägra uthus 
tili desamma, ä Laurila station derjemte en bagarstuga och ett vattentorn; 
stationshusen ä Laurila, Tervola och Koivu grundades och likasä stations- 
platformerna ä dessa tre sistnämnda stationer. Vidare lades gründen för 8 st. 
vaktstugor längs linjen och för en del af uthusen tili desamma. Dessutom 
anskaffades sten och byggnadsmaterialier för alla byggnader ä Laurila—Koivu 
bandel och äfven för en stor del af byggnaderna ä Koivu—Rovaniemi bandel.
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Det till sleepers ooh byggnaderna behöfliga virket, soin här knappast 
stätt att köpas al enskilda, bar erhällits frän kronoskogarna inom Tervola och 
Rovaniemi socknar, der träd för ändamälet utstämplats genom Forststyrelsens 
försorg. Afven det behöfliga vedförrädet har erhällits frän kronoskog. der dess 
huggning ombestyrts af banbyggnadsbefälet.

Hos Guvernören i Uleäborgs Iän anhöll Ofverssyrelsen om erforderliga 
ätgärder i och för expropriationen af den för järnvägen behöfliga marken och 
blef järnvägsomradet genom af Guvernören tillförordnad landtmätare under 
äret utpäladt och kartlagdt.

I skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 5 december 1907 
meddelades Öfverstyrelsen att Kejserliga Senaten, med godkännande af Ofver- 
styrelsens derom gjorda framställning, beslutat art följande stationer och halt- 
punkter skulle vid banan utföras:

Laurila V kl. station.
Liedakkala V kl. station.
Törmä haltpunkt.
Taivalkoski Y kl. station.
Paakkola haltpunkt med sidospär.
Tervola V kl. station.
Loue haltpunkt med 2 sidospär.
Peura haltpunkt.
Koivu Y kl. station.
Jaatila V kl. station.
Muurola V kl. station.
Hirvas haltpunkt med sidospär.
Rovaniemi HI kl. station.

Under äret har telegrafledning blifvit uppstäld längs järnvägslinjen ända 
tili Rovaniemi.

Följande mera betydande leveranser kafva under äret för banbyggnaden
verkstälts, nämligen:

300 fat Cement, levererade af handl. A. Visen ....................   Fmk 3,360: —
400 > D:o, levererade af Lundberg & K:ni Osakeyhtiö . . . .  > 4,520: —

1,200 » JD:o, frän firman J. B. Lenain & C:ie, Antoing, (Bel
gien) ............................................................................  » 10,680: —

S:ma Fmk. 18,560: —

6 st. Kippvagnar, 1 m3, 0,75 m utan brons .. ..............................  Fmk 1,968: —
4 st. » , » » med > .................................  > 1,652: —

Fmk 3,620: —
levererade af Aktiebolaget Arthur Koppel, Helsingfors filial.
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För beredande af sjukvärd at vid banbyggnadsarbetet sjTsselsattearbetare 
och deras familjer anstäldes läkare i Kemi. Tervola och Rovaniemi, hvarjemte 
i Tervola inrättades en sjukstuga med 4 sängar.

Likasom vid tidigare banbyggnader bereddes äfven vid denna kostnadsfri 
skolundervisning at arbetarenes uti skoläldern varande bam uti kommunernas 
folkskolor emot derför ur banbyggnadsanslaget erlagda afgifter äfvensom uti 
för ändamälet inrättade ambulatoriska smäbarnskolor.

För ordningens upprätthällande anstäldes vid banbyggnaden en ordnings- 
man och tvä poliser.

A f anslaget för banbyggnaden har tili utgängen af är 1907 utbetalts Fmk 
2,293,065: 95, hvaraf under

januari .................... ................................. Fmk 27,991:67
februari.....................................................• > 81,331:23
mars ............................................................ » 135,864:41
april ...........................................................  » 163,353:58
maj ................................... ............. (. . . .  » 145,644:89
juni .............................................   » 198,125:54 •
ju li ...............................................................  » 303,541:47
augusti........................................................ > ■ 291,397:87
September .................................  .............  > • 325,422: 94
Oktober ........................................................ » 260,650:61
november.................................................... > 169,405:08
december..................................................... > • 190,336: 66

Summa Fmk 2,293,065: 95
Dessutom har i förrädet under äret nedlagts » 111,451: 65

Summa Fmk 2,404,517:60 .

Af följande tabláer framgár antalet arbetare vid banbyggnaden i medél- 
tal per arbetsdag samt medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare 
under hvarje manad af ar 1907.
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Tablä utvisande antalet arhetare i medeltal per arbetsdag i hvarje tnanäd vid Kemi—
Rovaniemi järnvcigsbyggnad.

Ar 1907.
Dagsverkare Betingsarbeten Summa

dagar
Person Hast Summa Person Hast Summa

Januari........... ......... 134.92 19.12 154.04 50.00- 24.3s 74.38 228.42
Februar! ................... 350.08 18.50 363.58 161.70 143.40 305.10 668.68
Mars.......................... 405.69 18.85 424.64 818.46 210.7 3 529.19 953.73
April.......................... 413.40 16.06 430.06 467.12 163.92 681.04 1061.10
Maj .......................... 270.82 16.5 6 286.88 561.22 55.80 617.02 903.90
Juni .......................... 304. <12 21.33 325.75 948.50 125.63 1074.13 1 399.88
Juli .......................... 285.54 . 16.80 302.34 l 250.5 3 172.06 1422.59 1 724.93
Augusti ................... 260.5 9 15.98 276.5 7 1 256.05 179,96 1436.01 1.712.58
September ................ 294.28 16.64 310.92 1186.04 220.24 1 406.28 1 717.20
Oktober .. . . : .......... 262.5 7 14.24 276.81 1 006.62 228.85 1235.47 1 512.28
November ................ 280.02 11.83 291.85 765.33 194.3 7 959.70 1 251.55
December ................ 325.7 3 16.44 342.17 733.88 210.65 • 944.53 1286.70

Tabla, utvisande medeldagspenningen för daglönare ooh betingsarbetare under arets 
olika mänader vid Kemi—Rovaniemi järnvägsbyggnnd.

Ar 1907. .
Dagsverke. Beting.

Person Hast Person Hast

Januari....................................................................... 3.02 6.58 3.10 6.44
Februari ..................................................................... 3.37 7.23 3.83 7,07
Mars ........................................................................... 3.50 7.76 4.75 8.17
April........................................................... ............... 3.58 7.46 5.02 9.98
Maj ............................■.....'?.................................... 3.39 7.35 4.61 8.38
Juni ............................................... ........................... 3.60 7.52 4.91 9.04
Juli ......... : ................................................................ 8.59 7.63 5.18 - 9.54
Augusti ..................................................................... 3.52 7.57 5.22 9.19
September ................................................................ 8.55 7.75 5.49 9.40
Oktober .................................................................... 3.45 7.36 4.97 8.44
November ................................................................. 3.32 6.89 4.24 7.58
December......................................................... .......... 3.18 6.58 3.67 7.is
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7. Joen su u — N urm es jä r n v ä g sb y g g n a d .

Pä Finlands Ständers underdäniga framställning hade Hans Kejserliga 
Majestät i Näder den 11 december (28 november) 1906 förordnat att en normal- 
spärig järnväg skulle byggas frän Joensuu stad vesterorn Pielis elf och öster- 
om Pielisjärvi genoni Uimaharju och Lieksa tili Nurmes enligt derför upp- 
gjordt förslag och för en kostnad af 13,640,000 mark, hvarvid säsom vilkor 
för banans beläggande med arbete üppstäldes att vederbörande kommuner eller 
enskilda personer borde i förväg utfästa sig att ansvara för det belopp, hvar- 
med jordlösen och ersättning för af järnvägen föranledda olägenheter kunde 
komma att öfverskrida hvad Styrelsen pä grund af särskild värdering pröfvade 
-skäligt.

I enlighet med Kejserliga Senatens den 20 derförutgängne juni meddelade 
befallning liade linjen samma är definitivt undersökts, pä sätt i Öfverstyrel- 
sens berättelse för sagda är omförmäles. Jemte skrifvelse af den 30 mars 1907 
insände Ofverstyrelsen tili Kejserliga Senaten pä nämnda undersökning sig 
grundande slutligt projekt och kostnadsförslag för banbyggnaden, slutande 
sagda kostnadsförslag ä ett belopp af 18,760,000 mark, som, dä linjen kar 
en längd af 160.8 kilometer, motsvarar 116,521 mark 75 penni per bankilometer. 
Den definitivt uppgängna linjen följer i hufvudsak samma sti'äckning som den 
för banan är 1899 preliminärt uppgängna, för hvilken förstnämndakostnadssumma 
beräknats. Efter att nämligen hafva öfvergätt Pielis elf invid Joensuu stad 
ätföljer banan elfvens vestra Strand tili Uimaharju, der den änyo öfvergär elfven, 
och fortsätter sedän österom Pielisjärvi sjö genom Lieksa by tili Nurmes kö- 
ping. Mera betydande afvikelser frän den tidigare uppgängna linjen förekomma 
endast pä par ställen, nämligen i närheten af Kontiolahti sockens kyrka, der 
med Kejserliga Senatens, pä Kontiolahti kommuns ansökan, den 2 ! december 
1906 gifna bemyndigande, linjen blifvit dragen närmare Höytiäinen sjö, äfven- 
som 'invid Lieksa by, der det ansetts lämpligare att läta banan öfvergä Lieksa 
elf närmare elfvens mynning, bvarifrän förbindelse tili god hamnplats vid Pie
lisjärvi sjö kan anordnas. Orsakerna tili att kostnaderna enligt detta projekt 
sä betydligt öfverstiga de tidigare beräknade hafva värit, utan ofvannämnda 
ändringar af den preliminära linjen, en fördelaktigare tracering af banan, hvar- 
igenom arbetskvantiteterna stigit, stegrade arbetslöner och materialpris, ökning 
af den i det tidigare försläget upptagna rörliga materielen för banan samt en 
längre arbetstid, hvilken i det tidigare försläget antagits tili 3 är, men nu be
räknats tili 5 ä 6 är m. m.

Den 18/5 juni 1907 vann detta projekt Nädigt godkännande och förord- 
nades UNäder om banans byggande i enlighet dermed, hvarom Ofverstyrelsen 
erhöll meddelande i skrifvelse frän Kejserliga Senaten af den 4 derpäföljande juli

Öfverst. för väg- och vattenbyggn. ber. för är 1907. 17
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I samma skrifvelse underrättades Öfverstyrelsen o m .att Hans Kejserliga 
Majestät tillika i Näder'berättigät Kejserliga Senaten' a tt '

l:o pä fram.ställning af Öfverstyrelsen utse , distriktsingeniör för ban- 
byggnaden; ■

2:o bestämma säväl distriktsingeniörens som öfrige vid banbyggnaden 
anstälde ingeniörers samt vid Öfvei’Styreisen i och för banbyggnaden anstälde 

.personers löneförmäner. hvaremot at Öfverstyrelsen öfverlemnades att fastställa 
lönerna för öfriga tjenstemän och betjente vid banbyggnaden;

3) pä Öfverstyrelsens framstäUning bestämma stationernas och haltpunk- 
ternas antal samt stationernas benämning och klassificering;

4) afgöra under byggnadstiden tilläfventyrs uppkommande frägor orn 
sädana arbetens utförande och kostnader. som icke ingä i kostnadsförslaget.

5) besluta om sädana ändringar af linjens sträckning, som vid expropria- 
tionen.kunna päkallas;

6) öfverlemna ät Öfverstyrelsen att pä eget ansvar vidtaga sädana mindre 
ändringar i järnvägsprojektet, som vid arbetets utförande befinnas nödiga och 
icke medföra ökade kostnader;

7) för den inhemska näringsflitens befrämjande anskaffa för järnvägens 
byggande och dess trafikering eiforderliga tillbehör och maskiner frän Finland, 
sävida desamma inom landet kunna tillverkas för lika eller nägot högre pris 
än i utlandet;

8) älägga Öfverstyrelsen att, sedän det anslag, som under efterföljande 
är fär för banbyggnaden användas, blifvit i Näder faststäldt, före den 1 Sep
tember det löpande äret tili Kejserliga Senatens pröfning och fastställelse in- 
sända arbetsförslag och utgiftsstat för det följande äret;

9) vid banans byggande följa den för Öfverstyrelsen i Näder faststälda 
instruktion en.

Derförinnan hade Kejserliga Senaten i skrifvelse frän Kommunikations
expeditionen af den 15 december 1906 anbefalt Öfverstyrelsen, bland annat, 
att, jemte ritningama och kostnadsförslaget för banbyggnaden, tili Kejserliga Se
naten insända förslag tili utgiftsstat för densamma för är 1907, som skulle upp- 
göras med beaktande af att arbetena blefve anordnade sä, att banan delades i tvä 
eller tre delar, af hvilka den sydligaste först skulle byggas färdig och den öfriga 
delen derefter beläggas med arbete. Pä grund häraf insände Öfverstyrelsen 
jemte skrifvelse af ofvannämnda den 30 mars 1907 tili Kejserliga Senaten för
slag tili utgiftsstat, som uppgjorts under förutsättning af att bandelen Joen
suu—Lieksa först byggdes färdig sä att den om hösten 1909-kunde upplätas 
för provisorisk trafik och att den öfriga delen af banan derefter utfördes samt att 
hela banan ända tili Nurmes blefve füllt färdig är 1911. Efter det Kejserliga 
Senaten emellertid i skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 10 april



¿31

1907' meddelat. Öfverstyrelsen att byggnädstiden för . ba-nan,-med hänsym tili 
under de närmast foljande ■ ären . förefintliga tillgängar för de beslutna järn- 
vägsbyggn ädern as. ubförande, borde utsträckas tili, min st sex ar, bvarigenom 
banans färdigblifvande--komina att uppskjutan tili är 1912, faststälde Kejserliga 
Senaten den 4 juli 1907 nämnda förslag tili utgiftsstat, som uppgick tili ett 
belopp af 2,000.000 mark. . .

Tillika .meddelades Öfverstyrelsen i .skrifvelse frän Kommunikätionsexpe- 
ditionen af sistsagda dag att de kommuner, genom- hvilka banan drages, näm- 
ligen Joensuu, stad, Kontiolahti, Eno och Pielisjärvi socknar .samt Nurmes 
köping .äfvensom nägra enskilda personer afgifvit sadan.. förbindelse att even.- 
tuellt ansvara för en del af expropriationskostnaderna, soni, enligt hvad oivan 
sagts. uppstälts säsom vilkor för banbyggnadens utförande.

Emellertid hade Kejserliga Senaten redan i ofvannämnda skrifvelse frän 
Kommunikationsexpeditionen af den 15 de.cember 1906, för beredande af arbets- 
förtjänst at de arbetareskaror, som efter Elisenvaara—Punkaharju bandels fär
digblifvande vid sagda ars slut samlat sig i trakten af den blifvande Joensuu 
—Nurmes banan, bemyndigat Öfverstyrelsen att skrida tili sädana förberedande 
arbeten ä denn a bana, som med hänsyn tili ärstiden och i öfrigt lämpade sig 
att utföras ä de delar af linjen, der nägon ändring af bansträckningen ej 
kunde komma i fräga; och stäldes för detta ändamäl tili Öfverstyrelsens för- 
fogande nödigt förskottsanslag.

Arbetena päbörjades derföre i januari 1907 ä den 80.7 km länga bandelen 
Joensuu—Vuonislahti under närmaste inseende af Äldre Ingeniören vid Öfver
styrelsen Ivar Plathan och honom tili biträde förordnade tva distans- och tvä 
biträdande ingeniörer samt en kassör, som tillika skulle förvalta förrädet. I börjän 
inskränkte sig arbetena tili uppförande af smedj.or, arbetsskjul m. fl. provisio- 
nela byggnader, tillverkning af stenslädar och skottkärror samt linjens upp- 
huggning, men sedän erforderliga redskap och materialier framskaffats tili 
arbetsplatserna och ingeniörpersonalen efter banprojektets färdigblifvande i april 
ökats tili fülltalig vidtog äfven gräfning af diken, uttagning af skärningär och 
grandning af trummor och broar. Efter det Kejserliga Senaten, säsom ofvan 
nämnts, den 4 juli faststält banbyggnadens utgiftsstat för äret kunde Öfversty
relsen skrida tili definitiva ätgärder för arbetenas bedrifvande. Pä Öfverstyrel
sens framställning förordnade Kejserliga Senaten Öfveringeniören Otto Fridolf 
Nyberg tili arbetschef samt Äldre Ingeniören Plathan tili distriktsingeniör för 
banbyggnaden och berättigade Öfverstyrelsen att anställa i utgiftsstaten upp- 
tagna sex distansingeniörer och annan vid arbetsledningen nödig personal.

Banarbetena bedrefvos nu i sädan omfattning att pä sträckan Joensuu— 
Vuonislahti vid ärets slut en stor del jordarbeten voro färdiga, trummor grun- 
dade, och murade samt grunder tili landfasten, och.pelare, för de större broama
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delvis lagda.1 Tili skärningarna vid Lehmo och Jakokoski anskaffades arbets- 
lokomotiv och vagnar jemte nödiga spar för atfc möjliggöra ett intensivare be- 
drifvande af derstädes förekommande stora utschaktnings--och fyllningsarbeten.

Hos Guvernören öiver Kuopio Iän anhöll Öfverstyrelsen om ätgärd för 
verkställandet af expropriationen af den för banan erforderliga marken, och 
blef i sädant afseende inom äret banomrädet frän Joensuu tili Lieksa genorn 
härtill vederbörligen förordnad landtruätare utpäladt och kartlagdt.

I skrifvelse af den 5 december. 1907 • meddelade Kommunikationsexpedi- 
tionen att Kejserliga Senaten. med godkännande af Öfverstyrelsens deroni 
gjorda. framställning, bestämt att följande stationer och haltpunkter skulle vid 
banan utföras:

Joensuu ITL kl. stätion.
Lehmo haltpUnkt med sidospär.
Kontiolahti V kl. station. ■ .
Jakokoski Y  kl. station-.

' Kaltimo V kl. station.
Paukkaja haltpunkt med sidospär. ■ . .

■ Uimaharju V kL station.
Haapalahti haltpunkt med sidospär.
Kelvä haltpunkt med sidospär.
Wuonislahti V kl. station. ' ■
Tiensuu haltpunkt. •
Lieksa IV kl. station.
Lahdenpohja haltpunkt med sidospär. ■ '
Kylänlahti Y kl. station. ■
Yiekki haltpunkt med sidospär:
Höljäkkä Y kl. station.
Lipinlahti haltpunkt med sidospär: :
Nurmes III kk station.

Under äret har telegrafledning blifvit uppstäld'längs banan ända tili 
Lieksa. '

Följande mera betydande leveranser hafva för banbyggnaden under äret 
fullgjorts:

3,000 fat Portland cement, levererade af firman J. B. Lenain
& C:o, Abtoing (Belgien) .. . . '......... : .............................  Fmk 26,700: -

l elektrisk hraftanliiggning, utförd af Ingeniörbyrän Zitting & C:o .» 16.733: 52
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:■/ st. 5 tons Hand-Derrick-Kran,iorsedd med mast 
och jib af pitchpine, utan stag och slipers,
fob Hull pd st. 90.oo ............................. ..
frakt, tuli, etc......... , ..................................... .. :

Fmk
»

2,284: 20 
824: — 3,108: 20

1 st. bogserbât »Hurtig» . . . .........................................  Fmk 41,100: —
1 st. präm » Täljsten iT »  ■............................. ...........  » 4,500: — 45,600: —
upphandlade af Finska Täljstensaktiebolagets konkursmassa.

30 st. läppvagnar. 1 m3 0,75 m. utan broms .. . Fink 10,140: -
10 > » 1 J> » i med » ) 4,229: —
10 > » 1 > » » » » , . 4,090: -
20 » » 1 > > > utan > .. . l 6,480: — 24,939: —
6,006 m. arbetsräler med tillbehör .................. > 11,051: 04
8 st. vexlingar för arbetsspär. 0,75 m................. • 2,320: - 13,371: 04
levererade af Aktiebolaget Arthur Koppel, Helsingfors filial.

För beredande af sjukvärd at vid banarbetet sysselsatta arbetare och 
deras familjer anstäldes läkare uti Joensuu, Eno och Lieksa, hvarjemte. i Eno 
inrättades en sjukstuga med sex sängar.

Sjukvärdsrapporterna utvisa:

vid lasarettet i Joensuu ................  722 sjukvärdsdagar.
» ■ > i Eno ........................  53 »
> » i L ieksa ..................    199 »

Summa 974 • sjukvärdsdagar.

Liksom vid tidigare banbyggnader bereddes äfven vid denna kostnadsfri 
skoluudervisning at arbetarenas i skoläldern varande barn, dels uti kommuner- 
nas folkskolor emot ur banbyggnadsanslaget erlagda afgifter, dels uti en för 
ändamälet inrättad högre folkskola i Joensuu samt tvenne.ambulatoriska smä- 
barnsskolor.

För ordningens upprätthallande anstäldes vid banbyggnaden en ordnings- 
man och tvä poliser.
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Ai anslaget för banbyggnadeñ har. tili' utgängen äf är 1907 utbetalats uti 
arbetskostnader 1,721,089 mark. 80 p:i, nämligen under • .

januari ............ . . .  Fmk 36,598: 32
februari............ . . . .  » 93,391: 36
mars ................ 121,178: 77
april ................ . . .  » 143,737: 64
m aj............. .. . 127,564: 42
juju.................... . . .  > 169,976: 32
ju l i .................... 218,790: 93
augusti ............ . . » 213,199: 53
September........ 226,241: 92
Oktober ............ 124,855: 34
november ........ . . .  » 133,170: 73
december ........ 112,384: 52

Dessutom liar i förrädet nedlagts under är 1907
1,721,089: 80 

Fmk 333,769: 04
Summa Fmk 2,054,858: 84

Af töljande tabläer framgar antalet arbetare i medeltä! per arbetsdag 
samt medeldagspenningen för daglönare ooh betingsarbetare vid banbyggna
den under hvarje mänad af är 1907. • :

Tabla utvisande antalet arbetare i medeltal per arbetsdag i hvarje mänad md 
Joensuu—Nurmes jiirnvägsbyggnad.................

Ä r  19 07.' • '
, D a g . s v e r k a r e B e t i n g s a r b e t a r e

Summa
dagar.Person. Hast. Summa. Person. Hast. Summa.

Januari............ ......... 200.7,5 28.7 3 . . 229.48 . ' 50.31 '56.40 106,7 7 336.25
Februari 327.2t" ' 24.10 ' 351.35 280.10 .'201.40 481.50' 832.85
Mars ................ ’ 395.83 20.21 415.54 323.9 0. 325.67- 849/5 7 1 265.il
April 311.24 •20Í64 331.88 '611.86 226.80 838.66 ■ 1170.54
M ai............................. 356.io 26.70 382.86 529.88 107.18 637,-06' .1019:92
Juni............................. 405.83 28.16 433.99 827.41 159.44 986.85 1420.84
J u li............................. 341.09. 22.1.7 363.20 1045.13 172.17 1217.30 1 580.56
Augusti ■ 349.19 1 ' 19.67 ' 368.86 960.80 • 163.94 1124.74 "1 493.00
Septembe]-.................. 276.44 13.24 289.68 695.60 102̂ 26 797.’8'6 : 1087.54
Oktober................: .. 193.28 12.93 206.21 524.9 3 64.00 588.93 795.14
November................. 243.il 15.66 258.76 497.33 56.6a 553.98 812.74
Decem ber................. 208.52 24.12 232.64 546.9 2 118.08 665.00 897.64



135

2 abia utmsande medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare under 
ärets oliko; m&nader vid' Jöenmu—Nurrnes‘ järnvägsbyggnhd. ■ ■■ ■

A r 1110 7.
D a g s v e  rk B e t i  n g

Person. Hast. Person. Hast.

JanUari .............................................. ............................. 2:75 5:24 2:71 • 4:90
Februari ......................... ............................................... 2: 73 5:40 3:.08- 5:38 •
Mars ................................ ......................................... .. . .2:65 5:41 , 3:4S 6:36
April........................................ •........................................ 2:72 . 5:47 3:61 . 6:72
Maj........................................................ ..................... 2: 95 5:70 3:68 7: 21
Juni ................................................................................ 3:10 5:82 '3:75 7:49
Juli........................................... ........................................ 3:11 6:01 3:92 7:57
Augusta .. ....................... ■............................................... 3:15 6: — ‘ 4: 02 7: 55
September ................................................................ . 3:10, 5: 98 4:11 7:18.
Oktober............................................................................ - 2:98 5: 77 . 3:99 ,6:7,0.
November........................................................................ 2:93 5:55 3:66. 6:13
Decem ber............................................................ ........... 2:85 5:56 3:34 5:85

II. Järnvägsundersökningar.

1. D efin itiv  u n d ersök n in g  a f  jä r n v ä g s lin je rn a  S e in ä jo k i— K ristin esta d , K ask o.

Sedan - pa Finlands Ständers underdaniga framställning den .11 decem- 
ber (28 november). 1906 i Näder förordnats om byggande af ,eh.'nörrnalspärig 
järnväg. Iran .Seinäjoki station till Kristinestad och Kasko städer, ledande genom 
Kauhajoki och Ofvermark socknar samt förgrenande sig tili nämnda .städer r 
trakten af Perälä by. för hvilken järnvägsanläggning kostnaden var beräknad 
tili 11,500,000 mark, anmodade Kejserliga Senaten i skrifvelse frän Kommu
nikationsexpeditionen af den 19 april 1907 Öfverstyrelsen att läta verkställa 
definitiv undersökning för denna järnväg, med hvars byggande skulle anstä 
till dess Kemi—Rovaniemi järnväg är 1909 blifvit färdig.

Den sälunda anbefalda undersökningen verkstäldes om sommaren 1907 
under ledning af Aldre Ingeniören vid Öfverstyrelsen August Strömberg, 
kvarefter vidtogs med banprojektets utarbetande ä Öfverstyrelsens byrä, men 
hann detta ej blifva färdigt innan ärets utgäng.
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2 . P re lim in ä r  u n d e rsö k n in g  a f  en jä r n y ä g s lin je  frä n  T e r ijo k i 
s ta tion  ä  S :t  P e te rsb u rg s  jä r n v ä g  ö fv e r  K exh olm  tili 

O ja järv i s ta tion  ä  K are lsk a  ban an .

Enligt Statssekretariatets för Storfurstendömet Finland skrifvelse af den 
12 december (29 november) 1906 hade Hans Kejserliga Majestät, i anledning 

■af Finlands .Ständers underdäniga skrifvelse af den 14 förutgängne jnni, inne- 
fättande svar pä Nädiga propositionen angäende vidare järnvägsbyggnader, i 
Näder täckts den' 11 december (28 november) bernyndiga Kejserliga Senaten, 
bland annat, att samtidigt med undersökningen af andra utaf Ständerna ifrä- 
gasatta järnvägslinjer verkställa undersökning jämväl af en linje frän S:t Pe
tersburg, eventuelt Valkeasaari, öfver Kexholm till Hiitola eller Sairala stationer 
ä Karelska banan och att uppgöra kostnadsförslag för byggandet af en sadan 
bana, med vilkor att proposition om denna järnvägsbyggnad tili Landtdagen 
öfverlemnades beroende utaf den ekonomiska och strategiska betydelse den- 
samma i jäniförelse med öfriga rmdersökta sträckningar krmde hafva. Efter 
det Kejserliga Senaten nied anledning häraf den 17 januari 1907 anbefalt 
Ofverstyrelsen att inkomma med förslag tili undersökning af en jämvägslinje, 
utgäende frän nägon punkt pä finska sidan om Rajajoki och ledande öfver 
Kexholm tili Karelska banan, äfvensom Ofverstyrelsen i sädant afseende hem- 
stält att ifrägavarande undersökning finge verkställas enligt tidigare vid sta- 
tens preliminära järnvägsundersökningar följda program, biföll Kejserliga Se
naten den 19 april 1907 härtill.

Den sälunda anbefalda undersökningen verkstäldes om sommaren sa,mma 
är under ledning af Ingeniören V. O. V. Johansson, hvarefter vidtogs med 
projektets utarbetande ä Öfverstyrelsens byrä, men hann detta .ej innan ärets 
utgäng blifva färdigt,



S J U N D E  A F D E L N I N G E N .

Enskilda jarnvagar, staende under Ofverstyrelsens for vag- och 
vattenbyggnaderna ofverinseende.

A. Banor med I .5 2 4  m eters sparvidd.

1. B org a — K ervo ja r n v a g .

Koncession uffardades'den 26 maj 1871.
B.anan oppnades for trafik ar 1875.

Banans langd ........................................................... 33.13 km.
Langd af sidospar och bispar.............................  4.40 >
Antal stationer och haltpunkter..................... ... 4 st.
Ralsvigt per m eter............. .................................. 22.34 kg/rn
Antal lokomotiv .......................................    4 st.
Antal personvagnar.......................................    4 >
Antal tackta gods- och bagagevagnar . . . . . . . .  14 »

• Antal bppna godsvagnar........... ........................ .. 28 »

Banans trafilc dr 1907:

Antal tag ..................... ...............................  2,348 tag .
Tagkilometer................................................. 78,415 tagkm. •
Antal befordrade passagerare .................. 124,105 pers.
Yigt af transporteradt g o d s .....................  59,270 ton

Inkomst fran:

personrorelsen och bagage....................... Fmk 101,275: 65
godsrorelsen................................................. » 115,397:72

Sumrna inkomst Fmk 216,673: 37

Ofverst. for vcig- o. vattenbyggn. her. dr 1907. 18
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Utgift för:
ban ans förvaltoin g 
trafikaidelningen.. 
banafdelningen .. 
maskinafdelningen

.......................... Fmk 9,506:73

.......................  » 58,302:95

...........................  » 39,753:24

...........................  » 53,620:65
Summa utgift Fmk 161183:57

Inkomsterna häivä säledes öfverstigit utgifterna med Fmk 55,489:80.

Under äret bar bl. a. ä Borgä station utförts ett boningshus för trafik- 
chefen.

Genom tägöfverkörning hafva tvä olycksfall med dödlig paföljd inträffat.

2. R aum o jä r n v ä g

frän Peipohja station ä Björneborgska banan tili Raunio stad.

Koncession utfärdades den 5 december 1895.
Banan öppnades. för provisorisk" traflk den 15 april 1897 och för regel- 

bunden trafik den 16 augusti 1897.

Banans langd......................................... ............... ' 48.59 km.
Langd af sidospar och bispar .........................  7.34 »
Antal stationer och haltpunkter .. .................  7 st. .
Ralsvigt per meter ................................. . 22.34 kg/m.
Storsta stigning..................................... ................ 0.012
Minsta ki'okningsradie.........................   500 m.
Antal lokomotiv.............. .............. ..................... 4 st... .
Antal personvagnar ..............................................  5 »
Antal tackta gods och bagagevagnar • 33 »
Antal oppna godsvagnar.....................................  37. »

Ursprunglig anläggningskostnad.........  Fmk 2.247,635:85
Subvention af staten . . . . . ' .................... »1 ,000 ,000 :’--»

Banans trafik ar 1907:

Antal tag ...................................... ..............  1,640 tag
Tägk'ilometer  .......................... .....................  101,728 tägkm
Antäl befordrade. passagerare........• 54,879 pers.
Vigt af transporteradt gods ......................  74,484 ton
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Inkouist frän: ••
personrörelsen och bagage ......................  Fmk . 55,588: 24
gödsröreisen.................................................  • »• 193-186:83
diverse.......... ...................................     » 169:-68

-Summa inskomst Fmk 248,944:65
Utgift för: -

banans förvaltning................ .............. Fmk 10,839:15
trafikafdelningen....................................... •. » 69,810:66
bänafdelningen .........................................■ > 45,656:'32
maskinafdelning e n ........................ . > 52,268:21

- Summa utgift Fmk 178,574: 34

Inkomsterna hafvä sälunda'öfverstigit utgifterna med Fmk 70,370:31.

Under äret har bl. a. utförts ett nattherberge ä Peipohja st.ation, anskaf 
fats en varm- och kylvagn samt utbytts 7,066 st. syllar.

3. F red rik sh am n s jä r n y ä g  .
frän Inkeroinen station ä.Kotka banan. tili,Fredrikshamn.

Koncession utfärdades den 28 september; 1898. .
Banan öppnades för provisorisk trafik den 10 oktober 1899 samt för re 

gelbunden trafik den 1 januari 1901.

Banans .län gd ............................................. .......  27.40 km
Längd af sidospär och hispäi;..-.. . . ......... .. 4.25 .
Antal stationer. och haltpunkter............. ,4 st.- . . .
Rälsvigt per.mpter ................22.34 kg/m
Största stigning........ ........................................  '-Oj020 .
Minsta. krökningsradie ........................... . 300 m.
Antal lokomotiv............................................. •.. -. .2 st.

» personvagnar - ; -. ........15 »
» täckta gods- och h a g a g e v a g n a r 42 .»
» öppna godsvagnar ...........: . ...................  40 ».-

- Ursprunglig anläggningskostnad .. ...... Fmk 1,627,513: 62
Subvention af staten.............................  » 400,000: —

Banans trafik ar. . 1 9 0 7 '  ■ ■■ '■
Tagkilometer ............................. ................. . 41,510 tägkm
Antal; befördrade passagerare .: .. :. 63;074 pefs; ■
Vigt af transporteradt gods . . . . . .  . .. . .. .-28̂ 475' ton
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Inkomsfc frail:
persOnrorelsen...................................     Fmk 51,089:47
godsrorelsen....................................................  » 105,486:58
diverse .........................................     » 5,685:63

Summa inkomst Fmk 162,211: 68

............................. ' Fmk 10,814: 36

.......... ..................... 28,647:27

.......................... » ,22,951:.85

................. ...........  > 36,789:54
Summa utgift Fmk 99,203:02

Inkomsfcerria hafva salunda ofverstigit utgifterna med Fmk 63,008: 66.

Under aret liar bl. a. 3,236 st. syllar blifvit utbytta.

4 . B ra h es ta d s  ja r n v a g
fran Lappo station a Uleaborgsbanan till Brahestad.

Koncession utfardades den 20 januari 1899.
BaDan oppnades for • provisorisk trafik. den 5 december 1899 samt for 

regelbunden trafik den 1 September 1900.

Banans langd .. .-........................... ..
Langd af sidospar och bispar............
Antal stationer och haltpunkter . . . .  .
Ralsvigt per meter................................

. Storsta stigning.....................................
Minsta krokningsradie ........................
Antal lokom otiv....................................

> • person vagnar ............................
» tackta gods- och bagagevagnar
» oppna godsvagnar.....................

Ursprunglig anlaggningskostnad.......... Fmk 1,395,721:41
Subvention af Staten..........'..............  > 400,000: —

Banans trafik dr 1907:
Antal tag ................................
Tagkilometer ........................
Antal befordrade passagerare 
Vigt af transporteradt gods .

1,872 tag 
... 73.967 tagkm 
.. 21,038 pers.
.. 71,576 ton.

28.0 km
11.65  >

■ 3 st.
25.0 kg/m 
0.020

300 ni.
3 st.
3 »

13 »
34 »

Utgift for:
banans. f orv.altning 
trahkafdelningen . 
banafdelningen .. . 
maskinafdelningen
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Inkomst frâri: - * '
passagerarerörelser......................................  Fmk 23.584: 53
godsrörelsen .. .............................................  » 144,890:23

Summa inkomst Fmk 168,474: 76
Utgilt för: ‘

banans förvaltning ....................................... Fmk 6,071:41
trafikafdelningen ................................................> 32,579: 76
banafdelningen......................................   » 30,530:05
maskinafdelningen ........................................  » 29,902:93

Summa utgift Fmk 99,084:15

Inkomsterna hafva salunda öfverstigit utgifterna med Fmk 69,390: 61. 

Ett olycksfall med dödlig paföljd har under âret inträffat. • •

B. Banor med 0.785 m eters spärvidd.

5. K arhula  jä r n v ä g
. fran Kymi station ä Kotkabanan tili. Karhula bruk.

Koncession utfardades den 18 november 1897. . v
Banan oppnades for provisorisk trafik, den.3 maj 1900:

Banans la h g d ................................................... . ' 5.42 km
Langd af sidospar och bispar .................... . ' 3.68' »
Antal stationer och haltpunkter......... .. 1 st. '
Ralsvigt per meter............................................  ll.o kg m
Storsta stigning......................... .......................  0.012 .
Minsta krokningsradie ........................  ......... 100 m /.
Antal lokom otiv................................................. 2 st.

> personvagnar. .................................. . .. 4 »
» tackta gods- och bagagevagnar . . . .  .. 3 >
> oppna godsvagnar .. .._..................  26 » ,

Ursprunglig anläggningskostnad Fmk 426,507:88, däruti clock icke in- 
beräknad expropriationskostnaden.

Dâ banan ännu ej upplâtits för all man ti-afik kunna här icke meddelas 
nâgra uppgifter oi:n trafikens résultat. -
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C. Banor med O .7 5  m eters sparvidd;

. 6 . L ov isa — W e s ija rv i ja r n v a g .

Koncession utfardades den 17 mars 1898.
Banan oppnades for provisorisk trafik den 29 augusti 1900 samt. for regel

bunden trafik den 23 februari 1904.

Banans langd . : ............................. ...................  81.74 km
Langd af sidospar ock bispar . . . .  .. ... .. 18.64 »
Antal stationer och haltprinkter'.'.................... 17 st.
Balsvigt per meter.............................................  17.0 kg/m
Storsta stign ing .................................................  O.oi6
Minsta krokningsradie .....................................  150 m
•Antal lokom otiv............................. .................... • 5 .st.;

> ; • personvagnar .........................................  5 >
> tackta gods- nch bagagevagnar.........  24 >
•» oppna godsvagnar..................... 100 >

Urspranglig anlaggningskostnad.......... Fmk 5,474,719:71
Subvention ' af staten.............................  > 750,000: —

Banans trafik dr 1907: . . .
Antal befordrade passagerare................   91,133 pers.
Personkilometer.........................................  2,435,949 p. km
Yigt- af transporteradt gods...................... 117,090 ton
Glodstonkilometer ...................................... 6,879,793 tonkm

Inkomst fran:
passagerarerorelsen.......................................  Fmk 95,998:39
godsrorelsen..................................................... > 386,843:18
diverse ............................................................. » 6,697:02

Summa inkomst Fmk 489,538:59
Utgift for:

banans forvaltning............................    Fmk 24,891:56
trafikafdelningen................................   » 84,175: 94
banafdelningen ............................................   » 93,724:34
maskinafdelningen......................................... » 133,649:18

Summa utgift Fmk 336,441:02 '

Inkomsterna hafva salunda ofverstigit irtgifterna med Fmk 153,097:57.

Under aret har bl. a. utbytts 12,301 st. syllar samt utslapats 5,352 m 
ballastgrus.
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-7. J ok k is  jä r n v ä g

. . frän Humppila station ä'Äbo-— Toijala banan tili Forssa bruk.

Koncession utfärdades den 18 mars 1897.'
Banan öppnades för provisorisk trafik den 9 december 1898 samt för

egelbunden trafik den 25 Oktober 1899.

Banans längd ............................ ................... 23.40 km
Langd af sidospär och bispär........................ 2.27 >
Antal stationer och haltpunkter.....................  3 st.
Rälsvigt per meter.....................  .................... 15 kg m
Största stigning ................................................. . 0.016
Minsta krökningsradie...................  150 m
Antal lokomotiv ................................................. 3 st.

> personvagnar.............................................  3 >
> täckta gods- och bagagevagnar . . . . . .  10 >
> öppna godsvagnar .............   21 >

Ursprunglig anläggningskostnad .. ... .. Fmk 1,111,039: 27

Banans trafik är 1907:
Antal ta g .......................................  .................  2,225 tag
Antal befordrade passagerare ................ .........  55,886 pers,
Vigt af transporteradt gods.............................  36,898 ton

Inkomst frän:
personrörelsen......... ...................................  Fmk 38,292:38
godsrörelsen ......................................... > 69,629:43
diverse.........................................................  > 1,473: —

Summa inkomst Fmk 109,394:81

Utgift för:
banans förvaltning ........................... . .. .. Fmk .1,039:30
trafikafdelningen .. .....................................  > 29,492:02
banafdelningen ......... .. » 15,525:88
maskinafdelningen : .................................... : 28,042:67

Summa utgift Fmk 74,099:87

Inkomsterna hafva sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk 35.294:94. 

Under äret har .bl. ;a. ; 4,298 stl Isyllar- blifvit ütbytta.
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8 . Ä ä n ek osk i— S u olah ti jä r n v ä g .
Koncession ufcfärdades den 20 januari 1899.

■ Banan öppnades för provisorisk träflk den 22 mars 1900 samt för regel-
b linden trafik den 8 mars 1904. ,

Banans langd ................. ........... '.. .............. 9.25 km
Langd af sidospar ock bispar’............: . . . . . .  1.09 »
Antal stationer och haltpunkter.....................  2 st.
Ralsvigt per meter................................. ...........  12.8 kg/m
Storsta stigning  .............................................  0.020
Minsta- krokningsradie .........   150 m
Antal lokom otiv...............................  2 st.

» personvagnar .......................................  2 >
» tackta godsvagnar..................................  1 >
* oppna » .................................  27 »

Ursprunglig anlaggningskostnad..............  Fmk 390.000: •—

Banans trafik dr 1907:
Antal ta g ....................... ; 2.883 tag

» befordrade passagerare..................... .. 14,994 pers.
Yigt af trailsporteradt gods............................  16,741 ton

Inkomst fran,:
personrorelsen ....................................     Fmk .8,271:90'
godsrorelsen ......................................... ' . . . .  » 16,974:49'

Summa inkomst Fmk 25,246: 89'
Utgift, for:

trafikafdelningen ...........................................  Fmk 7,765:24
banafdelningen .. .*....................................; . » 7,235: 23-
maskinafdelningen ......................................... -» 10,626:12:

Summa utgift Fmk 25,626: 59’

Utgifterna hafva säledes öfverstigit inkomsterna nied -Fmk -380: 20'. 

Under byggnad varande:

9. L o jo  jä r n v ä g
fran Lojo station ä. Hangö banan till Lojo sjö. 

Koncession utfärdades den 8 juni 1907.

10. H yvinkää— P yh ä järv i jä r n v ä g .
Koncession utfärdades den 23 december 1907.
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D. Banor med 0.6o m eters spärvidd.

11. M änttä— V ilp p u la  jä r n v ä g .

Koncession utfärdades den 22 januari 1897.
Banan öppnades för provisorisk trafik den 2 februari 1898 samt för rege] 

bunden trafik den 26 februari 1900.

Banans langd ...................... ; .........................  6.72 km
Langd af sidospar och bispar ........................ 1.50 »
Antal stationer och baltpunkter ...................... 3 st.
Ralsvigt.per m eter................................. ...........  10.0 kg m
Storsta stigning ............................. ....... ...........  0.025
Minsta krokningsradie.........................................  60 m
Antal lokomotiv .................      2 st.

» personvagnar......................    2 »
» bagagevagnar..................   1 >
» godsvagnar..........................     69 »

Ursprunglig anlaggningskostnad.......... Fmk 194,006:82
Subvention af staten .............................  » -60,000: —

Banans trafik är 1907:

An tai ta g ............................................................. 2,352 tag
» befordrade passagerare.........................  10,450 pers.

Vigt af transporteradt gods.............  ............ 19.112 ton

Inkomst frän:
' personrörelsen ............................................. Fmk 6,642:65

godsrörelsen ................................................. . > 21,014:55
Summa inkomst Fmk 27,657: 20

Utgift för:
trafikafdelningen. ..................... ' .....................Fmk 5,996:82
banafdelningen..................................... .. •. » 5,967:13
m askin af dein i ngen  .........................  » 16,013:11

Summa utgift Fmk 27,977:06.

Inkomsterna hafva sälunda understigit utgifterna med Fmk 319:86.

Öfverst. för vög- o. vattenbyggn. ber. är 1907. 19
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. . 12. N yk arleby  jä r n v ä g

frän Kovjoki station ä. Uleäborgsbanan till, Nykarleby stad och dess hamn. 

Koncession utfärdades den 24 mars 1899.
Banan öppnades för provisorisk trafik den 4 december 1899 samt iör

regelbunden trafik den 1 januari 1903.

Banans langd......................................................... 8.08 km.
' Langd af sidospar och bispar ......................... 5.08 >

Ralsvigt per m eter............................................. 9.8 kg/m
Storsta stigning .................................................  0,025
Minsta krokningsradie.................... ,....................  25 m
Antal stationer och haltpunkter .......................  2 st.

» lokomotiv ..........    2 »
» personvagnar ...............................................  3 >
» tackta gods- och bagagevagnar ..........  3 »
» oppna godsvagnar....................................... 10 »

Ursprunglig anlaggningskostnad .......... Fmk 339,522: 50
Subvention af staten............... .................  » 150,000: —

Banans trafik dr 1907:
Antal tag .........................................................  2,430 tag
Tagkilometer.. . : .............................................  21,872 tagkm
Antal befordrade passagerare .. ..................  27,947 pers.
V-igt af transporteradt g o d s ..................... 4,023 ton

Inkomst fran:
personrorelsen ............................................... Fmk 13,871:85
godsrorelsen ....................................................  » 10,280:60

Summa inkomst Pmk 24,152:45
CJtgift for:

banans forvaltning .......................................  Pmk 2,766:40
trafikafdelningen ........,................................  > 4,844: 66

. bi'nafdelningen ............................................   » • 5,619:59
maskinafdelningen .........................................  » 6,682:84

Summa utgift Pmk 19,913:49

Inkomsterna hafva sälunda öfverstigit utgifterna med Pmk 4,238: 96.

A
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13. K ar ja lan k osk i jä r n v ä g

frän Karjalankoski lastageplats tili Strömsdals (Juankoski) bruk i Nilsiä socken

Koncession utfärdades den den 15 juni 1905:
Batían öppnades samtidigt för trafik.

Banans längd ......................... ...........................  3.87 km
Längd af sidospär och bispär .......................... 4.04 »
Antal baltpunkter................................................. 2 st.
Rälsvigt per meter ............................................. 9.34 kg/m
Största stigning ..................... : .................... . .. O.020
Minsta. krökningsradie ’ ..........................................50 m
Antal lokomotiv ................................ : ............... 1 st.

» - personvagnar................. .'.......... .’ ........... 2 »
> godsvagnar.................................................  51 »

Bañans trafik air 1907:
Antal befordrade passagerare............................ 9.400 pers.
Vigt af transporteradt gods............................... 42.466 ton

Inkomst frän:
personrörelsen ..............................................  Fmk 2.464: —
godsrörelsen ....................................................  » 12,931:30

Summa inkomst Fmk 15,395: 30
Utgift för:

trafikafdelningen ..........................................    Fmk 5,895: —
banafdelningen................................................  > 6,231:65
godsafdelningen ............................................  » 5,854:71

Summa utgift Fmk 17,981: 36

Inkomsterna hafva sälunda understigit utgifterna med Fmk 2,586:06.

Banan är endast under seglationstiden öppen för regelbunden person- och 
godstrafik. Under vintern afsändas godstäg efter behof.

Helsingfors ä Ofverstyrelsen för väg och vattenbyggnaderna i Finland i 
november 1909.

K. Snellm an.

0. Fr. Nyberg. K. R. von Willebrand. K. Lindberg. A. von Collan.

Arvid Castren.


