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Ofverstyrelsen
I Ofverstyrelsen hafva arenden handlagts samt skrifvelser och expeditio- 

ner under aret utfardats till foljande antal:

Ailmanna afdelningen.........................
Jarnvagsbvggnadsafdelningen ..........

Inkomna,
diariiforda
arenden.

Arenden 
som under- 
gatt bered- 

ning.

Expedierade
skrifvelser.

Utslag, re- 
solutioner, 
protokolls- 

utdrag m. m.

2 423 
1 032

372
163

1 674
1 063

115
126

Summa 3 455 ! 535 2 737 241

Under senaste fem ar har antalet inkomna arenden och expedierade skrif
velser varit foljande:

Inkomna arenden. Expedierade skrifvelser.

Allman
na afdel
ningen.

Jarnvags-
byggnads-
afdelnin-

gen.
Summa.

Allman
na afdel
ningen.

Jarnvilgs-
byggnads-
afdelnin-

gen.
Summa.

1908.................................... 2 790 951 3 741 1591 1114 2 705
1909.................................... 2 381 1044 3 425 1527 1040 2 567
1910.................................... 2 340 1073 3 413 1493 1033 2 526
1911................................... 2 455 1017 3 472 1614 1128 2 742
1912................................... 2 423 1032 3 455 1674 1063 2 737



F O R S T A  A F D E L N I N G E N .
I. Kanaler och farleder.

A. Sa im a vattensystem .

1. Saima kanal eller farleden fran Viborgska viken till Saimen.

Femton slussar af sten med sammanlagdt 28 slusskamrar.
Farkostemas djupgäende 2.40 m (prämamas 2.50 m).
Den 25 april uppbröts isen emellan Viborg ocli Juustila och följande dag 

vidtog regelbunden trafik pä denna sträcka. Den 14 maj tillätos farkoster gä 
till Rättijärvi och den 15 maj öppnades kanalen i sin helhet för allmän trafik, 
som fortgick dag och natt ända till slutet af Oktober mänad, da kanalen begynte 
att isbeläggas, och den 31 i sagda mänad blef det nödigt att aftappa vatten för 
aflägsnande af den issörja, som till följd af snöfall samlats i kanalen. Under ett 
par veckors tid fortgick emellertid ännu trafiken oberoende af sörja och isflak. 
men da isbildningen antog sädana proportioner att den kunnat ästadkomma 
skada säväl ät kanalen som ät farkosterna, stängdes kanalen för trafik den 14 
november. I kanalen infröso 11 prämar. —- Genom Viborgs svängbro passerade 
den första farkosten den 17 april och den sista den 31 december.

Under seglationstiden klarerades vid Mustola kassörskontor 4,155 farkoster 
och vid Juustila kassörskontor 5,759 farkoster eller sammanlagdt 9,914 farkoster. 
häri inberäknadt vid Lavola verkställda 9 genomslussningar af stock i flotte.

Inkomster:
Kanalafgifter:

Vid Mustola 
» Juustila

Fmk 492,978: 70
» 118,004: 50 Fmk 610,983: 20
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Vid tullkammaren i N y s lo tt ................... Fmk 5,153: 66
» » » K u o p io ....................... » 50,267: 13
» » » S:t Michel................... » 10,408: 75
>> » » Joensuu....................... » 29,175: 38
» » » Idensalm i................... » 12,083: 70 Fmk 107,088: 62

Öfriga mkomster:
Dockshyra for 115 farkoster......................................................  » 9,705: —
Afgifter för genom Viborgs svängbro passerade 5,772 far

koster ......................................................................................  » 11,544: —
Afgifter för inskränkt företrädesrätt........................................ » 4,343: —
Hyra för upplags- och lastningsplatser.................................... » 8,051: 37
Arrenden för kanalverket tillydande jordlotter samt hötäkts-

afgifter .................................................................................... » 8,023: 76

Summa Fmk 759,738: 95

Dessutom har tili kanalverket erlagts för försälda redskap, i skadeersätt- 
ningar m. m. 1,263 mark 90 penni samt 70 mark i böter för öfverträdelser af 
kanalstadgan.

Utgifter:

T j ä n s t e p e r s o n a l e n s  a f l ö n i n g :

Tjänstemäns och byggmästares aflöningar ..............................  Fmk 29,624: 79
Vägskrifvares, trädgärdsmästarens och betjäntes aflöningar » 74,811: 61
Gratifikationer......................................................................  » 500: —
Ersättning ät särskilda tullkamrar för uppbörd af kanal-

afgifter ........................................................................................ » 4,283: 47

Summa Fmk 109,219: 87

U n d e r h ä l l s k o s t n a d e r  o c h  d i v e r s e :

A. Kanälen.

Allmänna reparationskostnader..............  Fmk 19,913: 06
Huggning af sten för omrevetering af 

sträekan emellan Stor-Mustola och 
Tuohim äki.......................................... » 1,560: 40
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Reparation af reveteringen ofvanom Ylä-
Särkjärvi sluss, 370 m 2 .................

Reparation af reveteringen ända tili 
bottnen nedanom Ylä-Särkjärvi
sluss:.....................................................

aflägsnats jord 1,464 m 3 Fmk 3,661: 30 
revetering..  . .  1,323 m 2 » 9,265: 18
Upprensning af sträckan emellan satten 

och Lill-Pälli sluss äfvensom repa
ration af reveteringen: 

jord och sten af
lägsnats . 56 m 3 Fmk 524: 50

reparation af re
veteringen 50 m 2 » 306: —

Fm k

» 2,563: 71

» 12,926: 48

» 830: 50 37,794: 15

B. Slussarna.

Täckning af slussarna om hösten och aftäck-
ning om váren .......................................  Fmk 1,002: 90

Underhäll af slussmurar, slussplaner, frost-
grafvar, portar o. vridningsmekanismer » 9,470: 48

Belysningen ..........................................................  » 3,248: 61
Inköp af 3 st. Auto-Lux lampor ..................  » 456: —
Ommurning af Ala-Särkjärvi nedersta sluss- 

kammare (arbetets slut; vidtog 1911): 
jord och murar aflägsnats och aterförts

1,127 m 3 ............... Fmk 12,854: 60
fasadmur 117 m 3. . . .  » 5,345: 25
uppvärmning, belys- 

ning, maskinsköt-
sel och materialier » 8,875: 76 » 27,075: 61 x)

Insättning af nya trädelar uti östra halfvan 
af den nedre porten uti Stor-Pälli mel- 
lersta slusskammare:
arbetskostnad ..........  Fmk 1,266: 90
materialier ............... » 1,081: 43 » 2,348: 33

) Arbetet har i sin helhet kostat Fmk 44,085: 86.



o

Nya trädelar insatta uti Ylä-Särkjärvi öfre
port:
arbetskostnad ..........  Fmk 1,055: 40
materialier ............... » 1,770: 10 Fmk 2,825: 50 46,427: 43

C. Broar och stämportar.

Underhäll af rullbroarna...............................  Fmk 3,665: 15
Afgift för drifvatten tili motorn vid sväng-

bron i Viborg ..........................................  » 1,415: 60
För ommurning af Suikki stämportsmurar

anskaffade materialier .........................  » 2,236: 90
Reparation af Kansola x) slussportmurar och 

muddring af bottnen: 
uppmuddring 2,636 m 3 Fmk 11,886: 75
reparation af mur

520 m 3...................  » 20,499: 13
reparation af revete-

ring 655 m 2 ........... » 4,686: 60
materialier ............... » 6,816: 79 » 43,889: 27 » 51 206: 92

D. Dockan.

Vanliga underhälls- och putsningsarbeten ...........................  » 267: 20

E. Kulvertar, botten- och bräddaflopp.

Underhäll af bankar, murar, revetering, bro-
lock och ledstänger .............................  Fmk 648: 10

Underhäll af stenläggningen längs strän-
derna af Nuijamaa järvi sjö ............... » 321: 54 t> 9gc>: g4

) Se utvidp;mngsarbetena.
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F. Segelleden och hamnarna.

Underháll af kummel, pollare, bojar och
remmare ................................................... Fmk 3,093: 63

Belysning af farleden ......................................  » 4,516: 32
Uppförande af en ny fyrbák ä Vappuluoto 

holme:
arbetskostnader . . . .  Fmk 1,003: 55
materialier ............... » 4,015: 17 » 5,018: 72 12,628: 67

G. Byggnaderna.

Reparationer ä kanalverkets byggnader . .
Tillfälliga reparationer ....................................
Reparation af arbetslidret vid Ju u stila ,... 
Ny brunn för distriktschefen i Mälkiä och 

en ny källare ät slussvakten vid Tuom
oja .........................................................

Fmk 17,944: 21 
» 3,016: 99
» 1,206: 33

» 738: 60 22,906: 13

H. Telefonema.

Underhälls- och reparationskostnader » 4,995: 41

I. Plantskolan.

Underhälls- och planteringsarbeten................... 1,313: 30

K. Diverse arbeten.

Underháll af landsvägar, gärden, broar och
trummor ................................................... Fmk 1,022: 33

Snöplogning och snöskottning a vägar och
kontorsgärdar ........................................  » 329: 95
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Underhâll af transportprâmar, färjor och
bätar ........................................................

Underhâll och rengöring af brandredskap
Fmk 1,493: 50

samt sotning af eldstäder...................
Värden af arkiv och bibliotek samt uppköp

» 161: 67

af böcker och tidn ingar....................... » 592: 30
Sjukvärden ........................................................ » 3,084: 65
Värden af kanalens jordlotter och skogar » 782: 35
Tryckning af blanketter ............................... » 817: 55
Tillfälliga oförutsedda utgifter ................... » 6,275: 83 14,560: 13

M. Förrädet.

Reparationer af arbetsredskap, sâgning af 
stock, plankor och ved samt trans
porter ........................................................  Fmk

Uppkôpt till fôrrâdet:
material till sluss-

portar m. m .......... Fmk 8,985: 67
1 st Auto-lampa . . . . » 177: —
2 » betongblandnings-

maskiner ............... » 1,060: —
3 st pumpar ............. » 238: —
2 » vindspel............... » 492: —
4 » vändbord .......... » 312: —
smärre arbetsredskap » 6,037: 57

11,871: 75

17,302: 24 29,173: 99

Summa Fmk 222,242: 97

Afdrag:
Kostnad för materialier, öfverförda fran för

rädet tili särskilda arbeten ...................  Fmk 7,164: 05
Ersättning för af trafikanter förorsakade

skador ......................................................  » 1,237: 20 Fmk 8,401: 25

Sâsom kanalverkets utgift kvarstär Fmk 213,841: 72
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Utvidgningsarbeten.

Viel kanalen hafva dessutom verkställts följande utvidgningsarbeten, 
hvilka icke hänföras tili de egentliga reparationsarbetena, nämligen:

En ny brygga af 13 m längd uppförd nedan- 
om Lavola sluss:
arbetskostnad ........... Fmk 1,160: 80
materialier ............... » 668: 39 JTmk 1,829: 19

Släpning af stock tili en brygga, afsedd att 
uppföras ofvanom Lavola sluss . . . .  

Den västra bryggan nedanom Juustila sluss 
förlängd ända tili slussen och banken 
aflägsnad:
aflägsnats jord 2017 m 3 Fmk 9,116: 97 
uppförts brygga 43 m » 2,816: 85
materialier ..................  » 1,142: 22

Bostadsbyggnad för kanalbetjäningen i Juus
tila (arbetets början): 
grund och sockel 189

m3 ........................... Fmk 3,643: 30
fällning och körning

af stock ............... » 984: 69
materialier ............... » 1,495:44

Ommuming af stämportmurarna vid Kan- 
sola och uträtning af kanalen invid 
desamma (arbetets slut; vidtog 1911): 
aflägsnats jord 3,882

m 3 ........................... Fmk 15,544: 15
betonering af murar 

och botten 1,293
m 3 ............................. » 60,598: 12

revetering 240 m 2. . » 2,478: —
materialier ..................  » 27,232: 90

999: 99

» 13,076: 04

» 6,123:43

» 105,853: 17 *)

h Till arbetet ätgick är 1911 Fink 16,359: 76 och innevarande ar i form af repara- 
tionsarbete (se C. Broar och stämportar) Fmk 43,889: 27 eher sammanlagdt Fmk 166,102:20.
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Utvidgning af Lauritsala hanan (arbetets 
slut; vidtog 1911): 
muddring af jord 292

m 3 ........................... Fmk 1,746: 92
bergsprängning 382

m 3 ............................. » 13,605: 23
knmrnel af betong. . » 514: 96
hamnomrädet grusbe-

lagdt och jämnadt » 1,178: 28
materialier  ........  » 1,872: 78 Fmk 18,918: 17’ Fmk 146,799 99

Afdrages kostnaden för ur förrädet använda materialier . . » 2,684: 36

utgör utgiften för ä r e t ..................................................................... Fmk 144,115: 63

Dagsverken och medeldagspenning:

Dagsverken. Beting.

Arbets-
dagar.

Medeldags-
penning.

Arbets-
dagar. .

Medeldags-
penning.

Summa.

Hästdagsverken............. 1686 5: 65 4 482 7: 49 6168
Fotdagsverken ............... 32 736 4: 45 16 487 4: 16 49 223

Utgifterna hafva inalles värit:

Tjänstepersonalens aflöning .......................... Fmk 109,219: 87
Underhallskostnader och diverse utgifter . » 213,841:72 Fmk 323,061:59
Utvidgningsarbeten .........................................................................  » 144,115: 63

Summa Fmk 467,177: 22

Da frän inkomstema ...................................... Fmk 759.738: 95
afdragas de ordinarie utgifterna . . . .  » 323,061: 59

äterstär Fmk 436,677: 36

') I sin lielbet har arbetet dragit en kostnad af Fmk 77,4(18: 72. 

Öfrerst. for Väy- o. vattenb. ber. är 1912.
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Inkomsterna och utgifterna under senast förflutna fem är hafva värit:

Inkomster Utgifter Skillnad

Är 1908 Fmk 7 3 9 ,417 : 84 Fmk 348 ,311 : 07 Fmk + 391 ,106 : 77

» 1909 » 7 3 6 ,574 : 04 » 306 ,387 : 23 » + 430 ,186 : 81

» 1910 » 823 ,539 : 26 » 311 ,439 : 96 » + 512 ,099 : 30

» 1911 » 7 9 1 ,180 : 23 » 317 ,452 : 32 » + 4 7 3 ,727 : 91

» 1912 » 759 ,738: 95 » 323 ,061 : 59 » + 436 ,677 : 36

2. Farlederna i Vuoksen floden.

a) Paakkola kanal i Mollia socken af Viborgs Iän.

Enkel sluss af trä.
Höjdskillnad emellan trösklama 0.2 8 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0.23— 0.5 4 m 
Farkostemas djupgäende 1.8 o m
Trafiken genom kanalen vidtog den 11 april och upphörde den 12 december.

Inkomster:

Kanalafgifter för 2,359 farkoster..................................................  Fmk 11,086: 20

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning ...........................................................
! mderhällsarbeten :

Arbetsledning och resekostnader........  Fmk 1,431: 83
Upprensningskostnad.................................... » 1,591: 85
Farledsmärkenas underhäll.......................... » 1,396: 16
Reparation af stenreveteringen................. » 1,255: 18
Ledverkens underhäll..................................  » 6,251: 54
Slussens och slussplanets underhäll . . .  » 126: —
Underhäll af vägar, planteringar och

gärden..................................................... » 94: 50
Husbyggnadernas underhäll.......................  » 627: 70
Lyse .................................................................. » 46: 93

Fmk 2,675: —

» 12,821: 69
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Förbättringsar beten:
Badstugans omändring tili vaktstuga . Fmk 3,568: 23
Ny uthusbyggnad.....................................  » _  1,853: 40 y mk 5,421: 63

Diverse u tg ifter.................................................................................  » 120: •—

Summa Fmk 21,038: 32

Inkomsterna ooh utgifterna under señaste fem ár hafva värit:

Inkomster Utgifter Skillnad

Ar 1908___ Fmk 9,775: 15 Fmk 14,416: 37 Fmk — 4.641: 22
» 1909___ » 12,091: 95 » 14,350: 14 » — 2,258: 19
» 1910___ » 12,813: 75 » 4,518: 50 » + 8,295: 25
» 1911___ » 12,208: 05 » 4,835: 26 » + 7,372: 79
» 1912___ » 11.086: 20 » 15,616: 69 » — 4,530: 49

b) Farleden genom Kaasniemi sund i Räisälä socken af Viborgs Iän.

Farkosternas djupgäende l.so m
Under áret utsattes farledsmärkena om váren pá sinä platser och uppto- 

gos om hösten. Kostnaderna härför utgjorde 45 mark.

3. Farleden Villmanstrand— Nyslott— Kuopio— Idensalmi.

a) Kutvele kanal inom Ruokolaks och Taipalsaari socknar af Viborgs Iän.

Farkosternas djupgäende 2.40 m
Under äret reparerades stenreveteringarna för en kostnad af inalles Fmk 

225: 73. Tili arbetet användes 47 fotdagsverken.

b) Taipale kanal i Leppävirta socken af Kuopio Iän.

Tvä enkla slussar af sten.
Höjdskillnad emellan de yttersta trösklarna 5.3 9 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 3.3 8— 5.5 4 m 
Farkosternas djupgäende 2.40 m
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Kanaltrafiken vidtog den 22 juni och upphörde den 19 november. Kran 
kanalen afgick den första farkosten den 17 maj och tili kanalen anlände den 
första farkosten den 22 i samma mänad, men var kanalen da ännu stängd tili 
följd af utvidgningsarbetet.

Inkomster:

Kanalafgifter för 2 392 farkoster och 121 genomslussningar af
stock i flotte ............................................................................ Fmk 40,421: 01

Öfriga inkom ster.................................................................................... » 2,449: 65

Summa Fmk 42.870: 66

Utgifter:

1. Underhällskostnader:

Tjänstepersonalens aflöning .............................................................  Fmk 5,419: —
Underhällsarbeten:

Tjäming och mälning af svängbron och
slussportarna ..................................  Fmk 122: 65

Underhall af vägar, planteringar och
gär den ....................................................  » 18:-—

Husbyggnadernas underhall.......................  » 1,460:01
Lyse .............................................................  » 141: 33 » 1,741: 99

Diverse utgifter ..................................................................................... » 98: 70

Summa Fmk 7,259: 69
Till arbetena användes 5 y2 hast- och 133 V4 fotdagsverke.

2. Utvidgning af kanalens nedre del.

Vattendjup vid lägvatteirstind 2.7 0 m 
Bottenbredd ä rak sträcka 15— 17 m 
Minsta radie i krökningar 150 m 
Minsta slussbredd 8 m 
Användbar slusslängd 36 m
Sedan Guvernören i Kuopio Iän föreslagit. att farleden Varkaus— Iden- 

salmi stad skulle fördjupas, anbefallde Kejserliga Senaten den 13 maj 1909 
Öfverstyrelsen att lata undersöka farleden ifraga, och verkställdes sädan un- 
dersökning af distriktsingenjören i Kuopio distrikt, som pä samma gang fram-
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höll, att Taipale kanals nedre del med största nödvändighet tarfvade repara
tion och fördjupning. Pá Öfverstyrels'ens i sádant afseende gjorda framställ- 
ning förordnade Kejserliga Senaten den 20 maj 1910, att Taipale kanals nedre 
del och nedre sluss skulle fördjupas enligt det uppgjorda förslaget för en kost- 
nad af 175.000 mark, hvaraf ett belopp af 100,000 mark skulle upptagas i arbets- 
förslaget för ár 1911.

Arbetet pábegyntes i maj 1911 och blef färdigt i September detta ar.
Under áret fortgick arbetet pá fördjupning och utvidgning af kanalens 

nedre del genom aflägsnande af jord och berg, pá en sträcka af 60 meter upp-

Taipale kanal sedd frän nedre sitian.

fördes stödjemur pá hvardera sidan af kanalen och kanaldosseringarna revete- 
rades med sten ända ifrán bottnen, den nedre slussen fördjupades genom bort- 
sprängning af berg och murarna i dess nedre ända jämte t illstöt ande vingmurar 
med trappor ommurades, slussens nedre portar byggdes ányo, dämmen i kanalens 
nedre mynning aflägsnades och pá hvardera sidan om densamma muddrades 
med tillhjälp af mudderverk och dyltare och efter arbetets slutförande verkställ- 
des särskilda planerings-, förskönings- och putsningsarbeten. Ärets utgifter 
stego tili Fmk 137,287: 08.

Slutlig afsyning af arbetet ägde rum den 10 Oktober, därvid detsamma 
godkändes.
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Utgifterna
för hela arbetet hafva värit följande:

Allmänna kostnader:

Ingenjörers, byggmästares m. fl. aflönin-
gar ............................... ...........................  Fmk 10,009: 23 

414: 35Resekostnader......................... .........................  »
Hyror. expenser m. m .......... .........................  » 1,309: 32
Sjnkvärden ............................. ...........................  » 1,210: 10

Taipale kaual sedd uppifran.

Expropriation:

Skadeersättningar till jordägare.....................  Fmk 803: 68
Förrättningskostnader.......................................  » 12: 50 pmp 3py ig

Foi’beredande och terrasseringsarbeten:

Förberedande arbeten:
Mätningsarbeten, röjning m. m ............. Fmk 1,692: 51
Arbetsspar, provisionella byggnader m. m. » 11,656:30
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Byggancte, underháll ooh rifning af damin
38 m ........................................................  Fmk 6,986: 51

Sáttens placering...................................... » 68: 80
Terrasseringsarbeten pá det torra:

Torrhállning af arbetsplatsen.................. » 8,061: 18
Aflágsnats stenblandad jord, borrning 

och sprángning af jordsten 12,487 m 3
á Fmk 2: 7 6 .............................................  » 34,491: 35

Sprángning af berg 2,508 m 3 á Fmk 6: 98 » 17,507: 85
Grus- och stenfyllning bakom murarna

902 m3 á Fmk 2: 1 4 ..............................  » 1,927: 60
Terrasseringsarbeten under vatten medels 

mudderverk:
Muddring af stenblandad jord frán 4.4

m djup 1,601 m 3 á Fmk 2: 2 2 .............. » 3,553: 29
Losa stenar upptagna med tillhjálp af

dykare 48 m 3 a Fmk 32: 07 ...............  » 1,539: 25
Forstárkning af slántorna:

Stenrevetering 2,867 m 2 á Fmk 7: 71 . .  » 22,101: 85
Stodjemur 908 m 3 á Fmk 38: 07 . . . .  » 34,568: 98
Matjords- och torfbekládning af dosse-

ringarna 1,450 m 2 a Fmk 1: 22 . . . .  » 1,773: 06 Fmk145,928: 53

Slussarna:

Grundningsarbeten:
Torrhállning af arbetsplatsen ..............  Fmk 2,531: 95
Grundgráfning for slussen 1,765 m 3 á

Fmk 2: 55 .............................................. » 4,493: 10
Sprángning af berg 315 m 3 á Fmk 13: 32 » 4,194: 70

Murar och slussplan:
Betongmur i sidomurar 180 m 3 á Fmk

27:74 .............................................  » 4,994: —
Troskel- och sidomurar i cementbruk

360 m 3 á Fmk 56: 1 0 ............................ » 20,197: 48
Fyllning af slussplan ................................  » 789: 20

Portar och pollare:
Nedrifning af ett áldre portpar och till-

verkning af ett n y t t .............................. » 10,008: 56
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Sattens om byggnad.................................  Fmk 1,459: 22
Tidigare forefintliga pollare utsatta och

nya tillverkade...................................... » 416:—  Fmk 49,084:21

Vagar, diken, planteringar och garden:
Dragvagar och gangbanor jamnade, gru-

sade 600 m ............................................  Fmk 1,288: 75
Garden 800 m ..........................................  » 412: 92 » 1,701:67

Husbyggnader:
Reparation af kontorslokalen ............................................  » 93: 40

Mynningen af Taipale kanals nedre del.

Forradet och diverse ntgifter:
Redskap och arbetsmaskiner
Underhall af redskap ...........
Materialier...............................
Lyse ..........................................
Transporter.............................

Fmk 10,125: 24
» 1,687: 20
» 10,888: 15
» 877: 82
» 3,297: 93 Fmk 26,876: 34

Summa Fmk 236,943: 33

Till arbetet hafva anvandts sammanlagdt 3,435 hast- och 40,195 fotdags-
verken.
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c) Leppävirta svängbro i Leppävirta socken af Kuopio Iän.

U tgifter :

Tjänstepersonalens aflöning ..........................................  Fmk 1,127: 50
Tjärning och malning af bron ......................................  » 34: 50
Reparation af bron och dess vridningsmekanism . » 82: 30
Diktning och reparation af hnsbyggnader .................  » 258: 60
Belysning................................................................................ » 3: 40

Summa Fmk 1,506: 30

Till arbetena användes 63 y2 fotdagsverke.

d) Konnus kanal i Leppävirta socken af Kuopio Iän.

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna 0.5o m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0.2o— 0.64 m 
Farkosternas djupgäende 2.40 m (vid lagvattenständ 2.10 m).
Trafiken genom kanalen vidtog den 21 maj och upphörde den 25 november.

Inkomster:

Kanalafgifter för 2,461 farkoster och 3 genomslussningar af
stock i flotte .............................................................................  Fmk 063: 75

U tgifter:

Tjänstepersonalens aflöning ............................................................
Un de rh älls kostnader:

Arbetsledning och resekostnader...........  Fmk 148: —
Vinterbrons underháll ..................................  » 18: 50
Underhäll af sluss och slussplan ...............  » 130: 70
Underháll af vägar, planteringar och

garden ........................................................... » 11: —
Husbyggnademas underháll .......................  » 1,470: 13

Diverse utgifter .................................................................................

Fmk 2,722: 50

» 1,778: 33
» 298: 77

Summa Fmk 4,799: 60

Öfverat, för Väg- o. vnttenb. ber. är 1912.
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Till arbetena användes 125 fotdagsverken.
Dâ uppbördsprocenten för âr 1912, utgörande Fmk 535: 37, tages i be- 

traktande, hafva inkomsterna, utgifterna och behällningen vid Taipale och 
Konnus kanaler under senast förflutna fern àr värit följande:

Inkomster Utgifter Behâllning

Âr 1908 ___ Fmk 61,247: 50 Fmk 9,624: 13 Fmk 51,623: 37
» 1909 ___ » 61,336: 75 » 11,698: 13 » 49,638: 62
» 1910 ___ » 76,011: 68 » 11,396: 17 » 64,615: 51
» 1911 ___ » 65,988: 82 » 12,188: 59 » 53,800: 23
» 1912 ___ » 43,834: 41 » 12,594: 66 » 31,239: 75

e) Ruokovirta kanal i Maaninga socken af Kuopio Iän.

Enkel sluss af trä.
Höjdskillnad emellan trösklarna 0.34 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna O.oo— 0.8 6 m 
Farkosternas djupgaende 1.5 0 m
Kanaltrafiken vidtog den 21 maj och upphörde den 11 november.

Inkomster:

Kanalafgifter för 1,395 farkoster och 44 genomslussningar af 
stock i flotte .............................................................................. Fmk 6,023: 65

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning ............................................ ................
Un derhállskostnader :

Muddring pá 1.9 m djup 30 m 3 .............  Fmk 144: —
Vinterbrons underháll ...................................... » 6: —
Underháll af sluss och slussplan...................  » 109: 20
Underháll af vägar, planteringar och garden » 35: 60
Husbyggnadernas underháll...........................  » 136: —
L y se ........................................................................ » 14: 40

Diverse u tg ifte r ...................................................................................
Uppbördsprocent till tullkammaren i Idensalmi

Fmk 2,300: —

» 445: 20
» 159: —
» 48: 35

Summa Fmk 2,952: 55

Till arbetena användes 138 fotdagsverken.
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Inkomsterna och utgifterna under señaste fern ár hafva varit:

Inkomster Utgifter Behällning

Ar 1908 .................  Fmk 5,225: 45 Fmk 2,652: 22 Fmk 2,573: 23
» 1909   » 5,245: 35 » 2,759: 42 » 2,485: 93
» 1910   »> 6,295: 95 » 2,778 :67 » 3,517: 28
» 1911   »> 8,006:—  » 2,740:91 » 5,265:09
» 1912   » 6,023: 65 » 2,952: 55 » 3,071: 10

f) Ahkionlahti kanal i Maaninga socken af Kuopio län.

Sluss af trä med tvä slusskamrar.
Höjdskillnad emellan de yttersta trösldarna 2.7 6 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 1.9 6— 3.80 m 
Farkosternas djupgäende 1.5 0 m
Kanaltrafiken vidtog den 23 maj och upphörde den 3 november.

Inkomster:

Kanalafgifter för 1,105 farkoster ................................................  Fmk 8,250: 70

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning ..........................................................
Underhallskostnader:

Arbetsledning och resekostnader......... Fmk 365: —-
Under hall af sluss och slussplan, inclu

sive de ofvan vattenytan befintliga 
murkna slussdelamas ersättande med
nya ........................................................  » 9,544: 01

Husbyggnadernas underháll ................. » 129: 80
En bat ....................................................... » 50: —
Lyse ............................................................. » 16: —

Diverse u tg ifter..................................................................................
Uppbördsprocent tili tullkammaren i Idensalmi

Fmk 2,075: —

» 10,104: 81
» 160: —
» 78: 79

Summa Fmk 12,418: 60

Till arbetena användes 31 l/2 hast- och 1,479 fotdagsverken.
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Under senaste fern är hafva inkomsterna och utgifterna värit följande:

Inkomster Utgifter Skillnad

Är 1908... Fmk 6,557: — Fmk 4,113: 31 Fmk + 2,443: 69
» 1909... » 6,931: 45 » 3,267: 16 » + 3,664: 29
» 1910... » 8,459: 30 » 5,468: 91 » + 2,990: 39
» 1911... » 10,670: 80 » 5,663: 16 » + 5,007: 64
» 1912... » 8,250: 70 » 12,418: 60 » — 4,167: 90

g) Nerko kanal i Lapinlahti socken af Kuopio Iän.

Enkel sluss af trä.
Höjdskillnad emellan trösklarna l.o i m 
Höjdskillnad emellan vattenytoma 0.4 3— 1.68 m 
Farkosternas djupgäende 1.5 o m
Kanaltrafiken vidtog den 18 maj och upphörde den 27 Oktober.

Inkomster:

Kanalafgifter för 1,512 farkoster och 4 genomslussningar af stock
i flotte .................................................................

Utgifter:

Fmk 5,102: —

Tjanstepersonalens afloning ..................................
Underhallskost-nader:

Fmk 2,300: —

Arbetsledning och resekostnader .......... Fmk 450: —
Putsning af kanalen . . ............................ » 94: 55
Reparation af stenreveteringen .............
Underhall af sluss och slussplan, de murk-

» 160: 92

na undre kistornas ersattande med nya. 
Underhall af vagar, planteringar och

» 5,138: 08

garden ....................................................... » 326: 97
Husbyggnadernas underhall ................... » 53: 61
L y s e ............................................................... » 21: — » 6,245: 13

Diverse utgifter ......................................................... » 130: —
Uppbordsprocent till tullkammaren i Idensalmi » 47: 85

Summa Fmk 8.722: 98

Tili arbetena användes 8 y2 häst- och 1,283 fotdagsverken.



Inkomsterna och utgifterna hafva under señaste fein ár värit följande:

inkom ster Utgifter Skilluad

Är 1908 ___ Fmk 3,939: 20 Fmk 2,643: 84 Fmk +  1,295: 36
» 1909 ___ » 4,494: 20 » 5,530: 93 » —  1,036: 73
>> 1910 » 5,306: 25 » 3,676: 06 » +  1,630: 19
» 1911 ___ » 6,470: 70 » 3,277: 58 » +  3,193: 12
» 1912 ___ » 5,102: — »> 8,722: 98 » —  3,620: 98

h) Öfriga delar af farleden.

1. Reinmare.

Deras underháll och skötsel................................................................... Fmk 15: 40

2. Fördjupning af gründet Invld Taipale kanat i Leppävirta socken
af Kuopio Iän.

Vattendjup vid lágvattenstánd 2.80 m
Bottenbredd 15 m
Minsta radie i krökningar 150 m
I anledning af distriktsingenjörens i Kuopio distrikt sommaren 1909 verk- 

ställda undersökning i och för fördjupning af farleden Varkaus— Kuopio och 
hans därpä uppgjorda förslag samt Öfverstyrelsens pá grund häraf gjorda hem- 
ställan biföll Kejserliga Senaten, enligt skrifvelse frán Kommunikationsexpedi
tionen af den 20 maj 1910, tili att farleden finge vid det söder om Taipale kanal 
belägna gründet uträtas och fördjupas tili ett djup af 2.80 m vid lágvattenstánd 
och beviljade för ändamalet ett belopp af 8,000 mark.

Arbetet pábegyntes i Oktober 1911 och blef färdigt i juni manad detta är.
Under áret fortsattes uppmuddringen med enskopiga mudderverket N:o II 

och den uppgräfda delen af farleden försägs med remmare.
Slutlig afsyning af arbetet ägde rum den 10 Oktober.

U tgifterna

för hela arbetet hafva värit följande:
Byggmästarens aflöning ...................................................................  Fmk 514: —
Förberedande arbeten ........................................................................ » 270: 30
Uppmuddrats med mudderverk gyttja frán 3.7 0— 4.io m djup

3,402 m3 ......................................................................................  » 5,048: 61
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Forrádet och dess underháll ...........................................................  Fmk 407: 25
Mudderverkets transport .................................................................  » 623: 35

Summa Fmk 6,863: 51

Till arbetet har inalles användts %  hast- och 832 l/2 fotdagsverke.

4. Farleden Nyslott— Kuopio genom Heinävesi.

a) Pilppa kanal i Heinävesi socken af S:t Michels Iän.

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna 1.0 4 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna O.os— 1.30 m 
Farkostemas djupgäende 1.80 m
Kanaltrafiken vidtog den 22 maj och upphörde den 20 november.

Inkomster:

Kanalafgifter för 1,491 farkoster och 3,672 genomslussningar af 
stock i flotte .............................................................................. Fmk 4,603: —

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning .............................................................
Underhállskostnader:

Arbetsledning och resekostnader ........... Fmk 16 J: —
Trallning och rensning ................................ » 130: 50
Reparation af stenreveteringen.....................  » 993: 10
Ledverkens underháll ......................................  » 113: —
Underháll af sluss och slussplan...................  » 130: 85
Underháll af vägar, planteringar och garden » 362: 15
Husbyggnadernas underháll............................ » 532: 78
2 st. autoluxlam por..........................................  » 449: 55
L y se ........................................................................ » 106: 95

Diverse utgifter ....................................................................................

Fmk 2,750: —

» 2,979: 88
» 1,595: 90

Summa Fmk 7,325: 78

Till arbetena användes 3 hast- och 464 y2 fotdagsverke.



23

b) Vääräkoski kanal i Heinävesi socken af S:t Michels Iän.

Farkosternas djupgäende 1.80 m

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning .............................................................  Fmk 660: —
Underhallskostnader:

Arbetsledning och resekostnader.................  Fmk 161: —
Trallning och rensning .................................... » 392: 75
Reparation af stenreveteringen .....................  » 529: 45
Nya gärden ........................................................  » 91: 50
Husbyggnadernas underhäll...........................  » 182: 29 » 1,356: 99

Summa Fmk 2,016: 99

Tili arbetena användes %  häst- och 324 y2 fotdagsverke.

c) Vihovuonne kanal i Heinävesi socken af S:t Michels Iän.

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna l . n  m 
Höjdskillnad emeHan vattenytorna 0.58— 1.07 m 
Farkosternas djupgäende 1.80 m 
Slussen passerades under äret af 2,061 farkoster.
Kanaltrafiken vidtog den 22 maj och upphörde den 20 december.

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning .............................................................
Underhallskostnader:

Arbetsledning och resekostnader.................  Fmk 105: —
Ledverkens underhäll........................................ » 100: —
2 st. autoluxlampor................................   » 449: —
Underhäll af sluss och slussplan................... » 54: 50
Underhäll af vägar, planteringar och gärden » 52: —
Husbyggnadernas underhäll...........................  » 261: 66
En bät ................................................................. » 50: —
L y se .......................................................................  » 32: 78

Fmk 1,296: —

» 1,104: 94

Summa Fmk 2,400: 94

Till arbetena användes 83 fotdagsverken.
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d) Hynnilänsalmi svängbro i Heinävesi socken af S:t Michels Iän.

Farkosternas djupgäende 1.8 o m

Utgifter :

Tjänstepersonalens aflöning .............................................................  Fmk 660: —
Underhällskostnader:

Arbetsledning och resekostnader............... Fmk 63: —
Underhäll af bron och ledverken................... » 49: 50
Underhäll af vägar, planteringar och gärden » 28: —
Husbyggnadernas underhäll ....................... » 23: 75 » 164: 25

Summa Fmk 824: 25

Tili arbetena användes 25 fotdagsverken.

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

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna 2.64 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 2.2 5— 2.71 m 
Farkosternas djupgäende 1.80 m 
Slussen passerades under äret af 1,907 farkoster.
Kanaltrafiken vidtog den 22 maj och upphörde den 19 november.

U tgifter:

Tjänstepersonalens aflöning ...................................................................Fmk 1,348: —
Underhällskostnader:

Arbetsledning och resekostnader .......... Fmk 253: 10
Trallning och putsning af kanalen . . . . » 49: 25
Reparation af stenreveteringen ............. » 2,041: —
Den rörliga brons och ledverkens under-

h a l l ....................................................... » 123: 70
Slussens och slussplanets underhäll . . . . » 72: 50
Underhäll af vägar, planteringar och gär-

d e n ....................................................... » 621: 55
Husbyggnadernas underhäll ................... » 327: 65
2 st. autoluxlampor.................................... » 449: 55
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Lyse................................................................  Fmk 84: 38 Fmk 4,022: 68
Diverse u tg ifter.................................................................................... » 50: —

Summa Fmk 5,420: 68

Till arbetena användes 43 hast- och 688 y2 fotdagsverke.

f) Karvio kanal i Heinävesi socken af S:t Michels län.

Karvio kanal sedd f'rän nedre sidan.

Enkel sluss af steil.
Höjdskillnad emellan trösklarna 1. j 6 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 1.07— 1.7 3 m 
Farkosternas djupgäende 1.80 m
Kanaltrafiken vidtog den 21 maj och upphörde den 16 november.

Inkomster:

Kanalafgifter för 1,869 farkoster och 3,620 genomslussningar af
stock i flotte .............................................................................  Fmk 75,248: 95

U tgifter:

Tjänstepersonalens aflöning ............................................................. Fmk 2,750: —

Ofverst. för Väg- o. vnttenb. her. är b)12. 4
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Underhällskostnader:
Arbetsledning och resekostnader...............
Trallning af kanalen ....................................
Reparation af farledsmärkena...................
Reparation af stenreveteringen.................
Den rörliga brons ocli ledverkens underhäll
Komplettering af redskapen.......................
Slussens och slussplanets underhäll........
Vägars, planteringars och gardens under

häll ..........................................................
Husbyggnadernas underhäll.......................
2 st. autoluxlam por......................................
L y se ...................................................................

Diverse u tg ifter .........................................................

Emk 209: 50
» 135: 50
» 15: —
» 92: —
» 311: 70
» 10: 32
» 228: 51

» 717: 20
» 662: 90
» 457: 20
» 270: 50 F mk

»
3,110: 33 

284: 80

Summa Fmk 6,145: 13

Till arbetena användes 17 hast- och 483 l/2 fotdagsverke.

g) Ófriga delar af farleden.

Utgifterna varo fóljande:

Arbetsledning och resekostnader........................................  Fmk 117: 20
Trallning och putsning af de upprensade stállena i farleden . .  » 718: 07
Farledsmarkenas underháll......................................................  » 310: 50

Summa Fmk 1,145: 77

Till arbetena anvandes 286 fotdagsverken.
Dá den vid tullkamrarna i Kuopio och Idensalmi under ár 1912 verkstállda 

uppborden af kanalafgifter, utgorande sammanlagdt Fmk 5,463: 48, och den 
harfór erlagda uppbordsprocenten Fmk 218: 52 medráknas, hafva inkomsterna 
och utgifterna fór hela Suvasvesi— Joutsenvesi farled under señaste fem ár 
utgjort:

Inkomster Utgifter Ski Uñad

Ár 1908___ Fmk 26,736: 05 Fmk 27,942: 84 Fmk —  1,206: 79
» 1909___ » 21,541: 90 » 26,942: 45 » —  5,400: 55
» 1 9 1 0 .... » 42,332: 04 » 20,985: 18 » +  21,346: 86
» 1911___ » 53,162: 12 » 35,409: 25 » +  17,752: 87
» 1912___ » 85,315: 43 » 25,498: 06 » +  59,817: 37
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5. Farleden Nyslott— Joensuu— Nurmes,

a) Oravi kanal i Rantasalmi socken af S:t Michels iän.

Farkostemas djupgäende 2.40 m
Svängbron passerades under arot af 4,765 farkoster.
Kanaltrafiken vidtog den 22 maj och upphörde den 20 november.

Utgifter: .

Tjänstepersonalens aflöning ............................................................  Fmk 720: —
Underhällskostnader:

Arbetsledning och resekostnader............... Fmk 75: —
Underhäll af stenreveteringen................... » 93: 05
Den rörliga brons och ledverkens underhäll » 795: 88
Underhäll af vägar, planteringar och gärden » 132: 65
L y se ................................................................... » 25: 60

Summa Fmk 1,842: 18

Tili arbetena användes 142 fotdagsverken.

b) Farleden genom Kivisalmi och Ritosalmi sund i Bräkylä socken
af Kuopio län.

Vattendjup vid lägvattenständ 2.70 m
Bottenbredd i rak sträcka 15 m
Minsta radie i krökningar 500 m
Sedan Bräkylä kommun hos Kejserliga Senaten anhällit att Kivisalmi 

och Ritosalmi emellan Bräkylä sockens kyrkoby pä fasta landet och Oravisalo 
holme belägna sund matte pä kronans bekostnad upprensas och fördjupas för 
ästadkommande af en minst 12 meter bred farled, verkställdes för ändamälet 
undersökning och uppgjordes program, hvarefter Kejserliga Senaten, jämlikt 
Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 15 juni 1906, för upprensning 
och fördjupning af nämnda sund beviljade ett anslag af 200,000 mark.

Arbetet päbegyntes i augusti 1907 och blef färdigt i September 1911. En 
närmare redogörelse för arbetets uppkomst och tekniska program ingär uti 
ärsberättelsen för 1907.

Under äret verkställdes slutlig afsyning a arbetet för en kostnad af 120
mark.
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U tgif terna

för hela arbetet hafva värit följande:
Allmänna kostnader ....................................................................... Fmk 6,573: 94
Förberedande och terrasseringsarbeten............................................ » 159,499: 12
Farledsmärken......................................................................................  » 2,992: 27
Forrádet..................................................................................................  » 457: 14
Muddermaterielens underháll..........................................................  » 30,467: 36

Summa Fmk 199,989: 83

Till arbetet hafva inalles användts 405 hast- och 26,063 fotdagsverken.

c) Pielis älfs kanaler i Kuopio Iän.

Farkosternas djupgaende 1.5 0 m
Genom Pielis älfs kanaler passerade under seglationstiden 2,864 farkoster 

hvarutom genom Joensuu och Utra kanaler verkställdes sammanlagdt 452 
genomslussningar af stock i flotte.

Trafiken vidtog den 2 maj och upphörde den 2 november.
Under äret infördes telefonledningar tili Utra, Kuurna, Paihola, Haapa- 

virta, Jakokoski, Saapaskoski och Nesterinsaari kanaler.

Inkomster:
Kanalafgifter uppburos:

Vid kontoret i Joen su u ..............  Fmk 14,248: 85
» » » U t r a .................................  » 1,663: 95
» » >> K a ltim o ...........................  » 6,158: 20

Allmánna utgifter:
Underhállskostnader:

Farledens utprickning samt farledsmár-
kenas underháll och skotsel ................  Fmk 368: 28

Telefonledningar..............................................  » 3,545: 05
Forrádet............................................................. » 99: 05

Diverse utgifter (ársafgifter for telefonem a)...............................

Summa Fmk 4,611: 38

Fmk 22,071: —

Fmk 4,012: 38 
» 599: —

Till arbetena användes under áret 15 %  hast- och 354 yz fotdagsverke.



29

l. Joensuu kanal inom Joensuu stact.

Enkel sluss af trä.
Höjdskillnad emellan trösklarna 0.4O m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0.0 4— 1.0 5 m

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning .............................
U nderhällskostnader:

Underhäll af gängar och gräslindor. . .  .
Underhäll af broar, bryggor m. m ........
Underhäll af sluss och slussplan..........
Reparationer ä husbyggnaderna............
Särskilda utgifter.......................................

Fmk 549: —
» 1,471: 88
» 1,452: 48
» 1,188: 42
» 287: 82

Fmk 8,950: —

4,949: 60

Summa Fmk 13,899: 60

a. litra kanal i Kontiolahti socken.

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna 1.59 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0.62— 2.7 9 m

Utgifter :

Tjänstepersonalens aflöning ............................................................. Fmk 2,080: —
Underhällskostnader:

Slussens och slussplanets underhäll ........  Fmk 195: 47
Husbyggnademas underhäll.......................  » 269: 90
Särskilda utgifter .......................................... » 37: 38 » 502: 75

Summa Fmk 2,582: 75

3 . Kuurna kanal i Kontiolahti socken. 

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna 2.0 8 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna O.44— 2.92 m
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Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning .............................................................
Underhallskostnader:

Slussens och slussplanets underhall ...........  Fmk 152: 97
Husbyggnadernas underhall...........................  » 18: 97
En b ru n n .............................................................  » 210: —
Reparation af kanalens nedre stenledare. » 45: 40
Särskilda utgifter ..............................................  » ' 68: 38

Summa

Fmk 873: —

» 495: 72

Fmk 1,368: 72

4. Paihola kanal i Kontiolahti socken. 

Enkel sluss af trä.
Höjdskillnad emellan trösklarna 0.61 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna O.o?— 1.14 m

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning .............................................................  Fmk 873: —
Underhallskostnader:

Underhall af sluss och slussplan.................  Fmk 302: 27
Reparationer ä husbyggnaderna ...................  » 25: 70
Ommurning af trappstegen pa nedre sidan

af slussen ......................................................... » 82: 80
Särskilda utgifter ........................................  » 13: 38 » 424: 15

Summa Fmk 1,297: 15

5. Haapavirta kanal i Kontiolahti socken.

Enkel sluss af trä.
Höjdsldllnad emellan trösklarna 0.7 2 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0.40— 1.9 3 m

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning Fmk 873: —
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Underhallskostnader:
Slussens, slussplanets och sidobryggans

underhall ....................................................  Fmk 855: 62
Reparation af husbyggnadema..................... » 65: 80
Reparation af stödjemurama pa slussens

öfre sida ......................................................  » 2,377: 60
Särskilda utgifter............................................ >> 142: 48 Rmb; 3,441: 50

Summa Fmk 4,314: 50

(>. Jnkokoski kanal i Kontiolahti sotken.

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklama 0.80 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0.07— 1.12 m

V tgifter:

Tjänstepersonalens aflöning ...........................
Underhallskostnader:

Underhall af sluss och slussplan........
Reparationer ä husbyggnadem a........
Särskilda u tg ifte r ...................................

.........................  Fmk 873:

Fmk 214: 22 
» 663: 80
>>_ 34: 98 » 913; _

Summa Fmk 1,786: —

7. Saapaskosk i kanal i Eno sockeu.

Enkel sluss af trä.
Höjdskillnad emellan trösklarna 1.33 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0.57— 2.31 m

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning ............................................................  Fmk 873: —
Underhallskostnader:

Slussens ooh slussplanets underhall ........  Fmk 372: 29
Husbyggnadernas underhall.......................  » 289: 35
Särskilda u tg ifte r ..........................................  » 100: 88 » 762: 52

Summa Fmk 1,635: 52
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8. Nesterinsaari kanat i En« socken. 

Enkel sluss af trä.
Höjdskillnad eraellan trösklarna 1.7 6 m 
Höjd.skillnad eraellan vattenytorna 0.2 4— 2.8 8 ra

Utgifter :

Tjänstepersonalens aflöning .............................................................
Underhällskostnader:

Underhall af sluss, slussplan ooh sido-
bryggor .......................................................  Fmk 205: 97

Ombyggnad af slusslocket och slusskam-
marens stockväggar .................................. » 3,629: 01

Underhall af vägar, planteringar och
gärden ...........................................................  » 42: —

Husbyggnadernas underhall .......................  » 354: 35
Särskilda utgifter ..........................................  » 214: 68

Fmk 873: -

» 4,446: 01

Summa Fmk 5,319: 01

9. Kait iiho kanat i Eno socken.

Sluss af sten med tva slusskamrar.
Höjdskillnad eraellan de yttersta trösklarna 4.90 m 
Höjdskillnad eraellan vattenytorna 2.68— 5.65 ra

V tgi/ter:

Tjänstepersonalens aflöning ............................................................. Fmk 2,755:
Underhällsarbeten:

Underhall af sluss och slussplan ............. Fmk 190: 84
Husbyggnadernas underhall .......................  » 1,757: 73
Byggandet af en brunn .............................  » 190: 05
Särskilda utgifter ..........................................  » 106: 78 ,> 2,245: 40

Summa Fmk 5,000: 40

10. Hiiiliä kanat i Eno socken.

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna 0.83 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna o.26— l.oo m
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Tjänstepersonalens aflöning ............................................................
Underhällskostnader:

Underhäll af sluss och slussplan ..................Fmk 179: 74
Reparationer ä husbyggnaderna............... » 59: 22
Särskiidä utgifter ..........................................  » 13: 38

873: -

252: 34

11. Sirkkala kaaal.

Summa Fmk 1.125: 34

Vid Sirkkala kanal ombyggdes 
a f ........................................

15 m 2 af reveteringen för en lcostnad 
..............................................................  Fmk 43: 2(1

Tili samtliga. dessa arbeten användes inalles 128 % hast- och 2,164 % fot- 
dagsverke.

Farledens i Pielis älf förbättrande och utvidgning.

12. rträtniiiir af tarierten iuvid Pataluoto höhne emellan Joensuu 
oeh Utra kanaler.

Bottenbredd ä rak sträcka 20 m
Minsta radie i krökningar 150 m
Uti utgiftsstaten för är 1911 hade för detta arbete, som afser uträtning 

af farleden, upptagits Fmk 6,570: — . Da man icke var säker om riktigheten af det 
är 1904 uppgjorda arbetsprogrammet och kostnadsförslaget, undersöktes arbets- 
stället änyo Iran isen före arbetets början med det resultat att det nya kost- 
nadsförslaget slutade ä 17,400 mark. I anledning liäraf beslöt Öfverstyrelsen 
att muddringsarbetet tillsvidare skulle inskränkas tili enbart den öfre delen af 
den sträcka, som var afsedcl att uppmuddras, i den man de uti detta ärs ut- 
giftsstat för arbetena vid Pielis älfs kanaler upptagna anslagen öfverhufvud- 
taget skulle försla, men att muddringen af den nedre delen skulle blifva be- 
roende tili dess erfarenhet vunnes därom, huruvida en utvidgning af farleden 
därstädes alls vore af nöden.

Arbetet, som pabegyntes i februari 1911, blef färdigt detta är innan kanal
traf iken vidtog i maj. Slutlig afsyning af arbetet verkställdes den 7 Oktober.

Utgifter na

för heia arbetet hafva varit följande:
Arbetsledning, resekostnader m. m. ..

öfterst, för Vag- o. vattenb. her. är 1912.

Fmk 335: —



Skadeersattningar till jordagare ......................
Forberedande arbeten, muddringsstallningar ra
Berg och grus aflagsnats 430 m3 .......................
Forradet och diverse utgifter . ........................

. . . .  Fmk 13: —

. . . .  » 40: —
. m.......... . . . » 153: 80

. . . .  » 9,790: 45

. . . . » 961: 07

Summa Fmk 1 1.294: ■h

Till arbetet bar inalles användts 56 V4 hast- och 2,754 14 fotdagsverke.

13. Oiiifpgguad i sten af Saapaskoski sliiss.

Arbetet, tor hvilket under dett-a är stod till förfogande 80,000 mark och 
för hvilket kostnadsförslaget stiger till 130,000 mark, pabegyntes i början af 
februari mänad. Under vintern lössprängdes den för slussens ombyggnad erfor- 
derhga kvantiteten sten uti Kaltimo stenbrott och transporterades färdighuggen 
under loppet af sommaren uti pramar till Saapaskoski. Sedan kanaltrafiken i 
slutet af oktober mänad upphört. afstängdes kanalen medels dammar och läns- 
pumpades. Samtidigt refs den gamla träslussen och uppförandet af ett 
för murningen erforderhgt varmt skjul omkring slussen vidtog. Alit äterstäende 
arbete öfverlämnade Öfverstyrelsen den 1 november pa entreprenad till bygg- 
mästaren Oskar Flink för en summa af 78,500 mark, hvarifrän dock skulle af- 
dragas priset för den tili arbetsplatsen anskaffade «'nienten. Arbetet fort-
sâttes i nâsta àr.

Utgifter:

Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m .................................Fmk 4,532: 07
Skadeersattningar till jordagare ....................................................... » 148: 75
Forberedande arbeten, provisionella byggnader, dammar m. m. » 17,816: 36
Grundningsarbeten, torrhallning af arbetsplatsen m. m.....  » 2,204: 60
Anskaffning och huggning af sten ..................................................  » 34,884: 30
Forradet och transporter ...................................................................  » 10,756: 38
Utbetalats till entreprenôren ............................................................. » 0,562: 85

Summa Fmk 70.996: —

Till arbetet användes under âret 240 hast- och 7,015 fotdagsverke.

14. Farledsarbctet emellau Kulli 1110 »eli Nesterinsaari slussar i Km> sockeu.

Vattendjup vid lâgvattenstând 2.50 »n 
Bottenbredd â rak sträcka 10.0 m



Minsta radie i krökningar 250 m
Arbetet vidtog i april 1909 och fortgar. En närmare redogörelse för arbe- 

tets uppkomst och tekniska program ingär i berättelsen för är 1909.
Under äret har utförts ny stenrevetering med stödbjälke och pälar vid 

basen uti Kaltimo gamla nedre kanal och delvis äfven uti den emellan Kal- 
timo och Kahapyörre befintliga dämmen sammanlagdt 2 646 m 2. Till nämnda 
dämm kördes jord- och stenfyllning inalles 2902 m 3. hvarefter densamma jäm- 
nades. Pä de i kanalen emellan Kaltimo och Kahapyörre befintliga 6 sten- 
pollare murades öfre stenhvarfvet äfvensom pollarhufvudena.

U tgifter:

Allmänna kostnader............................................................................  Fmk 1,482: 24
Skadeersättningar tili jordägare ......................................................  » 180: 30
Förberedande och terrasseringsarbeten ..........................................  » 21,453: 51
Murning af farledspollare ...................................................................  » 435: 60
Förrädet och diverse utgifter ....................................................... » • 934: 40

Summa Fmk 24,486: 05

Under foregaende ar har till arbetet atgatt ................. . . . . » 249,041: 09

Summa Fmk 273,527: 14

Till arbetet anvandes under aret 518 y2 hast- och 4,939 %  fotdagsverke.

Sammandrag af utgifterna vid Pielis älfs Jcanaler:

Underhallskostnader:
Allmänna kostnader ............... ............  Fmk 4,611: 38
Joensuu kanal ................. ........  » 13,899: 60
Utra » ................. 2,582: 75
Kuurna » ................. ......... » 1,368: 72
Paihola » ................. ............  » 1,297: 15
Haapavirta » ................. 4,314: 50
Jakokoski » ................. ............  » 1,786: —
Saapaskoski » ................. ............. » 1,635: 52
Kesterinsaari » ................. ............. » 5,319: 01
Kaltimo » ................. ............. » 5,000: 40
Häihä » ................. ............. » 1,125: 34
Sirkkala » ................. ............. » 43: 20 Fmk 42,983: 57



Förbättrings- och utvidgningsarbeten:
Uträtning af farleden vid Pataluoto. . Fmk 3,058. 15 
Ombyggnad af Saapaskoski sluss . . .  » 79,996: —
Kaltimo- Nesterinsaari farledsarbete. . » 24,486: 05 p^nik 107,540: 20

Summa Fmk 150,523:77

I)á irán de ordinarie utgiftema ..................................................  Fmk 42,983: 57
af dragas inkomstema ...................................................................... » 22,071: —

utgör skillnaden Fmk 20.912: 57

Tili arbetena vid Pielis älfs kanaler bar under är 1912 användts samman- 
lagdt 909 y2 häst- och 15,241 '% fotdagsverke.

Inkomstema och utgiftema hafva under señaste fem är värit följande:

Inkomster Utgiiter Sldllnad

Är 1908.. Fmk 29,788: 90 Fmk 53,359 09 Fmk -  23,570: 19
» 1909.. » 31,264: — » 68,105 i2 b » -  36,841: 12 1
» 1910.. » 32,277: 80 • » 38,180 64 » —  5,902: 84
» 1911.. » 26,178: 90 » 32,571 —- » — 6,392: 10
» 1912.. » 22,071: — » 42,983 57 » —  20,912: 57

d) Öfriga delar af farleden.

Utgifter:

Aflägsnats stenar ur farleden Nyslott— Joensuu in vid Vuokola
sten .................................................................................................  Fmk 2,665: 73

Underhäll af farledsmärkena i nämnda farled ................................ » 390: 58
Underhäll af remmare i Juukalahti farled och hamn i Pielisjärvi

sjö .....................................................................................................  » 35: —

Summa Fmk 3,091: 31

Tili arbetena användes 370 fotdagsverken.

') 1 1909 ars berättelse onifatta motsvarande siffror jämväl utgiftema för farledens 
förbättrande.



6. Farleden Villmanstrand—  S;t Michel.

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

Farkosternas djupgäende 1.65 m
Under äret passerades svängbron af 1,713 farkoster.
Kanaltrafiken vidtog den 16 maj och upphörde den 19 novernber.

Utgifter:
Tjänstepersonalens aflöning ............................................................  Fmk 660: —
Underhällskostnader:

Arbetsledning och resekostnader............... Fmk 70: —
Reparation af stenreveteringen................. » 34: —
Den rörliga. brons underhäll ..................... » 92: 35
Underhäll af vägar, plantenngar och gärden » 96: 73 » 293: 08

Summa Fmk 953: 08

Till arbetena användes 11 %  hast- och 49 y2 fotdagsverke.

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

Farkosternas djupgäende 1.65 m .
Svängbron passerades under äret af 3,269 farkoster.
Kanaltrafiken vidtog den 16 maj och upphörde den 19 novernber.

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning 
Underhällskostnader:

Svängbrons och ledverkens underhäll

Husbvggnadernas underhäll

Fmk 660: —

. Fmk 70: —
» 343: 85

/II » 18: «
» 56: 67 » 488: 52

Summa Fmk 1,148: 52

Till arbetena användes 2 häst- och 50 fotdagsverken.

c) Luipposensalmi farled i Kristina socken af S:t Michels län.

Vattendjup vid lägvattenständ 2.io m 
Bottenbredd 10 m
Den uppmuddrade farledens längd 0.21 km



Da farleden uti det emellan St. Michels stad och Stor-Saimen befintliga 
Luipposensalmi sund visat sig vara till den grad krokig att trafiken harigenom 
betydligt forsvarades, sa uppgjordes ar 1909 ett forslag till oppnande for tra
fiken af ett annat, strax invid det gamla belaget sund, och beviljade Kejserliga 
Senaten den 5 augusti 1910 for andamalet 6,000 mark.

Arbetet pabegyntes i augusti 1911 och blef fardigt i rnaj manad detta ar.
Under aret slutfordes bergsprangningen och farleden utprickades. Slutlig 

afsyning verkstalldes den 23 juli, hvarefter arbetet godkandes.

Utgifterna

för líela arbetet halva värit följande:
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m ...............................  Fmk 733: 72
Förberedande arbeten, dammar, färjor m. m................................. » 35: 80
Terrasseringsarbeten under vatten:

Muddring af jord, lera och lerblandad jord pá 3.5 m djup
1,775 m 3 ......................................................................................  » 2.308: 14

Aflägsnats jordsten 117 m 3 ....................................................... » 760: 45
Sprängning och upptagning af berg 81 m3 .........................  » 1,668: 05

Redskapens underhall.............................................................................. » 84: 31
Transporter.................................................................................................  » 386: —

Summa Fmk 5,976: 47

Till arbetet har inalles användts 12 hast- och 1,176 3/ j  fot dags verke.

d) Öfriga delar af farleden.

Farkosternas djupgáende 1.65 m

Utgifter:

Arbetslednmg och resekostnader....................................................
Trallning och putsning af farleden................................................
Farledsmärkenas underhäll...............................................................
Reparation af stenreveteringen .......................................................
Underhäll af vägar, planteringar och gärden.............................

Summa

Fmk 430: —
» 953: 01
» 250: 47
» 506: —
» 210: 60

Fmk 2,350: 08

Till arbetena användes 4 %  hast- och 360 fotdagsverken.



7. Öfriga farleder i Saima vattensystem.

a) Farleden genom Otamoinsalmi sund i Savitaipale och Taipalsaari socknar

af Viborgs Iän.

Farkosternas djupgäende 1.8 o m
Under äret mälades i farleden befintliga pollare för en kostnad af 46 mark 

50 penni.

b) Farleden Nyslott— Kesälahti i S:t Michels Iän.

Farkosternas djupgäende 1.8o m
Under äret malades i farleden befintliga pollare för en kostnad af 46 mark 

85 penni.

c) Farleden tili Joroisniemi uti Jorois socken af S:t Michels Iän.

Vattendjup vid lägvattenständ 2.] o m
Bottenbredd ä rak sträcka 10 m
Minsta radie i krökningar 150 m
Pä anhällan af Jorois kommun, om hvilken anhällan Rantasalmi kom

mun förenat sig, anbefallde Kejserliga Senaten den 11 juni 1908 Ofverstyrelsen 
att Iät a verkställa undersökning för upprensning af en farled tili alternativt 
1.8 och 2.1 m djup, utgäende frän farleden Nyslott— Varkaus i trakten af Par- 
kunselkä fjärd genom Vaajasalmi sund tili Haapaselkä fjärd och därifran genom 
Kotkatsalmi sund tili Joroisselkä fjärd och Joroisvirta ström i närheten af Jorois 
kyrkoby samt frän Kotkatsalmi sund normt genom Virtasalmi sund tillbaka 
tili förenämnda farled. Sedan denna undersökning verkställts och pä grund 
däraf ett ä 290,000 mark slutande kostnadsförslag uppgjorts. af hvilket belopp 
en hart till uppgräfning af Vaajasalmi sund ätginge 170,000 mark och tili upprens
ning af de öfriga sunden, nämligen Virtasalmi, Syväsalmi, Kotkatsalmi och 
Puomilansalmi sund, 120,000 mark, anbefallde Kejserliga Senaten, jämlikt skrif- 
velse frän Kommunikationsexpeditionen af den 18 mars 1910, att frän liufvud- 
farleden Nyslott— Varkaus en farled genom Virtasalmi med flere sund tili 
Joroisniemi skulle till ett djup af 2. i m vid lägvattenständ pä statsverkets be- 
kostnad upprensas för en kostnad af 120,000 mark.

Arbetet päbegyntes i juni 1912 och fortgär.
Under äret uppmuddrades med grabb lös jord i Kotkatsalmi och Puomilan

salmi sund. Sistnämnda sund blef halffärdigt i medlet af december mänad, dä 
vattnen isbelades och muddringen upphörde. Den 1 augusti vidtogs med upp- 
muddringen af den i Kotkatsalmi sund under den lösa jorden befintliga härdaer
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grunden medels enskopiga mudderverket N:o LI ooh fortgick arbetet härmed 
till den 1 november. I Syväsalmi sund muddrades med nämtida enskopiga mud- 
derverk ända tili den 17 december. I Virtasalmi sund aflägsnades sten med tili- 
hjälp af dykare och befanns bottnen da vara sä stenig att beslut fattades o m 
dess uppgräfning efter torrläggning, hvilket arbete, efter det dammarna blifvit
färdiga, kunde päbörjas i medlet af december.

Arbetskvantiteterna voro följande:
Uppgräfts grus och stenblandad jord .............................  3,543 m3
Aflägsnats jordsten ...............................................................  541 m 3
Sprängning af b erg .....................................   25 m 3
Muddrats lera pä 3.6 m d ju p ............................................  14,744 m 3

» stenblandad jord pä 3.6 m d ju p .....................  5,973 m3
Upptagits jordsten pä 3.6 m d ju p ...................................  751 m 3

U tgifter :

Allmänna kostnader..................................................................  Fmk 2,886:31
Förberedande och terrasseringsarbeten..................................  » 43,698: 78
Förrädet .........................................................................................  » 4,054: 86

Summa Fmk 50,639: 95

d) Kanalisering af Juojärvi vattendrag i Heinävesi socken af S:t Michels Iän samt 

Tuusniemi, Kuusjärvi och Kaavi socknar af Kuopio Iän.

Vattendjup vid lägvattenständ..............................................  2.10 m
Kanalbottnens bredd:

i bergskärningar.......... ........................................................... 10. o m
» jordskärningar ...................................................................... 15.0 m

Minsta radie i krökningar:
i kanal ......................................................................................  180. o m
» s u n d ........................................................................................  150. o m

Minsta bredd hos sluss.............................................................  7.6 m
» användbara längd hos sluss........................................  31.6 m

Arbetet pábegyntes i juni 1911 och fortgár. Narmare redogorelse for arbe- 
tets uppkomst ocli tekniska program ingár i 1911 árs beráttelse.

Under áret blefvo i I :sta eller Varistaipale kanals arbetsclistrikt jordskár- 
nings- och bergsprángningsarbetena fardiga och de till forstárkning af kanalens 
sidor á kárrmarker erforderliga tryckbankarna lagda. Till forstárkning af slán- 
torna vidtogs med lággning af stenrevetering och uppfórande af stodjemurar. 
Betonerings- och murningsarbetet vid slussarna páborjades, men máste afbrv-
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tas till följd af vinterns inträde. Uppförandet af dragvägsbryggor ofvan- och 
nedanom slussarna pábegyntes. Sparrar tili slussportarna anskaffades och för- 
sägades. Bostads- och uthusbyggnad för kanaluppsyningsmannen, bostads- 
och uthusbyggnader för kanaldrängarna, gemensam bad-, bagar- och tvättstugu- 
byggnad äfvensom en brunn blefvo färdiga. Ang- elektriska kraft centralen för- 
flyttades i slntet af äret tili II:dra eher Taivallahti kanals arbetsdistrikt.

/  II:dra etter Taivallahti kanals arbetsdistrikt fortsattes under áret jordskär- 
ningsarbetena och tryekbankarnas utkörning i karret ofvanom slussarna.

Bortsprängningen af berg pä platsen för de blifvande slussarna vidtog. 
41 usbyggnaderna. nämligen kanalvaktens och clrängens bostads- och uthusbygg
nader. bad- och tvättstuga äfvensom en brunn blefvo färdiga.

De jord- och vattenomraden, som genom expropriation komma att afskil- 
jas. nämligen Varistaipale och Taivallahti kanalomräden, särskilda ställen vid 
farleden Taivallahti—Juojärvi äfvensom omrädet kring Kaavinkoski fors kart- 
lades och deras omkretsräer utpälades och afrösades.

Arbetsanslag, beviljadt den 11 november 1910, Fmk 1,390,000: — .
Af detta belopp hade i utgiftsstaten för ar 1911 upptagits Fmk 300,000: — 

och i utgiftsstaten för ar 1912 Fmk 400,000: — . Utöfver dessa belopp använ- 
des under är 1912 med Kejserliga Senatens begifvande yttermera Fmk 34,475: 55 
säsom förskott.

Följande arbetskvantiteter utfördes:

Öf verst, för 1 iin- <>. m l I mb. her. nr 191J. 6



Aflagsnats karrjord och dy ............................................ 32,114.5 m 3
» sand och lerjord ............................................  7,332.5 m 3
» stenblandad j o r d ............................................  54,873.o m 3

Sprangts och aflagsnats jordsten .................................... 1,480.5 m 3
)> » » berg .......................................... 13,053.5 m 3

Slapats jord och grus till tryckbankar .......................  13,399.0 m 3
» grus under stenreveteringen................................ 4,058.5 m 3

Paining och nackpalar under stenreveteringen............. 1,220 m
Stenrevetering....................................................................... 6,594 m 2
Stodjemurar .........................................................................  1,029 m3

Tryckbankar â Taivallahti kanalstrâcka.

U tgifter:

Allmànna kostnader................................. F mk 25,321 04
Expropriation.............................................. >> 2,972 (17
Fôrberedande och terrasseringsarbeten . >> 368,612 17
Broar och bryggor .................................... » 11,930 40
Slussar ........................................................... » 88,246 14
Vagar och diken ........................................ » 3,130 04
Husbyggnader.............................................. » 64,571 37
Fôrrâdet och diverse utgifter................. » 27,354 99

Under fôregâende âr âtgick till arbetet
Summa F mk

»
592,138
142,337

22
33

Summa Fmk 734,475 55

Till arbetet användes under àret 9,450 hast- och 88.482 fotdagsverken.
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e) Farlederna i Kallavesi.

L'arleden Kuopio—Mini rue virtu—Akoupoliju—Karjalaiikoski.

Arbetsledning och resekostnader.......................................... Fmk 72: 70
Farledsmärkenas underhäll och sk ö tse l.............................  » 175: 12

Summa Fmk 247: 82
Till arbetet användes 40 y2 fotdagsverke.

f) Farleden Syväri— Vuotjärvi.

I. Lastukoski knual i Xilsiii socken ¡if Kuopio hin.

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan slusströsklarna 0.77 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0.19— 0.7 9 m 
Farkosternas djupgäende l.eo m
Kanaltrafiken vidtog den 20 maj och upphörde den 5 november.

Inkomster:

Kanalafgifter för 900 farkoster och 12 genomslussningar af stock
i flotte .......................................................................................  Fmk 828: 65

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning .............................................................
Underhällskostnader:

Arbetsledning och resekostnader.................  Fmk 23: 29
Underhäll af sluss och slussplan ...................  » 48: 50
Underhäll af vägar, planteringar och garden » 193: —
Husbyggnadernas underhäll ...........................  » 293: 60
Anskaffande af lifb o ja r ....................................  » 17: 45
Lyse .....................................................................  » 21:03

Diverse u tgifter...................................................................................

Summa

Fmk 1,865: —

» 596: 87
» 144: —-

Fmk 2,605: 87

Till arbetena användes 26 4/ 5 hast- och 30 y2 fotdagsverke.
Under senaste fern är hafva inkomsterna och utgifterna varit följande:

Inkomster Utgifter Skill nad
Är 1908 .....................  Fmk 517:05 Fmk 1,979:70 Fmk —  1,462:65

»> 1909 .....................  » 527:05 » 2,450:05 » — 1,923: —



u

Inkom st U tgift Skillnad

Ar 1910 ........................ Fmk 709:15 Fmk 2,081:63 Fmk —  1,372:48
» 1911 .........................  » 740:35 » 4,714:23 » —  3,973:88
» 1912 .........................  » 828:65 » 2,605:87 » —  1.777:22

ä. Öl'rig-a delar af farleden.

Utgifter:

Arbetsledning och resekostnader.......................................................  Fmk 267: 38
Trallning och rensning af farleden ..................................................... » 678: 60
Farledsmärkenas underhäll.................................................................... » 217: 15

Summa Fmk 1,163: 13

Till arbetet användes 14 V4 hast- och 199 V4 fotdagsverke.

g) ldensalmi— Kiuruvesi farled inom Idensalmi och Kiuruvesi socknar af Kuopio Iän.

1. Farleden ldensalmi—Niva bro (koinpletteringsarbete).

Vattendjup vid lägvattenständ 1.6 6 m
Bottenbredd 7.7 a 10.o m
Farledens längd 20 km
Jämlikt Nädiga brefvet af den 8 februari 1900 hade för detta farledsarbete . 

beviljats ett belopp af 100,000 mark. Da detta anslag emellertid visade sig 
otillräckligt. beviljade Kejserliga Senaten, enligt Kommunikationsexpeditio- 
nens skrifvelse af den 5 oktober 1905, för slutförande af farledsarbetet ifräga 
17,500 mark. Kompletteringsarbetena verkställdes under ären 1906, 1907 och 
1908 pä sätt af berättelserna för dessa är närmare framgär.

Arbetet päbegyntes i september mänad 1906.
Under är 1912 försäldes vid arbetet öfverblifna, förslitna arbetsredslcap 

och andra odugliga förrädsartiklar, hvarförutom kostnaderna Fmk 2,883: 85 
för i expropriationsväg inlöst mark utbetalades.

2. Saarikoski sluss. Niva svängbro och den öfria-a delen af farleden.

Enkel sluss af trä.
Höjdskillnad emellan slusströsklarna 2.9 9 m
Höjdskillnad emellan vattenytorna vid slussen 0.so— 3.2 0 m
Farkosternas djupgäende 1.2 0 m
Under äret verkställdes sedvanliga reparationer och vid arbetet öfver- 

blifven, försliten redskap och andra förrädsartiklar försäldes.
Kanaltrafiken vidtog den 15 maj och upphörde den 25 oktober.
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Inkomster:

Kanalafgifter för 937 farkoster och 7 genomslussningar af stock 
i flotte ........................................................................................ Fmk 1,130:20

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning .............................................................
Underhàllskostnader:

Arbetsledning och resekostnader............... Fmk 150: —
Uppsättning och borttagning af reglerings-

dammen ...........................................................  » 214: 26
Muddermaterielens underhäll.........................  » 252: 58
Uppköp af en bât ..........................................  » 65: —
Omläggning af stenrevetering .......................  » 411:94
Underhäll af remmare i farleden..........  » 253: 80
Underhäll af den rörliga bron och ledverken » 91:10
Provisioneil bro ................................................  » 21: 40
Underhäll af sluss och slussplan ...................  » 175: 45
Underhäll af vägar, planteringar och gärden » 267:84
Husbyggnadernas underhäll ............................ » 517: 91
Lyse och inköp af en luxlampa ...................  » 297: 05

Diverse u tg ifter....................................................................................

Summa

Fmk 2.885: —

» 2,718:33
» 201: —

Fmk 5,804: 33

Till arbetena användes 49 hast- och 267 fotdagsverken.
Inkomsterna och utgifterna hafva linder de señaste fein áren utgjort: 

Inkomster Utgifter Skillnad

Är 1908 .. Fmk 1,012 55 Fmk 11,736: 91 Fmk —  10,724: 36
» 1909 . . » 1,116 80 » 28,595: 65 » -  27,478: 85
» 1910 . . » 1.323 20 » 12,392: 88 » —  11,069: 68
» 1911 . . » 1,608 50 » 5,428: 28 » 3,819: 78
» 1912 .. » 1,130 20 » 5,804: 33 » — 4,674: 13

Underhället af remmare uti farleden i dess helhet steg tili 201 mark 46 penni.

h) Idensalmi— Pitkäkoski farled uti Idensalmi socken af Kuopio iän.

Yattendjup vid làgvattenstând 1.2 m
Arbetsanslag, beviljadt den 13 maj 1909................................... Fmk 62,000: —
Tillskottsanslag, » » 26 » 1911................................... » 5,500: —

Summa Fmk 67,500: —



Under äret utprickades farleden och försäldes i arbetet förslitna arbets- 
redskap äfvensom Tikankoski kvarnomräde.

Till arbetet ätgick Fmk 328: 88.
Arbetets totalkostnad har härtills stigit tili Fmk 67,588: 41, frän livilket 

belopp likväl afgär för Tikankoski kvarnomräde och försälda arbetsredskap 
influtna Fmk 2,034: 65.

För underhället af remmare har dessutom utbetalats Fmk 139: 59.

B . P ä i j ä n n e  v a t t e n s y s t e m .

8. Farlederna i Kymmene älf.

Upprensning af farleden i Korkeakoski gren af Kymmene älf i Kymmene socken

af Viborgs län.

Vattendjup vid lägvattenständ 1.8 m
Bottenbredd 15 m
Farledens längd 4.8 km
Sedan särskilda aktiebolag anhällit att den är 1899 därhän lämnade frägan 

oni upprensning och fördjupning pä statsverkets bekostnad af farleden uti 
Korkeakoski gren af Kymmene älf skulle tagas under förnyad ompröfning och 
särskilda hemmansägare klagat öfver att strandmarkerna längs älfgrenen tili 
följd af fartygstrafiken och stockflottningen börjat att sjunka ner i älfven och 
ästadkomma uppgrundningar i älfmynningen tili stör skada för jordbrukarna 
och tili förfäng för fartygstrafiken och flottningen, har undersökning af för- 
hallandena verkställts pä ort och stalle och förslag uppgjorts tili farledens upp- 
muddring och förstärkning af stränderna längs älfgrenen pä statsverkets be- 
kostnad, hvarefter Kejserliga Senaten, enligt Kommunikationsexpeditionens 
skrifvelse af den 18 mars 1910, beviljat ett anslag af 20,000 mark för uppmudd- 
ring af farleden enligt förenämnda förslag.

Arbetet vidtog i mars mänad 1912 och blef färdigt under därpäföljande. 
Oktober mänad.

Slutlig afsyning af arbetet äger rum under nästföljande är.

Utgifterna

för arbetet i dess helhet hafva varit följande:
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m ...........................
Förberedande arbeten, färjor m. m ....................... .......................
Bogsering af mudderverk och prämar frän Viborg och retur

F mk 805: 57 
914: 75 

1,590: —»
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Terrasseringsarbeten under vatten:
Muddring för hand 190 m 3 ............................................... Fmk 1,194: 60
Muddring med mudderverk 8,250 m3 ....................................  » 15,208: 72
Sprängning och aflägsnande af sten 30 m 3 .......................... » 494: 70

Förrädet ..................................................................................................  » 263: 65
Diverse u tg ifter...................................................................................... » 51: 60

Summa Fmk 20,523: 59

Till arbetet användes 13 hast- och 2,565 fotdagsverken.

9. Farleden Lahtis— Jyväskylä och Lahtis— Heinola.

a) Vesijärvi kanal i Asikkala socken af Tavastehus län.

1. Underhallsarbeten.

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna 3.2 4 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 1.51— 3.54 m 
Farkosternas djupgäende 2.4 m
Kanaltrafiken vidtog den 17 maj och upphörde den 15 december.

Inkomster:

Kanalafgifter för 6,299 farkoster och 1,079 genomslussningar
af stock i flotte ..................................................................... Fmk 25,833: 50

Tjänstepersonalens aflöning .......................
Underhällskostnader:

Arbetsledning och resekostnader . . .
Omläggning af stenrevetering ........
Underhäll af sluss och slussplan 
Underhäll af väga-r, planteringar och

gärden ................................................
Husbyggnadernas underhäll ............
Lyse ........................................................

Diverse u tgifter..............................................

Fmk 5,965: —

Fmk 36: —
» 294: —
» 164: 05

» 152: 50
» 1,485: 02 *
» 293: 07 » 2,424: 64

» 70: —

Summa Fmk 8,459: 64

Till arbetena användes 19 hast- och 210 fotdagsverken.
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Inkomsterna oeh utgiftema hafva under senaste fera âr varit följande:

Inkomster Utgifter Skillnad
Ar 1908 . Fmk 25,963 65 Fmk 7,826: 50 Fmk - 18,137 15

» 1909 . » 30,968 50 » 6,806: 76 » + 24,161 74
» 1910 . » 32,948 72 » 6,370: 15 » + 26,578 57
» 1911 . » 36,685 - » 7,009: 31 » + 29,675 69
» 1912 . » 25,833 50 » 8.459: 64 » + 17,373 86

2. Ombyggna«! af kamilen.

Närmare redogörelse öfver arbetet ingär sasom bihang tili 1911 ärs be- 
rättelse.

Under äret har med mudderverk uppmuddrats 686 m3 jord och sten, för 
hvilket arbete kostnaderna stigit tili Fmk 2,607: 56 och hvartill ätgätt 214
fotdags verkeil.

Anslag. beviljadt den 2 december 1907................................... Fmk 471,000: —
» » » 17 September 1910..................................  » 70,000: —
» » » 25 augusti 1911.......................................  » 20,000: —

Summa Fmk 561,000: —

Utgifterna för arbetet i dess helhet hafva med afdrag af för under äret 
försälda redskap influtna Fmk 3,177: 06 härtills stigit tili Fmk 558,517: 64.

b) Kalkis kanal i Asikkala socken af Tavastehus län.

Enkel sluss af trä.
Höjdskillnad emellan trösklarna 1.5 7 tu 
Höjdskillnad emellan vattenytorna O.72— 1.95 m 
Farkosternas djupgäende 1.80 m 
Under äret verkställdes sedvanliga reparationer.
Kanaltrafiken vidtog den 14 maj och upphörde den 21 november.

Inkomster:

Kanalafgifter för 2,384 farkoster och 49 genomslussningar af
stock i flotte................................................................................  Fmk 4,433: 90

Utgifter :

Tjänstepersonalens aflöning ............................................................. Fmk 2,300: —



Under hällskostnader:
Arbetsledning och resekostnader.......... Fmk 149: 72
Underhäll af bron och ledverken........ » 74: 45

» » sluss och slussplan .......... » 2,599: 89
» » vägar, planteringar och gär-

d e n ................................... » 977: 84
» hnsbyggnader..................... » 871: 65

L y s e .............................................................. » 31: 66 Fmk 4,705: 21
Diverse u tgifter...................................................... » 215: 65

Summa Fmk 7,220: 86

Tili arbetena använcles 16 häst- och 337 :'/i fotdagsverke.
Inkomsterna och utgifterna hafva under senaste fem är värit följande:

Inkomster Utgifter Skillnad
Är 1908...........  Fmk 2,747:—  Fmk 2,336:35 Fmk +  410:65
» 1909............. » 2,778:55 » 8,070:88 » —  5,292:33
» 1910............. » 3,654:35 » 6,878:43 »> —  3,224:08
)> 1911............  »> 5,308:05 » 2,894:89 » +  2,413:16
» 1912............  » 4,433:90 » 7,220:86 » —  2,786:96

c) Sidofarlederna i Päijänne.

1. Muurame farled i Korpilahti sockeu af Vasa Iän.

Närmare redogörelse för arbetets uppkomst ingar i berättelsen för är 1911. 
Arbetet päbegyntes i maj mänad 1911 och blef färdigt samma är.
Under äret har farleden försetts med remmare o. a. farledsmärken för en 

kostnad af Fmk 55: — .
Tili arbetet ätgingo 12 fotdagsverken.
Totalkostnaden för arbetet har härtills utgjort Fmk 3,746: 38.
Anslagöt, beviljadt den 20 oktober 1910, utgör Fmk 4,000: — .

2. Farleden i Jämsä a nti Jämsä socken af Tavastehus Iän.

Vattendjup vid lagvattenständ 1.8 m 
Bottenbredd 9.5 m 
Minsta radie i krökningar 210 m 
Farledens längd 14 km
Sedän vederbörande distriktsingenjör anmält att jord och stenar nedrasat 

i farleden uti Jämsä ä och att farkoster tili följd häraf skadats, uppgjordes

Öfverst. för Väg- o. vattenb. ber. är 1912.



50

till aflägsnande af nämnda hinder ett förslag, enligt hvilket farleden skulle ut- 
vidgas pä tvenne stallen, nämligen ofvanom kyrkbron oeh i öfre ändan af Tura- 
lampi träsk, hvarjämte en i ämynningen uppförd fiskdamm och ett i närheten af 
denna, pä motsatta sidan af farleden befintligt stenröse säsom för trafiken hin- 
derliga skulle aflägsnas, hvarefter Kejserliga Senaten, jämlikt Kommunikations- 
expeditionens skrifvelse af den 24 februari 1911, för verkställande af dessa arbe- 
ten beviljade ett anslag af 7,500 mark.

Arbetet päbegyntes i juli 1912 och blef färdigt under därpäföljande Oktober 
mänad.

Under vintern slopades det i ämynningen befintliga fiskeverket. Under 
mänaderna juli— Oktober verkställdes uppmuddring och stensprängning. 
Den 22 Oktober afsynades arbetet, hvarefter detsamma godkändes.

Utgifterna
för arbetet voro följande:
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m ............................... Fmk 288: 40
Fiskdammens aflägsnande.....................................................................  » 800: —•
Förberedande arbeten, dammar, färjor, bogsering af mudder-

materielen m. m .............................................................................. » 175: —
Reparation af mudderverket.................................................................  » 564: —
Terrasseringsarbeten under vatten:

Muddring af lerblandad sand 3,370 m 3 .................................  » 4,439: 48
Sprängning af undervattenssten 54 m 3 .................................  » 703: 80

Förrädet....................................................................................................... » 480: —
Diverse u tg ifter........................................................................................  » 43: —

Summa Fmk 7,493: 68

Till arbetet användes 2 hast- och 909 fotdagsverken.

10. Farlederna i Puulavesi vattendrag.

1. Underhällsarbeten.

Kostnaderna för underhället af remmare stego tili Fmk 42: — .

2. 1'örbättring: af farleden.

Yattendjup vid lägvattenständ 1.8 m
Efter det fartygsägare anmält, att vattnet i Puulavesi sjö uppgrundats 

därhän att ali fartygstrafik omöjliggjordes, verkställdes undersökning pä ort 
och ställe ooh uppgjordes förslag tili upprensning af Vaimonsalmi, Rautamullan-



salmi, Ukonsalmi, Punapukinsalmi, Kellosalmi, Suosalmi ooh Muuttosalmi sund 
ooh tili förbättring af stenreveteringen i Likainen kanal. Kostnaderna för dessa 
arbeten, 7,000 mark, beviljade Kejserliga Senaten i och med fastställandet af 
arbetsförslaget för är 1911.

Arbetet päbegyntes i Oktober mänad 1912 och fortgär.
Under äret byggdes skyddsdammar i Likainen kanal och anskaffades sten 

tili omläggning af stenreveteringen, hvilka arbeten drogo en kostnad af Fmk 
3,510: 32 och vid hvilka användes 88 häst- och 636 fotdagsverken.

11. Farleden Iisvesi— Pielavesi,

a) Tervonsalmi svängbro i Karttula socken af Kuopio Iän.

Farkosternas djupgäende 1.5 o m

Utgifter:

Brovaktens aflöning............................................................... Fmk
Smörjningsämnen och lyse ................................................... »

Summa Fmk

660: —  
34: —

694: —

b) Kolu kanal i Karttula socken af Kuopio län.

Sluss af sten med tvä slusskamrar.
Höjdskillnad emellan trösklarna 4.2 9 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 4.21— 4.67 m 
Farkosternas djupgäende 1.50 m
Kanaltrafiken vidtog den 24 maj och upphörde den 4 november.

Inkomster:

Kanalafgifter för 900 fark oster......................................................  Fmk 1,918: 50

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning ............................................................  Fmk 2,224: 92
Underhällskostnader:

Arbetsledning och resekostnader ..........  Fmk 388: —-
Reparation af stenreveteringen...............  » 104: 50
Underhäll af sluss och slussplan (nya 

nedre- och mellanportar) » 8,306: 03
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Underháll af vägar, planteringar ooh gar
den ...............................................................  Fmk 11: 35

Husbyggnadernas underháll ................... » 117:29
En motorpunrp ..............................................  » 4,762: 37
L y s e ...................................................................  » 26: 04

Diverse utgifter ...................................................................................
Fmk 13,715: 58 

» 10: 05

Summa Fmk 15,950: 55

Till arbetena användes 9 y2 hast- och 1,418 x/2 fotdagsverke. 
Inkomstema och utgifterna under señaste fern ár hafva värit följande:

Inkomster Utgifter Skillnad
Är 1908...........  Fmk 1,184:40 Fmk 2,290:02 Fmk —  1,105:62
»> 1909.............  » 1,344:30 » 3,001:74 » —  1,657:44
» 1910.............  »> 1,335:25 » 3,331:99 » —  1,996:74
» 1911.............  » 1,761:60 » 6,464:61 »> —  4,703:01
» 1912.............  » 1,918:50 » 15,950:55 » —  14,032:05

c) Säviä kanal i Pielavesi socken af Kuopio Iän.

Farkosternas djupgäende 1.5 o m
Kanaltrafiken vidtog den 24 maj och upphörde den 4 november.

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning ............................................................. Fmk 675: —
U n derhállskostnader:

Reparation af stenreveteringen ............... Fmk 109: 85
Tjärning af ledverken .................................  » 39: 50 » i 49: 35

Summa Fmk 824: 35

Tili arbetena användes 7 l/2 häst- och 24 y2 fotdagsverke.
Kostnaderna för underhället af remmare och pollare i farleden Iisvesi—  

Pielavesi i dess helhet stego tili Fmk 64: — .

12. Farlederna i Keitele.

a) Haapasalmi svängbro i Viitasaari socken af Vasa Iän.

Utgifter:

Brovaktens a flön ing .............................
Reparation af vridningsmekanismen . 
Lyse och smörjningsämnen................

Summa

Fmk 660: -
» 248: 93
» 40: —

Fmk 948: 93



b) Upprensning af farlederna i Keitele vattensystem.

Vattendjup vid lägvattenständ 1.8 o m
Sedan Ofverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen pä anhällan af aktie- 

bolaget Viitasaaren Höyrylaiva-osakeyhtiö hemställt att följande tränga ooh 
grunda ställen i Keitele vattensystem skulle upprensas, nämligen Matilan virta 
ström, faret emellan Paatsalo parremmare, Pahitunsalmi sund, första remmar- 
porten at söder och andra remmarporten at väster frän Harinkaa brygga, Sär- 
kisalmi sund i llmolahti vikmynning äfvensom gründet norrom Viitasaari 
svängbro, anbefallde Kejserliga Senaten den 29 januari 1909 Ofverstyrelsen 
att liitä undersöka sagda farleder och uppgöra förslag tili upprensning af de- 
samma.

Sedan förslag blifvit uppgjordt tili upprensning af förenämnda äfvensom 
särskilda, andra ställen, berättigade Kejserliga Senaten Ofverstyrelsen att i 
nägot framtida arbetsförslag för ändamälet upptaga ett anslag om 12,500 mark.

Arbetet päbörjades i juli mänad 1911 och blef färdigt i juli mänad detta är.
Under äret muddrades de pä hvardera sidan af Viitasaari svängbro befint- 

liga gründen, Heinäsalmi sund och platsen framför Lökö brygga. Arbetet blef 
slutligt afsynadt den 21 augusti och godkändes.

U tgijterna

för'arbetet i dess helhet häivä värit följande:
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m ..............................  Fmk 1,052: 34
Förberedande arbeten, färjor, mudderafföringstrattar m. m. . . » 1,132: 08
Muddrings- och stensprängningsarbeten:

Muddrats med handskopa segt grus och
stenblandad lera, 1,050 m 3 ................. Fmk 4,984: 68

Sprängning och upptagning af undervat-
tenssten, 355 m3 ...................................  » 4,341: 12 » 9,325: 80

Diverse u tg ifter .................................................................................... » 311: 65

Summa Fmk 11,821: 87

Tili arbetet användes sammanlagdt 8 häst- och 2,665 fotdagsverken.
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C. Kum o älfs vattensystem .

13. Farleden Tavastehus— Tammerfors samt Tavastehus— Längelmäki

och Hauho.

a) Lembois kana! i Lempäälä socken af Tavastehus Iän.

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna 2.22 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 1.84— 3.2 6 m 
Farkosternas djupgäende 1.60 m (ordningsstadgan 1.49).
Kanaltrafiken vidtog den 6 maj och upphörde den 13 november.

Inkomster :

Kanalafgifter för 806 farkoster och 67 genomslussningar af
stock i flotte................................................................................  Fmk 1,206: 60

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning .............................................................
Underhällskostnader:

Arbetsledning och resekostnader .............  Fmk 216: 60
Ombyggnad af en stentrappa.....................  » 165: 80
Omläggning af stenrevetering.....................  » 1.147: 96
Underhall af landsvägsbron .......................  » 227: 78
Underhäll af sluss och slussplan ..............  » 8: 60
Underhall af vägar, planteringar och gar

den .................................................................  )> 297: 25
Husbyggnadernas underhäll .......................  » 249: 80

Diverse u tgifter....................................................................................

Fmk 2,025: —

» 2,313: 79
» 6 : —

Summa Fmk 4,344: 79

Till arbetet användes 28 hast- och 399 %  fotdagsverke.
Inkomstema och utgifterna yid kanalen hafva under de señaste fern 

áren utgjort:
inkomster Utgifter Skillnarl

Ar 1908...........  Fmk 1,292:—  Fmk 3,643:42 Fmk —  2,351:42
» 1909............. » 1,607:25 » 2,318:80 » —  711:55
» 1910.............  » 2,828:20 » 2,557:90 » +  270:30
» 1911............. »> 2,569:30 » 4,266:48 » —  1,697:18
» 1912............. » 1,206:60 » 4,344:79 » — 3,138:19



b) Valkiakoski kanal i Sääksmäki socken af Tavastehus län.

Sluss af sten med tvä slusskamrar.
Höjdskillnad emellan yttersta trösklarna 4.2 5 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 3.47— 5.64 m 
Farkosternas djupgäende 1.50 m (ordningsst. 1.33 m).
Jämte det sedvanliga reparationsarbeten utfördes, vidtog byggandet af 

en 75 m läng brygga nedanom slussen för en beräknad kostnad af 7,300 mark. 
Bryggan blef i öfrigt färdig. men künde de nedersta hammarbanden tili följdaf 
det under äret rädande höga vattenständet icke fastsättas pä sina platser, 
hvarför ocksä behällningen pä anslaget med Kejserliga Senatens begifvande 
reserverades tili nästkommande är.

Kanaltrafiken vidtog den 26 april ocli upphörde. den 25 november.

Inkomster:

Kanalafgifter för 2,432 farkoster och 52 genomslussningar af
stock i flotte ................................................................................ Fmk 3,202: 95

Öfriga inkom ster.....................................................................................  » 300: —

Summa Fmk 3,502: 95
Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning ............................................................... Fmk 2,750: —
Underhäll af sluss och slussplan................. Fmk 105: 35
Underhäll af vägar, planteringar och gärden » 97: 25
Husbyggnadernas underhäll...........................  » 283: 20
Underhäll af badstuga och uthus................. » 47: 25 » 533; 05

Diverse u tg ifter.......................................................................................  » 70: —

Summa underhällskostnader Fmk 3,353: 05

Uppförandet af en ny brygga (arbetets början) ............  » 6.016: 53
Inkomsterna och utgifterna hafva under señaste fern är utgjort:

Inkomster Utgifter Skillnad
Ar 1908..........  Fmk 3,632:70 Fmk 3,547:47 Fmk -f- 85:23
» 1909......... » 4,268:90 » 3,401:04 » +  867:86
» 1910......... » 3,689:40 » 4,305:95 » — 616:55
» 1911......... » 3,475:—  » 4,834:43 » —  1,359:43
» 1912.........  » 3,502:95 » 3,353:05 » +  149:90

c) Öfriga delar af farleden.
Fördjupning; af farleden Tavastehus—Leinbois.

Vattendjup vid lágvattenstánd I.72 m 
Bottenbredd i rak sträcka af farleden 15 m 
Minsta radie i krökningar 120 m



Arbetet pabegyntes i april 1910 och fortgar. Narmare redogorelse ofver 
arbetets uppkomst och tekniska program ingar i Ofverstyrelsens berattelse for 
ar 1910.

Under aret uppmuddrades Mierolansalmi, Vesuntansalmi och Lantolan- 
salmi sund till afsedd djuplek och bredd. I Lepaansalmi sund har arbetet fort- 
satts och storsta delen af jorden upptagits ur farleden. Dessutom har sten af- 
lagsnats ur Konhonsalmi sund.

Foljande kvantiteter uppmuddrades under aret, dels for hand, dels med
mudderverk:

L e r a .................................................................  1,695 m 3
Grus och stenblandad j o r d ......................... 3,565 m 3
Jordsten ..................................................  116 m 3
Söndersprängdt b e r g ..................................... 28 m 3

Arbetsanslag, beviljadt den 24 maj 1909, .......................  Fmk 127,000: —

l Jtgifter:

Allmänna k ostnader................................................................  Fmk 3,814: 74
Förberedande och terrasseringsarbeten................................ » 19,046: 04
Forradet och diverse u tgifter.................................................  t> 4,781: 49

Summa Fmk 27,642: 27
Under föregäende är har tili arbetet atgatt:

är 1910 Fmk 25,116: 32 
» 1911 » 47,826:29 » 72,942:61

Summa Fmk 100,584: 88

Under är 1912 användes tili arbetet 50 3/4 häst- och 6,127 %  fotdagsverke.

14. Farleden Tammerfors— Virdois och Filpula.

a) Murole kanal i Ruovesi socken af Tavastehus län.

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna O.oo m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0.0 3— 1.4 6 m 
Farkostemas djupgäende 1.60 m (ordningsstadg. 1.49 m).
Kanaltrafiken vidtog den 15 maj och upphörde den 14 december.

Inkomster:

Kanalafgifter för 3,482 farkoster och 330 genomslussningar af 
stock i flotte Fmk 8,805: 45



Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning .............................................................
Uri derhällskostnader:

Omläggning af stenrevetering .....................  Fml< 69: —
Brons och ledverkens underhäll.......................  » 180: 50
Underhäll af sluss ocli slussplan................... » 57: —
Underhäll af vägar, planteringar och gärden » 349:75
Husbyggnademas underhäll...........................  » 79: 75
L y se .................■............................................ .. . » 88: 90

Diverse utgifter ..................................................................................

Fmk 2.825: —

» 824: 90
» 136: 20

Summa Fmk 3,786: 10

Till arbetena användes 26 hast- och 204 fotdagsverken.
Inkomsterna och utgiftema hafva under senaste fern är värit följande:

Inkomster Utgifter Skillnad
Är 1908...........  Fmk 5,509:60 Fmk 4,409:25 Fmk +  1,100:35
» 1909.............  » 6,136:20 » 4,092:89 » +  2,043:31
» 1910............. » 7,946:20 » 5,723:31 » +  2,222:89
» 1911............. » 9,353:90 » 8,379:26 » +  974:64
» 1912............. » 8,805:45 » 3,786:10 » + 5 ,0 1 9 :3 5

b) Kauttu kanal i Ruovesi socken af Tavastehus län.

Kanaltrafiken vidtog den 15 maj och upphörde den 14 december.

Utgifter:

Tjanstepersonalens afloning ............................................................. Fmk
Underhallskostnader:

Arbetsledning och resekost-nader......  Fmk 95: —
Omlaggning af stenrevetering .......................  » 331: 50
Svangbrons och ledverkens underhall . . . .  » 36: —
Underhall af vagar, planteringar och garden » 33: —
Husbyggnadernas underhall................. » 216: 50
L yse............................................................. » 15: 14

Diverse utgifter ............................................................... ..................  »

675: —

727: 14 
35: 70

Summa Fmk 1,437: 84

Till arbetena användes 172 fotdagsverken.

öfrerst. för Väg- o. vattenb. her. är 1912. 8
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Utgifterna hafva under señaste fern ár värit:

ár 1908 ........................................................................ Fmk 873: 95
» 1909 ..................................................   » 968:22
» 1910 .......................................................................... i) 1,106: 78
» 1911 .........................................................................  » 1,012:95
'> 1912 .........................................................................  » 1,437: 84

c) Kaivoskanta kanal i Ruovesi socken af Tavastehus Iän.

Kanaltrafiken vidtog den 16 maj och upphörde don I december.

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning ............................................................  Fmk
U nderhállskostnader:

Arbetsledning och resekostnader.................  Fmk 55: —
Underháll af stenreveteringen .......................  » 94: 50
Svängbrons och ledverkens underháll......... » 49: 35
Underháll af vägar, planteringar och garden » 108: —
Husbyggnadernas underháll...........................  » 54: -—
L y se ........................................................................  » 17: 35 »

675: —

378: 20

Summa Fmk 1.053: 20

Till arbetena användes 101 fotdagsverken.
Under señaste fern ár hafva utgifterna värit följande:

ár 1908 ........................................................................  Fmk 871: 47
» 1909 ..........................................................................  » 801:55
» 1910 ..........................................................................  » 1,551: 08
» 1911 ..........................................................................  » 1,903:06
» 1912 ..........................................................................  » 1,053:20

d) Herraskoski kanal i Virdois socken af Vasa Iän.

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna 1.9 6 m 
HöjdskilLnad emellan vattenytorna 1.35— 2.45 m 
Farkosternas djupgáende 1.6 o m
Kanaltrafiken vidtog den 18 maj och upphörde den 8 november.
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Inkomster:

Kanalafgifter för 613 farkoster och 8 genomslussningar af stock
i f lo tte .......................................................... ............................... Fmk 760: 40

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning ............................................................
U nd erh allskostnader:

Arbetsledning och resekostnader....... Fmk 165: 25
Omläggning af stenrevetering .......................  » 136: 50
Torfläggning af släntor .................................... » 478: 50
Tjärning och reparation af bryggan . . . .  » 183: —
Under hali af vägar, planteringar och garden » 82: 50
Husbyggnadernas u n d erb ill.......................  » 6: 50
Byggandet af ett b ä tsk ju l................... » 212: 90
L y se ............................................................  )> 91:83

Diverse utgifter....................................................................................

Summa

Fmk 2,025: —

» 1,356: 98
» 57: —

Fmk 3,438: 98
Tili arbetena användes 259 fotdagsverken.
Inkomsterna och utgifterna hafva under senaste fem är utgjort:

Inkomster Utgifter Skillnad
Är 1908..........  Fmk 830: 15 Fmk 1,241: 66 Fmk —  411: 51
»> 1909.............  » 758:80 »> 3,311:65 » —  2,552:85
» 1910............. » 743:10 »> 3,871:11 » — 3,128:01
» 1911............. » 644:40 » 3,837:68 » — 3,193:28
» 1912............   » 760:40 » 3,438:98 » —  2,678:58

e) Öfriga delar af farleden.

Reparation af farledspollare och remmare uti Toltainsalmi och
Hampaistensalmi su n d ............................................................  Fmk 55: 80

15. Siuro— Kyröskoski farled i Tavastkyro socken af Äbo och

Björneborgs Iän.

Vattendjup vid lägvattenstand 1.80 m 
Bottenbredd 15 m 
Minsta radie i krökningar 80 m 
Farledens längd 25 km



Pá anhallan af firman Hammarén & C:o ooh Öfverstyrelsens i waken gjorda 
framställning biföll Kejserliga Senaten, jämlikt Kommunikationsexpeditionens 
skrifvelse af den 13 maj 1909, därtill att de uppgrundade ställena uti ifräga- 
varande farled finge pá statsverkets bekostnad upprensas och berättigade 
Öfverstyrelsen att för ändamalet upptaga ett anslag af 16,450 mark uti arbets- 
förslaget för ár 1910. Därefter beviljade Kejserliga Senaten den 20 januari 
1911 yttermera 4,000 mark tili beklädande af den vid Kyröskoski fors bef int liga 
höga och branta strandvallen med ris för förhindrande af Sandras i an.

Arbetet pábegyntes i juni 1910 och blef färdigt i September detta ár.
Under áret uppmuddrades den nedrasade jorden. Slutlig afsyning ägde 

rum den 23 och 24 September, hvarefter arbetet godkändes.

U tgif terna

för arbetet i dess helhet hafva värit följande:
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m ............................  Fmk 2,761:94
Förberedande arbeten, dammar, färjor m. m ................................. » 2.050: 77
Terrasseringsarbete pá det torra ..................................................... » 520: 10
Terrasseringsarbete under vatten:

Muddrats lera pá 2.3— 3.0 m djup 277 m 3 .............  » 780: 20
» grus » 2.2'— 3.0 >> » 1,733 m 3 .............  » 5,263: 95

Upphämtats sten >> 2.3— 2.5 » » 19.5 m 3 ......... » 105:80
» berg » 2.3— 3.o » >> 57 m 3 ........  » 1,113: 15

Förstärkning af dosseringar:
Stenrevetering i Kaarre kanal 333 m 2 ................................ » 577: 70
Stenbank tili skydd af stranden vid Kyröskoski fors 318 m 3 » 3,892: 96

Broar, bryggor m. m.:
13 st. remmare ..........................................................    » 47: 75
4 » pollare vid farleden .......................................................  » 404: 20

Forrádet:
Kontorsmöbel och -utensilier............................................... » 1,083:40
Redskap och arbetsmaskiner ...................................................  » 575: 08
Underhall af redskap.................................................. » 897: 67
Transporter ..................................................................................  » 303: 50

Summa Fmk 20,378: 17
Dá för linder áret försalda odugliga förrädsartiklar influtit. . » 56: 40

utgöra de slutliga kostnaderna för arbetet...................  Fmk 20,321:77

Tili arbetet har användts sammanlagdt 28 y2 hast- och 4,399 %  fotdags-
verke.
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D. Fa rlede r i andra  trak te r uti det inre af landet.

16. Farleden Rajana— Sotkamo— Ontojoki i Sotkamo socken 

af Uleäborgs Iän.

Vattendjup vid lagvattenstand 2.io m 
Bottenbredd 10 m 
Farledens langd cirka 40 km
Redogorelse for arbetets uppkomst ingar i Ofverstyrelsens berattelse for 

ar 1910.
Arbetet pabegyntes i april 1910 och fortgar.
Under ar 1912 uppmuddrades stenblandadt grus och upptogs jordsten i 

Verkasalmi sund samt sprangdes berg i Tenetinsalmi sund. Ur Nalkasalmi 
sund hafva de till undanskaffande bestamda tvanne klipporna borttagita. 

Arbetskvantiteterna voro foljande:
Muddrats grus och stenblandad jord 215 m 3 
Upptagits jordsten 70 m8 
Sprangts berg 58 m 3

Arbetsanslag, beviljadt den 13 maj 1909, ...............................  Fmk 12,200: —
Tillskottsanslag, beviljadt den 20 September 1912.....................  » 10,100: —

Utgifter :

Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m .............................. Fmk 1,521: 85
Förberedande arbeten, dammar, färjor m. m................................ » 660: 77
Terrasseringsarbeten under vatten ..................................................  » 5,398: 03
Förrädet och diverse utgifter ...........................................................  » 460: 03

Summa Fmk 8,040: 68
Under fôregâende ár har till arbetet âtgàtt ...........................  » 7,910: 50

Summa Fmk 15,951: 18

Under aret användes till arbetet 39 hast- och 2,447 % fotdagsverke.

17. Farleden Kitkajärvi— Posiojärvi i Kuusamo socken af Uleäborgs Iän.

Vattendjup vid lâgvattenstànd 1.5 m 
Bottenbredd 8— 10 m 
Minsta radie i krökningar 150 m 
Den gräfda farledens längd 700 m
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Pä anhällan af Kuusamo kommun hade Kejserliga Senaten den 27 au- 
gusti 1908 anbefallt Öfverstyrelsen att i sitt arbetsförslag för är 1909 upp- 
taga rensning af Ahvensalmi sund i och för möjliggörande af samfärdsel med 
bätar och fartyg emellan Kitkajärvi och Posiojärvi sjöar samt för ändamälet 
beviljat ett anslag af 44,800 mark och yttermera den 13 juni 1910 ett tillskotts- 
anslag af 3,000 mark.

Arbetet päbegyntes i februari 1909 och blef färdigt i September 1910.
I anledning af de anmärkningar, som vid den slutliga afsyningen den 10 

Oktober 1910 gjordes, verkställdes i augusti 1911 kompletterande undersökningar 
af hela Kitkajärvi— Posiojärvi farled, hvarefter arbetet slutligt godkändes.

4.440 m3

2,508 mJ

U tgifterna

för arbetet i dess helhet hafva värit följande:

Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m........................... Fmk 3,230: 65
-Jordlösen och skadeersättningar ......................
Förberedande arbeten, dammar, färjor m. m.
Terrasseringsarbeten pä det torra:

Torrhällning af arbetsplatsen ................
Gräfning af lerblandadt grus |
Sprängning af sten |

Terrasseringsarbeten under vatten:
Muddring af lerblandadt grus pä 1.5 m djupj 
Sprängning af sten pä 1.5 m djup

Förstärkning af släntorna................................................
Förrädet:

Redskap och arbetsmaskiner ..............................
Transporter .............................................................

Diverse utgifter ...............................................................

Summa Fmk 47,686: 91

Till arbetet användes inalles 1,016 %  häst- och 9,024 %  fotdagsverke.

18, Upprensning af farleden genom Virtasalmi och Ruhtinaansalmi sund 

i Suomussalmi socken af Uleäborgs Iän.

Vattendjup vid lägvattenstäncl 1.80 m 
Bottenbredd 8 m
Längden af den farled, som skall uppgräfvas, 220 m (140 -)- 80).
Pä anhällan af Suomussalmi kommun att de uti Kianta vattendrag be- 

fintliga Virtasalmi, Ruhtinaansalmi, Kylmäsalmi och Kouttuansalmi sund skulle

Fmk 3,230: 65
» 158: —
» 7,155: 42

» 2,256: 30

>> 15,925: 12

» 15,045: 52

» 2,770: 35

» 296: 05
» 696: 50
» 153: —
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pä statsverkets bekostnad upprensas till för fartygstrafik erforderligt djup 
biföll Kejserliga Senaten med förkastande af förslagen till fördjupning af de 
öfriga sunden, jämlikt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 16 juni 
1911, därtill att en farled finge upprensas uti Virtasalmi ooh Ruhtinaansalmi 
sund ooh berättigade Öfverstyrelsen att för ifrägavarande arbete upptaga ett 
belopp af 17,700 mark uti arbetsförslaget för är 1912.

Arbetet päbegyntes i januari 1912 ooh fortgär.
Under aret fördjupades Ruhtinaansalmi sund färdigt genom att ur det- 

samma med tillhjälp af dammar uttaga stenblandad jord ooh sten sammanlagdt 
380 m 3, ooh i Virtasalmi sund muddrades med handskopa pa i . so m djup sten
blandad jord ooh sprängdes sten tillsammans 218 m 3.

Utgifter:
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m .............................  Fmk 1,607: 53
Jordlösen ooh skadeersättningar .......................................................  » 25: —
Förberedande arbeten, dammar, färjor m. m...............................  » 4,437: 89
Terrasseringsarbeten pä det to r r a .....................................................  » 2.721: 67
Terrasseringsarbeten under vatten ...................................................  » 3,283: 38
Förrädet ...................................................................................................  » 1.852: 26

Summa Fmk 13,927: 73

Tili arbetet användes under äret 313 hast- och 3,152 ]/2 fotdagsverke.

E. Fa rlede rna  längs kusten, pä A land  och i Ladoga.

19. Strömma kanal i Bjärno socken af Abo och 
Björneborgs län.

Farkosternas djupgäende 3.80 m
Kanaltrafiken vidtog den 22 april och upphörde den 23 december.

Utgifter:
Tjänstepersonalens aflöning ............................. ...............................
Nya trappor frän landsvägen tili kanalplanet Fmk 83: 35
Svängbrons och ledverkens underhäll.................. » 173: 50
Underhäll af vägar, planteringar och garden.. » 126: 50
Husbyggnadernas underhäll.................................  » 28: 40
Lyse ...........................................................................  » 46: 60

Fmk 1.360: —

» 458: 35

Summa Fmk 1,818: 35



64

Till arbetena användes 6 hast- och 71 fotdagsverken. 
Utgifterna under señaste fern är hafva varit följande:

Är 1908.........................................   Fmk 2,045: 40
» 1909......................................................... » 3,333:37
» 1910......................................................... » 2,828:50
» 1911......................................................... »> 1,747:64
» 1912........................................................  »> 1.818:35

20. fJndanskaffande af ett grund i farleden emellan Degerby och 
Nyhamns lotsplatser uti Föglö socken af Abo och 

Björneborgs län.

Vattendjup vid lägvattenständ 6.30 m
Sedan Ofverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen föreslagit, att ett uti 

Flisö fyrlinje af farleden emellan Degerby och Nyhamns lotsplatser. hörande tili 
Alands lotsfördelning, pä 19 fots cljup paträffadt grund med en utsträckning 
af 8 famnar i öster och vaster samt 6 famnar i norr och söder, skulle undan- 
skaffas och farleden pä detta stalle upprensas tili ett djup af 21 y2 engelska 
fot, har pä förordnande af Kejserliga Senaten uppgjorts förslag tili grundets 
bortskaffande tili 7 meters djup vid medelvattenständ, hvarefter Kejserliga 
Senaten, jämlikt skrifvelser frän Kommunikationsexpeditionen af den 20 januari 
1911 och den 28 juni 1912, för ifrägavarande arbetes utförande beviljat ett 
anslag af 6,000 mark äfvensom ett tillskottsanslag af 3,000 mark.

Arbetet päbegyntes i maj och blef färdigt i juli detta är.
För arbetet disponerades grabben »Kr. III» och bogserängbäten »Oiva» 

äfvensom en mudderafföringspräm.
Arbetet afsynades den 26 augusti, hvarefter detsamma godkändes.

U tgif terna

för arbetet i dess helhet hafva varit följande:

Allmänna kostnader:
Arbetsledning:

Byggmästaraflöning ....................................  Fmk 240: —
Resekostnader ................................................  » 72: 38

Hyror, expenser, läsesalar och sjukvärd:
Expenser m. m................................................. » 1: 25
Sjukvärd ...........................................................  » 37: 15 Fmk 350: 76
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Förberedande och terrasseringsarbeten: 

Förberedande arbeten:
Mätningar ....................................................  Fmk 39: —

Terrasseringsarbete under vatten med mudder- 
verk:
Uppmuddrats grus och stenblandad jord

pá cirka 7.o m djup 127.5 m 3. . . . » 5,610: 06 Fmk 5,649: 06

Förradet och diverse utgifter:

Redskap ............................................................
Muddermaterielens underháll .......................
Transport af muddermaterielen .................

Fmk 15: —  
» 492: 24 
» 1,801: 02 » 2,308: 26

Summa Fmk 8,308: 08

Till arbetet användes förutom den emot mânatlig aflöning anställda mud- 
derpersonalen 534 fotdagsverken.

21. Lemströms kanal i Jomala socken af Äbo och Björneborgs län.

Farkosternas djupgäende 3.60 m
Kanaltrafiken vidtog' den 24 april och upphörde den 31 december.

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning .............................
Underhállskostnader:

Arbetsledning och resekostnader ..........
Omläggning af stenrevetering ...............
Bojarnas utläggning och intagning . . .
Reparation af den fasta bron ...............
Underháll af vägar, planteringar och

garden .......................................................
Husbyggnadernas underháll ...................
Uppköp af arbetsredskap .......................
Lyse ............................................................

Diverse u tg ifter....................................................

Fmk 180: 06
» 15: —
» 33: —
» 488: 04

» 269: 10
» 7: —
» 34: 15
i> 22: 80

Fmk 1,570: —

» 1,049: 15
» 16: 70

Summa Fmk 2,635: 85

Till arbetena användes 11 hast- och 110 %  fotdagsverke.

Öfverst. för Vag- o. vati.enb. her. dr 1912. 9



Utgifterna under de señaste fem áren hafva värit:

Ár 1908 ....................................................  Fmk 15,901: 66
» 1909 .........................................................  » 9,436: 25
» 1910 .........................................................  » 1,347: 15
» 1911 .........................................................  » 1,843:40
» 1912 .........................................................  » 2,635: 85

19. Farleden genom Suusalmi och Palosalmi sund 
i Impilaks socken af Viborgs Iän.

Vattendjup vid lágvattenstánd 3.60 m 
Bottenbredd i rak sträcka 12 m 
Minsta radie i krökningar 200 m 
Arbetet pábegyntes i juli manad 1910 och fortgár.
En närmare redogörelse för arbetets uppkomst och tekniska program 

äterfinnes i Öfverstyrelsens berättelse för ár 1910.
Sásom i berättelsen för ár 1911 omnämnes afbröts arbetet, efter det upp- 

rensningen af Suusalmi sund slutförts, den 16 juni sagda ár, hvarpá mudder- 
materielen öfverflyttades tili det mera brádskande fördjupningsarbetet i Tulema- 
joki ámynning. Sedan sistnämnda arbete blifvit färdigt, vidtog uppmuddringen 
af Palosalmi sund den 26 September 1912 och fortgick arbetet tili den 30 no- 
vember, dá det afbröts för vintern och mudderverket upptogs pá slip.

Under arbetssäsongen uppmuddrades 10,500 m 3 lera pá ett djup af 4.6 m 
Arbetsanslag. beviljadt den 31 mars 1908, Fmk 32,000: — .

Utgifter:

Allmänna kostnader...................................................................  Fmk 850: —
Förberedande och terrasseringsarbeten................................... » 5,399: 82
Redskapens underháll ................................................................  » 304: 75

Summa Fmk 6,554: 57

Under föregäende ár har tili arbetet átgátt:
ár 1910.........................................................  » 13,767: 26
)> 1911.........................................................  » 3.111:68

Summa Fmk 23,433: 51

Tili arbetet användes under áret 974 y2 fotdagsverke.
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20. Farleden i Tulemajoki ämynning uti Salmis socken af
Viborgs län.

Vattendjup vid lägvattenständ 2.50 m 
Bottenbredd i rak sträcka 25 m 
Minsta radie i krökningar 300 m
Pä anhällan af Salmis kommun hade i Saima distrikt uppgjorts tvänne 

särskilda förslag och kostnadsberäkningar till upprensning af en farled i Tu
lemajoki ämynning. Enligt det ena, det vidsträcktare förslaget, skulle ifräga- 
varande iipprensning, utsträckt tili bryggan nedanom den öfver Tulemajoki ä 
ledande landsvägsbron, draga en kostnad af 62,000 mark, enligt det andra för
slaget. enligt hvilket upprensningen skulle sträcka sig endast intill Hosainoffska 
sägen, skulle kostnaderna stiga tili 46,500 mark. Jämlikt Kommunikations- 
expeditionens skrifvelse af den 18 januari 1910 hade Kejserliga Senaten beslutit, 
att ifrägavarande farled skulle upprensas pä statsverkets bekostnad och enligt 
förenämnda vidsträcktare förslag med däri af Öfverstyrelsen gjorda förändrin- 
gar och pä samma gäng för ändamälet beviljat erforderligt, 54,000 mark stört 
anslag att upptagas i Öfverstyrelsens arbetsförslag för är 1911.

Arbetet päbegyntes i juni mänad 1911 och blef färdigt i September detta är. 
Under äret slutfördes uppmuddringen och anskaffades järnbojar för ut- 

prickning af farleden, emedan vanliga remmare tili följd af flottningen icke 
künde kvarhällas pä sina platser.

Slutlig afsyning af arbetet verkställdes den 23 Oktober.

Utgifterna

för arbetet i dess helhet hafva varit följande:
Allmänna kostnader:

Ingenjörers, byggmästares mfl. aflöningar Fmk
Resekostnader.................................................  »
Hyror, expenser m. m ..................................  »

Förberedande och terrasseringsarbeten:
Iständsättande af arbetsredskap, provisio-

nella byggnader m. m............................... »
Uppmuddrats sand med mudderverk pä

3— 3.5 m djup 35,810 m3 ......................  »
Farledsmärken................................................................
Förrädet och diverse utgifter:

Komplettering af redskapen................... Fmk
Underhäll af red.skap och arbetsmaskiner »

3,675: —
77: 18

407: 10 j ’mk 4,159: 28 

473: 80

30,626: 88 » 3i ;ioo : 68
................. » 1,227: 40

218: 94 
5.080: 79



Transport af arbetsmaskiner................... Fmk 461: —
Diverse u tg ifte r ..........................................  »   172:65 p mk 5,933: 38

Summa Fmk 42,420: 74

Till arbetet har inalles användts 19 y2 hast- och 4,196 y4 fotdagsverke.

6 8

II. Hamnbyggnader.
1. Viborgs hamn.

Pä anhällan af Viborgs stads hamnutskott har Kejserliga Senaten, jämlikt 
Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 11 Oktober 1912, bifallit därtill 
att den statsverket tillhöriga, för tiden i Borgä befintliga excavatorn (grabben 
N:o 1) jämte ponton finge pä särskilda i förenämnda skrifvelse uppgifna villkor 
under hösten 1912 och den därpä följande vintern sä länge muddring pä grand 
af naturförhällandena künde verkställas, utlänas tili Viborgs stad för dess 
hamnarbeten.

Excavatorn anlände tili Viborg den 25 Oktober och reparerades, mudd- 
ringsarbetet vidtog den 1 december och fortsattes tili ärets slut. Härunder 
uppmuddrades 840 m 3 jord.

2. Kotka hamn.

Hamnarbetet, som utföres af staden, har jämlikt Kejserliga Senatens den 
26 maj 1911 meddelade tillständ, stätt under ledning af en Öfverstyrelsen un- 
derlydande ingenjör, äldre ingenjören Gunnar Lindqvist.

3. Upprensning af Kylänlahti vik och vikmynning vid Aspö i 
Kymmene socken af Viborgs län.

Vattendjup vid lägvattenständ 1.5 m
Bottenbredd 7.5 m
Sedan Aspö byamän i Kymmene socken anhällit, att den i nämnda ö 

söderifrän inskjutande Kylänlahti vik jämte dess mynning, Sikosalmi sund, 
skulle pä statsverkets bekostnad fördjupas och upprensas, sä att byamännen 
finge en skyddad hamn för sina farkoster, och samtidigt förbundit sig att deltaga 
i arbetet med 500 fotdagsverken, har pä basen af tidigare verkställd under- 
sökning uppgjorts ett ä 51,500 mark slutande kostnadsförslag. Dä det af bya-
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männen erbjudna bidraget künde i penningar uppskattas tili 1,500 mark, har 
Kejserliga Senaten, jämlikt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 18 
mars 1910, för fördjupning af ifrägavarande vik beviljat ett anslag af 50,000 
mark.

Arbetet vidtog i Oktober 1912 och fortgär.
Under äret hafva endast förberedande arbeten utförts, färjor byggts och 

byggnadsmaterialier uttransporterats frän fasta landet m. m. Till dessa arbeten 
ätgick Fmk 2,455: 27 och användes tili desamma 7 hast- och 209 fotdagsverken.

4. Fördjupning af Borgä stads hamn och farleden dit.

Statsbidraget utgär med 100,000 mark, hvarom närmare redogörelse in- 
flutit i Öfverstyrelsens berättelse för är 1910.

Arbetssäsongen varade frän den 17 maj tili den 4 november, da arbetet 
mäste afbrjdas för ishinder. Under denna tid uppmuddrades 78,000 m 3 ler- 
oeh sandblandad dyjord, hvaraf 33,000 m 3 upplades ä Strand och 45,000 m 3 
nedsänktes pä djupare vatten. Vid imiddringsarbetet användes Ofverstyrelsen 
underlydande mudderverket »Viborg», tvänne mudderafföringsprämar, bogser- 
bäten »Aili» och elevatorn »Nostaja».

Kostnaderna för muddringsarbetet hafva utgjort:

är 1910 .......................................................... Fmk 28,837: 95
» 1911 ...........................................................  » 70,501:56
» 1912 ...........................................................  » 64,916: 90

5. Hangö hamnbyggnad.

Arbetsanslag, beviljadt den 14 augusti 1902, 
Tillskottsanslag, » » 25 maj 1907,

..........  Fmk 3,500,000: —

..........  » 434,000: —

Summa Fmk 3,934,000: —

Pä framställning af Hangö Hamnstyrelse ställde Kejserliga Senaten, enligt 
Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 23 februari 1912, tili Hamn- 
styrelsens förfogande ett belopp af ända tili 20,000 mark för anläggande af vat- 
tenledning icke alienast längs molon tili smörmagasinet utan äfven tili det 
gamla packhuset, att utgä ur det i näder beviljade anslaget för Hangö hamns 
om- och tillbyggnad. Arbetet utfördes under äret af Hangö stads vattenled- 
ningsverk.

För den under nästföregäende är uppställda elektriska lyftkranen anskaffa- 
des en strömmätarc.
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Utgifter:

Vattenledning ...................................................................................  Fmk 20,000: —
Lyf tkranen:

Tullumgalder m. m. for s lin gor............. Fmk 385: 50
Strommatare ..............................................  » 155: 90 » 541• 40

Ofriga utgifter........................................................................  » 696: 70

Summa Fmk 21,238: 10

Enar under aret for forsalda redskap influtit .........................  » 9,200: —

utgora 1912 ars utgifter...................................................  Fmk 12,038: 10

Under aren 1903— 1911 har till arbetet atgatt .........................  » 3,873,057: 74

Summa Fmk 3,885.095: 84

6. Sottunga ängbätsbrygga i Sottunga kapell af Abo och 
Björneborgs län.

Bryggans längd 49 m
Sedan Sottunga kommun anhällit om biclrag af allmänna medel tili upp- 

förande af en ängbätsbrygga. vid södra udden af Sottunga landet, undersöktes 
platsen för bryggan hösten 1909 och uppgjordes ritning och kostnadsberäk- 
ning tili densamma. I och för byggandet af bryggan beviljade Kejserliga Se
naten sedermera den 18 februari 1910 kommunen 19,000 mark pä villkor att 
densamma skulle lata bygga väg tili bryggan och för framtiden ansvara för 
säväl bryggans som vägens underhäll.

Arbetet päbegyntes den 29 juli 1911 och blef färdigt i juni mänad detta är.
Under äret insattes bärbjälkar, pollare, brolock och ledstänger pä sina 

platser, hvarefter trädelarna tjärades.
Slutlig afsvning af arbetet ägde rum den 26 augusti, hvarefter arbetet 

godkändes.
U tgifterna

för arbetet i dess helhet hafva varit följande: 
Arbetsledning:

Aflön in g a r ....................................................
Resekostnader..............................................
Hyror och expenser m. m ........................

Förberedande arbeten:
Mätningar ....................................................
Provisionelia bvggnader och ställningar

Fmk 915:
» 258: 70
» 81: 25 jrmlt 1,254: 95

» 41: —
» 112:40 » 153: 40



71

Bryggan:
Grundgräfning och jämning af gründen 

210 m 2 ......................................................  Fmk 594: 80
Stödjemur 10 m 3 ........................................ » 250 —
Kistor, deras nedsänkning och fyllning

med sten 440 m3 ................................... » 10,635: 65
Ofverbyggnad:

Träbroar med 8 m öppning (1 strandmur
och timring af 3 kistor)....................... » 1,766: 40

Brolock, ledbjälkar, broräck och pollare » 2,552: 55 Fmk 15,799: 40
Förradet:

Uppköp af arbetsredskap ....................... » 485: 80
Skjutser och transporter ......................... » 106: 95
Diverse u tg ifte r .......................................... » 14: — » 606: 75

l)ä för försälda förrädsartiklar influtit ..........

hafva de faktiska utgiftema för arbetet utgjort

Summa Fmk

»

17,814:

95:

50

Fmk 17,719: 50

Till arbetet hafva användts inalles 2 hast- och 1,472 fotdagsverken.

7. Kristinestads hamn,

Hans Kejserliga Majestät har den 15 (2) maj 1912 i Näder beviljat Kristine- 
•stads kommun en subvention ur allmänna medel af 225,000 mark tili förbättrande 
af stadens hamnförhällanden i öfverensstämmelse med ett af numera aflidne 
senatorn Werner Lindberg uppgjordt förslag att i man af arbetets fortskridande 
utbetalas i rater om 25,000 mark, dock sä att ett belopp af 25,000 mark skulle 
innehällas till dess samtliga arbeten slutförts och blifvit i behörig ordning slut- 
ligt afsynade.

Sedan Kejserliga Senaten fattat beslut därom att tili stadens förfogande 
ställda mudderverket Ruoppaaja och bogserbäten Karhu skulle öfverlämnas 
tili Brahestads kommun, har Kejserliga Senaten därefter. jämlikt Kommunika
tionsexpedit ionens skrifvelse af den 24 maj 1912, anbefallt Öfverstyrelsen att 
för slutförande af muddringsarbetena i Kristinestads hamn pä särskilda i skrif- 
velsen utfästa villkor tili stadens förfogande uppläta en excavator, en mudder- 
afföringspräm och en bogserängbät sä snart dessa blefve lediga frän statsverkets 
ägna arbeten vid Degerby och Norrskär.

Vid hamnarbetet, som utföres af staden själf, hafva användts mudderver
ket Ruoppaaja och bogserbäten Karhu frän den 29 april tili den 24 maj samt
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grabben N:o III, bogserbáten Oiva och en mudderafföringspräm af järn frán den 
15 juli tili slutet af november. Under denna tid har med nndantag af 10 V2 dygns 
uppeháll för reparationer, Storni, ishinder och förflyttningar uppmuddrats med 
Ruoppaaja 2,450 m 3 h&rd, sandblandad lera, 957 st. stenar samt därutöfver 
95 m 3 sten af sádana dimensioner att tili desammas upptagande erfordrats dy- 
karehjälp äfvensom med grabben 1,499 m 3 hárd, stenblandad lera och 515 m 3 
sandblandad lera.

Under áret har staden utbetalat för muddringsarbetena Fmk 7,144: 4L 
Sásom teknisk ledare för hamnarbetet har med vederbörligt tillstánd och 

jämte ägen tjänst fungerat äldre ingenjören vid Öfverstyrelsen Karl Hjalmar 
Sourander.

8. Byggande af en báthamn vid Norrskärs lotsplats i Replot socken
af Wasa län.

Arbetet pábegyntes i maj 1911 och slutfördes i September manad detta är. 
Slutlig afsyning af arbetet verkställdes den 23 September, hvarefter det- 

samma godkändes.
Arbetsanslag, beviljadt den 9 december 1909.........  Fmk 85,000: —
Tillskottsanslag, » » 8 mars 1912, . . . .  » 8,500: —

Summa Fmk 93,500: -—

U tgifterna

för arbetet i dess helhet hafva varit följande:
Arbetsledning:

A flöningar............................................  Fmk 1,681: 90
Resekostnader........................................ » 879: 82
Hyror, expenser m. m .........................  » 2,974: 39 p mh

Förberedande arbeten:
Arbetsspár och stälhiingar................. » 16,201: 49

Terrasseringsarbete under vatten:
Muddrats med ánggrabb grus och sten

120 m3 ..............................................   » 442: 38
Upptagits undervattenssten 120 m3 . . .  » 2,212: 26

Forstärkning af dosseringar:
4— 5 tons stenar tili betäckning af väg- 

bry tamas dosseringar át hafssidan
578 m 3 .................................................... .. » 14,723: 85

Stenbank till vágbrytarna 2,060 m3 . . . .  » 11,250: 60

5,536: 11

» 44,830: 58
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Bryggan:
Grundgräfning och konstgjord grand

188 m 3 ........................................................  Fmk 1,050: 05
Stenmur i cementbruk 122 m3 ................ » 5,986: 46
Träkistor, deras nedsänkning och fyllning

med steil 150 m3 ......................................  » 4,091: 42
Follare af järnbetong 8 st........................... » 432: 84 Fmk 11,560:77

Förrädet:
Uppköp af redskap...................................  » 2,223: 18
Transport och underhäll af redskap . . . .  » 5,905: 09
Kostnaderna för vid arbetet använda

ängbätar ..................................................  » 22,186: 81 30,315: 08

Summa Fmk 92,242: 54

Till arbetet hafva inalles användts 95 hast- och 10,740 fotdagsverken.

9. Brahestads hamn, Lapaluoto.

Pä anhällan af Brahestads kommun biföll Kejserliga Senaten, jämlikt 
skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 13 juni 1910, därtill att 
Öfverstyrelsen underlydande, statsverket tillhöriga mudderverket »Ruoppaaja» 
med tili detsamma hörande tvänne prämar och en bogserängbät skulle, sedan 
de blifvit lediga frän särskilda muddringsarbeten, pä vissa i brefvet närmare 
bestämda villkor för ett seglationsär upplätas tili Brahestads kommun för upp- 
muddring af stadens yttre, Lapaluoto benämnda hamn.

I anledning häraf har mudderverket under äret statt tili stadens begag- 
nande frän den 10 juni tili den 30 Oktober. Härunder har med fränräknande 
af 20 dygns overksamhet tili följd af reparationer, storm eller tjocka i hamnen 
uppmuddrats 18,520 m 3 härd, seg, sandblandad lera och 2,053 m 3 sten.

För muddringsarbetet har staden erlagt tillsammans 19,471 mark 55 penni 
äfvensom för mudderverkets afrustning, tili uppköp m. fl. i samband med 
muddringsarbetet stäende kostnader Fmk 12,530 :02.

Härefter har Kejserliga Senaten pä anhällan af staden den 11 Oktober 
1912 meddelat kommunen tillständ att pä samma villkor som tidigare äfven 
fortsättningsvis, dock icke längre än tili den 1 augusti 1913, disponera nämnda 
muddermateriel för omförmäldt ändamäl äfvensom för upprät-ning af den frän 
hamnen förande farleden.

Öfverst. för Vag- o. vatfenb. her. dr 1912. 10
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10. Marjaniemi lotshamn i Karlö socken af Uleäborgs län.

F ö r d j u p n i n g s a r b e t e .
Sedan i Marjaniemi lotshamn är 1909 uppförts eil ny brygga och vid 

sidan af den gamla bryggan muddrats tili ett djup af 1.2 0 m vid lägsta vatten- 
ständ, hade o mrad et änyo uppgrnndats. Pä grund häraf anhöll Öfverstyrelsen 
för lots- och fyrinrättningen, att hamnen skulle fördjupas och äfven i öfrigt 
repareras, och beviljade Kejserliga Senaten, enligt Kommunikationsexpeditio- 
nens skrifvelse af den 31 mars 1911, för ändamälet 14,000 mark.

Arbetet vidtog i juni mänad 1911 och slutfördes i november detta ar.
linder äret uppmuddrades platsen invid gamla bryggan tili fastställdt 

djup, hvarefter arbetet godkändes.

Utgifterna

för arbetet i dess helhet hafva varit följande: 
Arbetsledning:

Aflöningar ................................................ Fmk 724: —
Resekostnader .......................................... » 65: 55
Hyror, expenser m. m ............................. » 46: 85 Fmk 836: 40

Förberedande arbeten:
Mudderflottar och v in dspel................... » 314: 45

Terrasseringsarbete under vatten:
Muddrats sand pä 1.20 m djup 2,165 m 3 » 8,573: —
Upptagits jordsten 1.20 m djup 5 s t ... » 49: — » 8,936: 45

ßryggornas underhäll ........................................ » 705: 02
Förrädet:

Redskap och arbetsmaskiner ............... Fmk 977: 61
Redskapens underhäll ........................... » 153: 80
Transporter .............................................. » 87: — » 1,218: 41

Summa Fmk 11,696: 28

Till arbetet har användts sammanlagdt 6 hast- och 2,807 V2 fotdagsverke. 

U n d e r h ä l l s a r b e t e n .
Förutom ofvannämnda fördjupningsarbete hafva under äret verkställts 

underhällsarbeten, tili hvilka Kejserliga Senaten genom fastställandet af arbets- 
förslaget för äret beviljat 8,000 mark.

Under äret uppslogs uti hamnen en 74.2 m läng spontvägg tili förhindrande 
af sands inkommande tili bätförtöjningsplatsen invid gamla bryggan och spont-



väggens yttre ända förstärktes med en 7.4 X  4. o X  3.8 m stor frakista, soin 
fylldes med sten. I den nya bryggan gjordes en öppning för strömdraget, hvar- 
dera bryggans stendosseringar reparerades, kistorna fylldes med sten ooh den 
i hamnen inkomna sanden aflägsnades genom muddring.

Utgifter:

Allmänna kostnader:
Arbetsledning:

A flön ingar......................................................  Fmk 256: —
Resekostnader ................................................  » 32: 72
Hyror, expenser m. m..................................  » 172: 66 F m k 461: 38

Terrasseringsarbete : 

Muddring af sand pä 1.2 0 m djup 310 m 3 ........ 1,275: —

Bryggor:

Tillverkning af en frakista, dess nedsänkning
och fyllning med sten 105 m3 ..............  Fmk 1,565: 95

Ledverk 74.2 m ..................................................  » 1,628: 22
Bryggornas underhäll ........................................ » 2,598: 20 5,792: 37

Redskap ocli arbetsmaskiner

Förradet:

Tili arbetet användes 1,197 fotdagsverken.

............. » 471: 25

Summa Fmk 8,000: —

III. Bât- och flottleder.
1. Siikajoki flottningskanal frän Uleträsk tili Neittävänjoki â i 

Säräisniemi socken af Uleâborgs Iän.

Flottningskanalens längd 10.16 km 
Bottenbredd 1.8 m 
Sidodosseringama 1: 1.5 m
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Höjdskillnaden emellan vattenytorna vid kanalens öfre och nedre ända 
21.4 m

I kanalen finnas 9 rännor.
Vattendjupet i kanalen regieras medelst i kanalens öfre ända byggda 

slussar.
Under arot verkställdes i kanalen sedvanlig flottning och utfördes nödiga 

reparationer, bestäende i ombyggnad af flottningsrännor och omläggning af 
dosseringarnas torfbeklädnad. För reparationsarbetena upptog utgiftsförslaget 
för áret 8,000 mark och tili aflöning ät kanaluppsyningsmannen hade beviljats 
1,800 mark.

Inkomster:

Kanalafgifter för flottad stock ....................................................  Fmk 13,081: 98

Utgifter:

Kanaluppsyningsmannens aflöning ...............
Underhällskostnader:

Utsättning och borttagning af bommar-
na, uppräkning af stocken .....................  Fmk 454: 75
Ishuggning tili skydd för kanalen . . . .  » 806: 70
ümbyggnad och reparation af flott

ningsrännor ...............................................  » 4,003: 90
Torfläggning ................................................... » 2,093: 28
Underhäll af broar, vägar, planteringar

m. m............................................. .. . . . .  » 351: 50
Förrädet och dess underhäll ...................  » 289: 40

Summa

Fmk 1,800: —

» 7,999: 53

Fmk 9,799: 53

Till arbetena användes vid uppräknandet af den flott ade stocken 116 
fotdagsverken och vid reparationsarbetena 23 häst- och 1,669 y2 fotdagsverke 
eller sammanlagdt 23 häst- och 1,785 y2 fotdagsverke.

Flottningen i kanalen vidtog i augusti och upphörde i Oktober manad. 
Inkomsterna och utgifterna hafva under de señaste fern áren varit föl-

jande:
Inkomster . Utgilter Skillnad

Är 1908 . Fmk 30,736: 90 Fmk 10,974: 89 Fmk + 19,762: 01
» 1909 . » 35,354: 90 » 13,098: 98 » + 22,255: 92
» 1910 . /> 17,878: 50 » 6,344: 25 » + 11,534: 25
» 1911 . » 15,543: 84 » 11,129: 10 » + 4,414: 74
» 1912 . » 13,081: 98 » 9,799: 53 » + 3,282: 45



2. Farlederna i Uleá älfs vattensystem.

a) Ämmäkoski och Koivukoski slussar i Paltamo socken af Uleäborgs Iän.

Ämmäkoski sluss af sten ocli Koivukoski sluss af trä.
Ämmäkoski

Höjdskillnad emellan trösklarna................. 5.3 6 m
» » vattenytorna ............  4.7 9— 6.3 5 m

Bátanlas djupgáende O.oo m
Under áret verkställdes inga reparationer vid slussarna.
Kanaltrafiken vidtog den 28 maj och upphörde den 29 Oktober.

Inkomster:
Kanalafgifter för 260 bátar ............................................................. Fmk 207: 80

Utgifter:
Tjänstepersonalens aflöning ............................................................. Fmk 2,850: —

Inkomsterna och utgifterna vid kanalen liafva under de señaste fern áren
utgjort:

Inkomster Utgifter Ski I ln ad

Ar 1908 . . . . . .  Fmk 588: 60 Fmk 6,988: 48 Fmk —  6,399: 88
» 1909 ............... » 500: 85 » 3,639: 98 » —  3,139: 13
» 1910 ............... » 446: 35 » 2,850: —  » —  2,403: 65
» 1911 ...............  » 402:50 » 7,752:92 »> —  7,350:42
» 1912 ...............  » 207: 80 » 2,850: —  » - 2,642: 20

Sedan trädelarna uti Koivukoski sluss tili den grad angripits af röta att 
en total ombyggnad af slussen med det snaraste blefve en nödvändighet, men 
trafiken igenom Ämmäkoski och Koivukoski slussar undergätt en oafbruten 
minskning, sä att denna ombyggnad, som blefve synnerligen kostsam, icke 
mera motsvarade ett verkligt behof, har Kejserliga Senaten, jämlikt skrifvelse 
frän Kommunikationsexpeditionen af den 22 november 1912, förordnat, att 
den allmänna trafiken igenom Ämmäkoski och Koivukoski slussar skall upp- 
höra frän och med den 1 januari 1915.

b) Reparationer och underhall af pa kronans bekostnad utförda bätleder och 
dragvägsmöljor i Uleä älfs vattensystem uti Kuhmoniemi, Paltamo, Suomus

salmi m. fl. socknar af Uleäborgs län.

I vattendraget verkställdes sedvanliga, ärligen äterkommande reparatio
ner af bätleder och dragvägar.

Koivukoski 
4.36 m 

3.7 6— 4.89 m
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Utgifter:

Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m .................... Fmk 2.215: 98
Jordlosen och skadeersattningar ............................................  » 10: —-
Forberedande arbeten, dammar, farjor m. m.....................  » 700: 62

Terrasseringsarbete under vat ten:
Upptagits jordsten pa 0.5— 1.3 m djup 237 m 3 . . . .  » 3.029: 90

Broar. bryggor m. m.:
Dragmoljor 1,353 m .................................................................  » 6,801: 13
Reparationer och underhall af ledverk 502 m ...................  » 5,619: 54

» » » farledsremmare................... » 569: 59
Forradet:

Dess underhall ............................................................................ » 487: 36
Transporter ..................................................................................  » 471: 28

Diverse u tg ifter ......................................................................................  » 55: 20

Summa Fmk 19.960: 60

Till arbetena användes under äret 175 hast- och 4,720 V2 fotdagsverke.

c) Upprensning af Piispajoki bätled emellan Piispajärvi och Kiantojärvi sjöar 
i Suomussalmi socken af Uleäborgs Iän.

Bottenbredd omkring 2 m
Den gräfda bätledens längd 4.3 2 km
Pä ansökan af Suomussalmi kommun att ifrägavarande bätled skulle upp- 

rensas pä statsverkets bekostnad berättigade Kejserliga Senaten den 30 no- 
vember 1909 Ofverstyrelsen att uti arbetsförslaget för är 1911 för ändamälet 
upptaga ett anslag af 9,700 mark.

Arbetet vidtog i juni 1911 och blef färdigt under därpäföljande augusti 
mänad.

Under är 1912 verkställdes i forsarna smärre rensningsarbeten och ägde 
slutlig afsyning rum den 8 juli, hvarefter arbetet godkändes.

f Ttgifterna

för arbetet i dess helhet hafva värit följande:
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m ......................  Fmk 1,009: —
Skadeersattningar ..........................................................................  » 20: —
Förberedande arbeten, dammar m. m .................................  » 1,342:78
Aflägsnats jordsten 1,259 m 3 ....................................................  » 6.335: 13
Redskap och arbetsmaskiner ..................................................... ¡> 197: 95



Redskapens underhäll 
Transporter.................
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Fmk 385: 15
» 346: 95

Summa Fmk 9,636: 96 

Till arbetet användes inalles 2,271 fotdagsverken.

3. Farlederna uti Ijo älfs vattensystem.

Pintamo-oja flottled i Pudasjärvi socken af Uleäborgs län.

Sedan Kejserliga Senaten den 17 februari 1911 förordnat, att den trän 
Pintamojärvi sjö i Pudasjärvi socken tili Naamanganjoki ä ledande Pintamo-oja 
ä skulle med allmänna medel försättas i flottbart skick pä villkor att flottarna 
skulle ersätta statsverket kostnaderna för flottbargörandet pä satt gällande 
vattenrättslag förutsätter, har Kejserliga Senaten, pä framställning af Ofver- 
styrelsen, den 28 juli 1911 anbefallt Öfverstyrelsen att skrida. tili ätgärder i 
och för utförandet af för flottning i Pintamo-oja ä erfOrderliga arbeten och 
inrättningar, sä att detta vattendrag om möjligt blefve försatt i flottbart skick 
tili värflottningen 1912, samt för ändamälet ställt tili Öfverstyrelsens dispo- 
sition ett 10,000 mark stört anslag.

Arbetet päbegyntes i Oktober mänad 1911 och blef färdigt i december 
detta är.

Untier maj mänad detta är verkställdes kontroll öfver att flottningen 
genom de träffade anordningama künde försiggä regelrätt. Sedan i anled- 
ning af den slutliga afsyningen, som försiggick den 25 September, ur anslaget 
för oförutsedda arbeten och reparationer beviljats ett tillskottsanslag af 600 
mark tili utförande af särskilda kompletteringsarbeten, godkändes arbetet.

Utgifterna

för arbetet i dess helhet hafva värit följande:

Arbetsledning och resekostnader..................................................... Fmk 1,118: 91
Lösen för jord m. m. och skadeersättningar................................ » 213: 30
Förberedande arbeten, dammar, färjor m. m ..........................   » 108: 50
Graining af dy och kärrjord 240 m3 ............................................  » 145: —
Upptagits jordsten 60 m 3 .................................................................  » 204: —
Ledverk 58 m ........................................................................................  » 2,559: 95
Flottningsrännor 108 m .....................................................................  » 5,828: 78
Redskap och arbetsmaskiner ............................................................. » 269: 73
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Diverse utgifter
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Fmk 91: —
» 18: —

Summa Fmk 10,557: 17 

Till arbetet användes sammanlagdt 43 %  hast- och 1,788 y2 fotdagsverke.

4. Farlederna i Kemi älfs vattensystem.

Taivalkoski flottled i Kemi socken af Uleäborgs Iän.

För arbetet hade i Öfverstyrelsens arbetsförslag för ar 1912 upptagits 
500 mark.

Under äret förstärktes flottledens släntor för en kostnad af Fmk 271: 60. 
Tili arbetet användes 6 häst- och 61 y2 fotdagsverke.

5. Farlederna i Torneä älfs vattensystem.

Flottleden i Tengeliö älfs vattendrag i Kolari, Turtola och Öfvertorneä 

socknar af Uleäborgs Iän.

Vattendjupet under flottningstid 0.60 m 
Bottenbredd 5— 10 m 
Flottledens längd 170 km
Sedan Kejserliga Senaten den 2 november 1906 förordnat, att för flott- 

bargörande af Tengeliö älfs vattensystem erforderliga arbeten och inrättningar 
skulle utföras pä statsverkets bekostnad enligt härför uppgjordt projekt och tili 
100,000 mark stigande kostnadsförslag, har Öfverstyrelsen, pä Kejserliga Sena- 
tens befallning, gjort framställning o m arbetets utförancle, hvarefter Kejserliga 
Senaten, enligt skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 23 mars 
1909, anbefallt Öfverstyrelsen att upptaga ifrägavarande arbete och för dess 
utförande nödigt anslag i sinä framtida arbetsförslag enligt den fördelning Öf
verstyrelsen pröfvade lämpligast.

Arbetet vidtog i mars 1910. "
Under flottningstiden för aret öfvervakades, att inga skador skulle till- 

fogas flottningsinrättningarna. Arbetet afsynades under juli mänad, i anled- 
ning hvaraf Öfverstyrelsen fann nödigt att läta verkställa särskilda observatio- 
ner i afseende ä flottningen, hvarefter för särskilda oförutsedda arbeten bevil- 
jades Fmk 1,115:79.
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Utgifterna

for arbetet i dess helhet hafva varit fdljande:

Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m.............................  Fmk 9,265: 85
Jordlosen och skadeersattningar...........................................   » 169: —
Forberedande arbeten, dammar; arbetarbostader m. m. . . . .  » 6,500: 41
Terrasseringsarbeten pa det torra:

Graining af grus och stenblandad jord 130 m 3 .................. » 275: 50
Aflagsnats jordsten 1,350 m 3 . ........................................ » 6,771:47

Terrasseringsarbeten under vatten:
Upptagits jordsten pa 0.8 m djup 2,410 m 3 ......................  » 9,530: 65

Broar, bryggor m. m.:
Ledverk 3,170 m ......................................................................  » 47,494: 05
Flottningsrannor 900 m ...........................................................  » 17,007: 06

Forradet:
Redskap .......................................................................................  » 1,464: 26
Redskapens underhall................................................................ » 359: 40
Transporter................. '.............................................................  » 2,278:14

Summa Fmk 101,115: 79 

Till arbetet har inalles anvandts 532 %  hast- och 19,313 %  fotdagsverke.

Of verst, fur Vdg- n. vattenb. her. dr 10 I t .  11



A N D R A  A F D E L N I N G E N .
Sjöfällningar och torrläggning af sanka marker.

Äbo och Björneborgs län.

1. Fäilning af Otajärvi sjö och regiering af Pyhämaanjoki älf 

inom Pyhämaa och Letala socknar.

Högvattenytan i Otajärvi sjö sänkes 0.60 m 
Lägvattenytan sänkes 0.72 m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, 1,180 ha
Eft er det särskilda jordägare i Pyhämaa och Letala socknar genom Gu-

vernörens i Äbo och Björneborgs län utslag af den 8 april 1905 erhällit tillständ
att fälla inom nänmda socknar belägna Otajärvi sjö enligt därför uppgjordt
förslag, med villkor att arbetet päbörjades senast är 1907 och slutfördes inom
tio är därefter, har Kejserliga Senaten, pä intressentemas i företaget anhällan,
jämlikt skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af den 17 Oktober 1907 tillätit
att arbetet , som beräknats medtaga en kostnad af 161,200 mark, genom kronans
försorg utfördes pä de af Kejserliga Senaten i Jordbruksexpeditionens skrifvelse*
för den 22 maj 1903 för kronans deltagande i torrläggningsföretag fastställda 
villkor; dock skulle, enär jämväl särskilda kronoboställen voro intressenter uti 
företaget, den pä dem ankommande delen af kostnaden stanna kronan tili last. 
Dä anslaget hufvudsakligen tili följd af att kostnadsförslaget föräldrats visade 
sig otillräckligt, beviljade Kejserliga Senaten den 16 maj 1911 det erforderliga 
tillskottsanslaget 44,894 mark.

Arbetet päbegyntes i november 1907 och slutfördes i november mänad
1912.

Under äret muddrades frän isen en kanal i Otajärvi sjö, rasade släntor 
reparerades och en genomgäende putsning af heia Pyhämaanjoki älf verk- 
ställdes, den uppgräfda jorden jämnades och stenen sammanfördes i högar, 
hvarförutom de genom jordupplag m. m. uppkomna skadorna värderades och 
ersattes. Slutlig afsyning af arbetet ägde rum den 21 och 22 Oktober, hvarefter 
arbetet godkändes.



Utgifterna

for arbetet i dess helhet hafva varit fôljande:

Allmanna Icostnader
Arbetsledning:

Ingenjôrers, byggmástares m. fl. aflô-
n ingar..................................................

Resekostnader.......................................
Hyror, expenser, lâsesalar och sjukvârd:

Hyror, expenser m. m.........................
Sjukv arden ............................................

Expropriation
Skadeersâttningar till jordàgare for upplàgg-

ning af jord m. m....................................
Varderingskostnader..........................................

Fôrberedande arbeten:
Mátningsarbeten m. m .............................Fmk
Provisionella byggnader.........................
Mudderflottar och vindspel...................
Dammbyggnader och deras underhâll 

Terrasseringsarbeten pà det torra:
Graining af dy och karrjord 63,322 m3

» » lera 46,488 m3 ....................
» » stenblandadt grus 41,549m3

Aflâgsnats jordsten 4,205 m 3 ..............
Sprângning af berg 1,957 m 3 ..............

Terrasseringsarbeten under vatten for hand: 
Muddrats lera pá l.o— 1.4 m djup

1,957 m 3 ................................................
Fôrstàrkning af dosseringar:

Stenrevetering...........................................

Broar :
Murar och k is tor ...............................
Ôfverbyggnad:

Broar af t r â .............................
Underhâll af broar, sandning

Fmk 12,085: 75
» 1,174: 33

» 1,537: 66
» 369: 45

Fmk 1,921: 88
» 260: 44

ringsarbeten :

Fmk 2,700: 05
» 581: 64
» 150: 40
» 5,694: 74

» 33,159: 97
» 21,075: 17

* » 49,911: 50
» 18,690: 85
» 14,957: 06

» 946: 60

» 1,273: 85

» 19,247: 17

» 1,140: 81
» 77: 50

15,167: 19

2,182: 32

149,141: 83

20,465: 48
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Förrndet och diverse utgifter:
Förrädet:

Kontorsmöbel och utensilier.................  Fmk
Redskap och arbetsmaskiner .................  »
Redskapens underhall................................. »
Transporter...................................................  »

90: —
3,913: 76 
5,903: 93
R948: 80 Rmk 11,856: 49

Summa Fmk 198,813: 31 
..................  » 928: 20Da för försälda kasserade förrädsartiklar influtit .................

utgöra de faktiska kostnaderna.......................................... Fmk 197,885: 11

Tili arbetet hafva inalles användts 506 %  häst- och 64,220 fotdagsverken.

2. Upprensning af Hinnerjoki eller Lapinjoki älf i Eura socken.

Högvattenytan sänkes O.so m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, 400 ha
Arbetet, för hvars uppkomst och tekniska program redogöres i 1909 ars 

berättelse, päbörjades i januari 1909 och fortgär.
Under ar 1912 pagick arbetet frän den 6 maj tili den 5 december.
Arbetskvantiteterna for aret aro foljande:

Graining af grus och stenblandad j o r d ........  3,461 m 3
Aflagsnats jordsten ............................................ 143 m 3
Sprangning af berg ............................................ 223 m 3

Arbetsanslag, beviljadt den 6 november 1908, .......................  Fmk 80,700: —

Utgifter:

Allmanna kostnader............................................................................ Fmk 1,322: 76
Skadeersattningar till jordagare for upplaggning af jord . . . .  » 21: —
Forberedande och terrasseringsarbeten....................................    » 10,609: 49
Forradet och diverse u tg ifte r ............................................................  » 270: 03

Summa Fmk 12,223: 28

Under föregäende ar liar till arbetet atgätt:
är 1909 Fmk 15,732: 63
» 1910 » 15,798: 41
» 1911 » 18,109: 51 Fmk 49,640: 55

Summa Fmk 61,863: 83

Till arbetet användes under äret 6 hast- och 3,003 U4 fotdagsverke.
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3. Fällning af Vuorijärvi, Majajärvi och Keskisenlampi sjöar och torr- 

läggning af omgifvande sanka marker i Parkano socken.

Högvattenytan sänkes 0.60 m 
Lagvattenytan » l.oo m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, omkring 310 ha 
Sedan program och ett pä 244,500 mark slntande kostnadsförslag blifvit 

uppgjordt för torrläggning af de vidsträckta och sanka marker na inom Parkano 
kronopark och säsom det första af dessa arbeten fällningen af Kuivasjärvi och 
Vatajajärvi sjöar slutförts, förordnade Kejserliga Senaten, jämlikt Kommunika- 
tionsexpeditionens skrifvelse af den 17 februari 1909, att af ifrägavarande torr- 
läggningsarbeten sasom det i ordningen viktigaste fällningen af Vuorijärvi, Maja
järvi och Keskisenlampi sjöar skulle verkställas och beviljade för arbetets ut- 
förande af ofvannämnda 244,500 mark det för ändamälet erforderliga anslaget, 
som beräknats uppgä tili 18,500 mark, hvarefter Kejserliga Senaten den 17 no- 
vember 1911 för arbetet beviljat ett tillskottsanslag af 1,000 mark.

Arbetet pabegyntes i juni 1909 och slutfördes i juli 1911.
Under ar 1912 utbetalades tili strandägarna ersättningar för genom upp- 

läggning af jord m. m. uppkomna skador, hvilka under föregäende är undergätt 
syn och värdering, hvarförutom jordstödet för en landsvägsbro förstärktes. Slut- 
lig afsyning af arbetet ägde rum den 7 September 1911, hvarpä arbetet godkän- 
des under följande ar.

Utgifterna

för arbetet i dess helhet hafva varit följande:

A llmünna kostnader :
Arbetsledning:

Ingenjörers, byggmästares m. fl. aflöningar Fmk 2,794: 28
Resekostnader .................................................  » 446: 89

Hyror, expenser, läsesalar och sjukvard:
Hyror, expenser m. m ....................................  » 223: 17
Sjukvard .......................................................... » 73: 10 p mlt 3,537: 44

Expropriation :

Skadeersättnmgar ät jordägare för upplägg-
ning af jord m. m ......................................  Fmk 875: —

Värderingskostnader ............................................ » 56: —  » 93p  



Fórberedande och terrasseringsarbeten :
Forberedande arbeten:

Mátningsarbeten m. m ......................... Fmk 305: 10
Provisionella byggnader.......................  » 120: 75
Mudderflottar och v indspel................. » 654: 60
Dammbyggnader och deras underháll. . » 864: 70

Terrasseringsarbeten pá det torra:
Torrhállning af arbetsplatsen............. » 75: 70
Graining af dy och kárrjord 1,462.5 m 3 » 1,157: 55

» » lera 1,367,5 m3 ...................  » 599: 95
» » j asiera och stenblandadt grus

5,075 m3 .......................  » 6,382: 25
Aflágsnats jordsten 231 m 3 ................. » 1,013: 75

Terrasseringsarbete under vatten for hand:
Muddring af dy pá 1.3 m djup 2,374 m 3 » 1,318: 05

» » lera pá 1.4 m djup 170 m 3 » 454: 95
Forstarkning af dosseringar:

Paining......................................................  » 202: 25 Fmk 13,149: 60

Broar:
Ofverbyggnad:

En bro af trá med 7 m opp n in g ...................................... » 224: 95

Fórrádet och diverse utgifter:
Forrádet:

Kontorsmobel och utensilier.......... . . . Fmk 21 —
Redskap och arbetsmaskiner.......... » 129 10
Redskapens underháll....................... » 919 90
Diverse materialier ........................... 57 55
Transporter.......................................... 399 65

Diverse utgifter ............................................ . . . . » 24 — » 1,551: 20

Summa Fmk 19,394: 19
Dá fór forsálda kasserade forrádsartiklar influtit . . » 97: 49

utgora de faktiska kostnadema for arbetet .. Fmk 19,296: 70

Till arbetet hafva inalles anvándts 178 hast- och 6,189 fotdagsverken.



Tavastehus Iän.

4. Fällning af Nihuajärvi m. fl. sjöar i Orivesi socken.

Högvattenytan sänkes 0.82— l.oo m 
Medelvattenytan » 0.5 4— 0.8 4 m
Lagvattenytan » 0.4 4— 0.7 7 m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, 356.5 ha 
Tillandningar 105.2 ha
För arbetets uppkomst och tekniska program redogöres i berättelsen för 

är 1911.
Arbetet päbegyntes i april 1911 och fortgär.
Under är 1912 verkställdes fördjupningsarbete i Venejoki ä.

87 •

Arbetskvantiteterna för äret äro följande:
Pá det torra:

Gräfning af lera ................................................... 1,470 m 3
» » grus och stenblandad jo r d .......... 574 m 3

Aflägsnats jordsten .............................................. 104 m3
Sprängning af berg ............................................  384 m 3

Under vatten:
Muddring af lera ................................................  997 m 3
Stenbank tili dosseringar .................................  139 m 3
Grnndgräfning och konstgjord grund ............. 89 m 3
Mnrar och kistor..................................................  199 m 3

Arbetsanslag, beviljadt den 7 Oktober 1910, ...........................  Fmk 41,824: 02

Utgijter:

Allmänna kostnader..........................................
Förberedande och t errasseri ngsarbeten........
Broar .....................................................................
Förrädet och diverse u tgifter.........................

Under är 1911 ätgick tili arbetet.................

...............  Fmk 2,266: 49

.................  » 12,884: 07
................. » 1,220: —

................. » 1,456: 72

Summa Fmk 17,827: 28 
................. » 21,671: 26

Summa Fmk 39,498: 54

Till arbetet användes under äret 51 hast- och 5,508 fotdagsverken, hvar- 
förutom delägarna deltagit i detsamma.
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Vasa län.

5. Fällning af Kortteinen sjö i Pihtipudas socken.

Högvattenytan sänkes 0.36 m
Sommarhögvattenytan sänkes 0.49 m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, 326.7 ha
Sedan särskilda hemmansägare i Pihtipudas socken anhällit att i oeh för 

fullständig uttorkning af tillandningsängen vid den uti Elämäjärvi by af sagda 
socken belägna Kortteinen sjö, hvilken äng uppkommit därigenom att vattenytan 
i sjön sänkts tili följd af gräfningar, som verkställts dels uti nämnda sjö, dels 
uti den frän denna sjö tili Saanijärvi sjö flytande Kortteisenjold ä, skulle i enlig- 
het med det för arbetet uppgjorda kostnadsförslaget. beviljas ett statsunderstöd 
af 22,200 mark pä de af Kejserliga Senaten för kronans deltagande i torrläggning 
af sanka marker den 22 maj 1903 fastslagna villkor, har Kejserliga Senaten, jäm- 
likt Jordbruksexpeditionens skrifvelse af den 9 maj 1911, för ändamalet beviljat 
det ansökta beloppet pä förenämnda villkor.

Under äret vidtog arbetet i februari mänad, men mäste tili följd af 
naturhinder omedelbart afbrytas. I början af September igängsattes arbetet 
änyo och fortgick med smärre, af höstregnen förorsakade afbrott tili den 7 
december.

Följande arbetskvantiteter hafva utförts pä det torra:

Sprängning af berg ............................................  150 m 3
Graining af stenblandadt grus och le r a ..........  1,064 m 3
Sprängning af s ten ............................................... 54 m 3

Utgifter:

Arbetsledning......................................................................................... Fmk 1,032: 76
Expenser m. m ..........................................................................................  » 487: —
Förberedande arbeten och provisionella byggnader.......................  » 995: 11
Terrasseringsarbete pä det to r r a ..................................................... » 3,456: 50
Förrädet.......................................................................................................  » 970:45
Diverse u tg ifter......................................................................................... » 576: —

Summa Fmk 7,517: 82

Till arbetet användes 16 häst- och 1,627 %  fotdagsverke.
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6. Upprensning af nedre delen och särskilda forsar i öfre delen af Seinä

joki ä i Ilmola, Östermyra och Peräseinäjoki socknar.

Högvattenytan sänkes 0.6—1.0 6 m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, 1,337.2 ha
Närmare redogörelse för arbetets uppkomst äterfinnes i berättelsen för 

är 1910.
Arbetet päbegyntes i januari 1910 ooh fortgär.
Under delta är har än upprensats emellan piketterna N:o 121 och 134, 

därvid hela det emellan Harjunkoski och Jouttivuolle forsar belägna lugnvattnet 
blifvit förslagsenligt uppgräfdt och dessutom den nedre delen af Jouttivuolle 
fors blifvit delvis uträtad. Dä det pä grund af att öfversvämningar inträffat 
lägre ned i vattendraget ansägs lämpligast att afbryta arbetena tillsvidare, hafva 
samtliga arbetsmaskiner och redskap upplagts i förräd.

Följande arbetskvantiteter utfördes under aret:

Graining af lera ................................................... 3,906.2 m 3
» » grus- och stenblandad jord . . . .  4,031.3m®

Aflägsnats jord sten ....................................................  129.5 m®

Sprängning af berg ............................................  38.o m®

Arbetsanslag, beviljadt den 13 Oktober 1 9 0 9 , .............................  Fmk 243,000: —

Utgifter:
Allmänna kostnader ........................................................................... Fmk 1,986: 21
Förberedande och terrasseringsarbeten........................................... >> 13,655: 58
Förrädet ocli diverse u tg ifter.......................................................... » 3,551: 45

Summa Fmk 19,193: 24

Under foregaende ar har till arbetet atgatt:
ar 1910 Fmk 58,949: 54 
» 1911 » 65,024:08 » 123,973:62

Summa Fmk 143,166: 86 

Till arbetet anvandes under aret 167 V2 hast- och 3,313 %  fotdagsverke.

Of verst, för Väg- o. vattenb. her. är 1912. 12
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7. Upprensning af Tervajoki ä och Ritarluoma bäck samt gräfning af 

Tervaneva afloppskanal i Storkyro socken.

Arealen af den mark, som skall torrläggas, 670 ha
En närmare redogörelse för arbetets uppkomst och tekniska program in

gär i berättelsen för är 1907.
Arbetet päbörjades i September 1903 och fortgär.
Under är 1912 har Tervaneva under föregäende är stöttade afloppskanal 

varit underkastad eftersyn.
Arbetsanslag, beviljadt den 3 april 1902, Fmk 44,000: — .

8. Upprensning af mellersta delen af Tervajoki ä i Storkyro socken.

Högvattenytan sänkes 0.4 5— 0.90 m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, 400 ha
Närmare redogörelse för arbetets uppkomst äterfinnes i berättelsen för 

är 1911.
Arbetet päbegyntes i april 1911 och slutfördes i augusti detta är.
Under äret har äterstoden af än blifvit uppgräfd pä det torra hufvudsakli- 

gen i skydd af en provisionell dämm. Trenne enkla byvägsbroar med öfver- 
byggnad af trä.och strandmurar af sten blefvo färdiga. Stenen tili murarna 
anskaffades gratis af intressentema. Den slutliga afsyningen af arbetet lämna- 
des tili päföljande är.

Arbetskvantiteterna för äret äro följancle:

Gräfning af lera ..................................................  1,987.5 m 3
» » grus- och stenblandad jord . . . .  102 m 3

Arbetsanslag, beviljadt den 7 Oktober 1 9 1 0 ,.............................  Fmk 26,000: —
Till bestridande af kostnaderna för särskilda förarbeten . . . .  » 506: 45

Summa Fmk 26,506: 45

Utgifter:

Arbetsledning......................................................................    Fmk 616: 93
Expenser m. m .........................................................................................  » 87: 75
Förberedande arbeten.............................................................................  » 81:95
Terrasseringsarbeten pä det to rra ...................................................... » 2,338: 84



Broar ......................................
Underhäll af arbetsredskap

Fmk 1,030:11
» 35: 65

Summa Fmk 4,191: 23 
Under föregäende är atgick till arbetet........................................ » 14,780: 79

Summa Fmk 18,972: 02

Till arbetet användes under är 1912 inalles 4 y2 hast- och 984 y4 fotdags- 
verke.

9. Upprensning af Öster- och Västersolfäns gemensamma utloppsarm 

i Solf och Mustasaari socknar.

Närmare redogörelse för arbetets uppkomst ingär i berättelsen for ar 1911. 
Arbetet päbegyntes i januari 1911 och fortgär.

Under är 1912 iständsattes tvänne af de tidigare använda muddervind- 
spelen och verkställdes med dem muddring för hand frän isen säsom under 
föregäende vinter. A f den 1,700 m länga, muddring underkastade kanalen har 
en sträcka af 238 m blifvit färdig, nämligen emellan piketterna N:o 9 -|- 82 m 
och N:o 12 +  20 m

Under arbetstiden uppmuddrades lera pä ett djup af i medeltal I m och 
a.flägsnades is 835.4 m 3

Arbetsanslag, beviljadt den 7 Oktober 1910, .............................  Fmk 11,400: —-

Utgifter :

Arbetsledning .............................................................................    Fmk 317: 56
Expenser m. m .........................................................................................  » 44: —
Förberedande arbeten ..........................................................................  » 190: 25
Terrasseringsarbeten under v a tte n ......................................................  » 2,759: 90
Förrädet .....................................................................   » 40: 30

Summa Fmk 3,352: 01
Under föregäende är ätgick tili arbetet ........................................ » 6,503: 90

Summa Fmk 9,855: 91

Till arbetet användes under äret 97 %  hast- och 707 fotdagsverken.



10. Underhäll af de upprensade delarna i Wörä äs nedre lopp

i Wörä socken.

Sedan Wörä äs nedre lopp blifvit pä stats verkets bekostnad upprensadt, 
anbefallde Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen 
af den 4 december 1908 Öfverstyrelsen att försöka fä till stand en öfverens- 
kommelse med vederbörande jordägare att dessa skulle öfvertaga underhället 
af de upprensade delarna af an samt att, därest jordägarna icke skulle bifalla 
härtill, draga försorg om att arbetet underhälles med statsmedel. Dä jord
ägarna nekade tili att öfvertaga underhället af an, upptogs i och för ifräga- 
varande underhäll 8,000 mark i Öfverstyrelsens sedermera fastställda utgifts- 
stat för är 1911.

Arbetet päbegyntes r jüni 1911 och slutfördes i September detta är. Under 
är 1912 upprensades de gräsbevuxna ställena i ädelen, hvarefter underhälls- 
arbetet afslutades.

Utgif terna

för arbetet i dess helhet hafva varit följande:
Arbetsledning, aflöningar .................................................................... Fmk 660: -

» resekostnader ...........................................................  » 115: 23
Expenser m. m ..........................................................................................  » 81: 95
Syneförrätt-ning ...................................................    » 9: —
Förberedande arbeten ............................................................................ » 4: —
Terrasseringsarbeten pá det torra:

Graining af kärrmylla 172.o m 3 ............................................... » 167: —
» » lera 1,767.0 m 3 .....................................................  » 1,735: 47
» » grusblandad jord 727.0 m 3 ...............................  » 790: 35

Terrasseringsarbete under vatten:
Muddring af dy med handskopor pä 0.5 m djup 1,007.25 m 3 » 1,308: 70

Förrädet, arbetsredskap.......................................................................... » 115: 05
» arbetsredskapens underhäll ..........................................  » 299: 25

Summa Fmk 5,286: —-

Till arbetet har inalles användts 10 %  hast- och 1,244 %  fotdagsverke.

11. Upprensning af Lappo älf i Jeppo och Alahärmä socknar.

Högvattenytan sänkes 1.5— l.o m
Närmare redogörelse för arbetets uppkomst och tekniska program ingär 

i 1910 ärs berättelse.



Arbetet páborjades i januari 1910 och fortgár.
Under áret har uppgráfningen af Keppo och Jungará ágrenar i hufvudsak 

blifvit fárdig i enlighet med arbetsprogrammet. Hárunder har i ágrenarna 
inalles uppgráfts:

lera och s a n d ..................................................  8,613.0 m 3
grus- och stenblandad jord ....................... 28,247.6 »
jordsten ............................................................. 958.7 5 »
berg ...................................................................  873.0 »

och uppmuddrats:
lera och sand ................................................  182. o »
grus- och stenblandad jord ....................... 1,079.2 »
sten ...................................................................  226.0 »

Summa 40,179.5 5 m 3

Kostnadsforslag 2,200,000 mark.

Arbetsanslag, beviljadt den 12 oktober 1909,.............................
Utgiftsstaten for ár 1911 upptog ..............................................

» » » 1912 » ............................................ ..

Summa

Fmk 200,000: —  
» 300,000: —
» 150,000: —

Fmk 650,000: —

U tgifter :

Allmánna kostnader..........................................................  Fmk 15,486: 63
Skadeersáttningar och inlosningar ................................................  » 1,632: 72
Forberedande och terrasseringsarbeten ........................................ » 122,662: 77
Forrádet och diverse utgifter ......................................................... » 4,970: 25

Summa Fmk 144,752: 37
For en under áret forsáld lumprifningsmaskin har in flu tit.. » 415: —

Utgiftema for aret belopa sig forty till .................................. Fmk 144,337: 37
Deponerade i privatbanker for aga- 

rens af vattenkraften i Jungara
och Keppo forsar ra k n in g ........... Fmk 34,200: —

Under foregaende ar har till arbetet atgatt:
ár 1910 .............................................. .. » 169,478: 10
» 1911 ........................... : , . . . . ____  » 210,998:12 »• 414,676:22

Summa Fmk 559,013: 59

Till arbetet anvándes under áret 343 %  hast- och 23,662 fotdagsverken.
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12. Upprensning af Kronoby ä i Kronoby socken.

Högvattenytan sänkes O.io— 0.4 8 m
Medelvattenytan sänkes 0.47— 1.45 m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, 1,500 ha
Närmare redogörelse för arbetets uppkomst äterfinnes i berättelsen för 

är 1911.
Arbetet päbegyntes i mars mänad 1911 och fortgar.
Under är 1912 hafva i öfverensstämmelse med programmet följande forsar 

blifvit npprensade, nämligen: äterstoden af Grundfors, Meriäfors, Lill-Sägkvarn- 
fors och delvis Stor-S&gkvarnfors samt därutöfver stensprängning utförts uti 
lugnvattnen einellan forsarna. Arbetet fortsättes frän Stor-Sägkvarnfors framät.

Det i Byskata fors befintliga vattenverket, som blifvit oanvändbart, har 
försälts för ett pris af 170 mark.

Arbetskvantiteterna för äret äro följande:
Gräfning af grus- och stenblandad jord . 8,688 m 3
Sprängning af sten ........................................ 1,961.45 m 3

» » b e r g ........................................ 70 m 3

Arbetsanslag, beviljadt den 7 Oktober 1910, .......................... Fmk 175,000: —

Utgifter:
AHmänna kostnader...........................................................  Fmk 2,054: 64
Inlösen af vattenkraft och vattenverk samt skadeersättningar » 3,346: 90
Förberedande och terrasseringsarbeten........................... » 32,922: 09
Tjärning af broar ................................................................................  » 63: —
Förrädet ......................................................................................    » 1,158:50

Summa Fmk 39,545: 13
Under är 1911 ätgick tili arbetet ..................................................  » 59,085: 20

Summa Fmk 98,630: 33

Till arbetet använcles under äret 65 y2 hast- och 6,399 l/2 fotdagsverke.

Uleäborgs Iän.

13. Reglering af Kalajoki älf inom Kalajoki, Alavieska, Ylivieska, 

Nivala, Haapajärvi och Reisjärvi socknar.

Redogörelse för arbetets uppkomst ingär i Öfverstyrelsens berättelse för 
är 1903.
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Arbetet päbegyntes i februari 1903 ooh fortgär.
Under äret har pä grund af vid den slutliga afsyningen är 1911 framställda 

anmärkningar aflägsnats en vid Tikkakoski fors i Alavieska uti älfven fram- 
springande bergudde, hvarförutom undersökningar verkställts för uppgörande 
af förslag tili särskilda af sakägare önskade tilläggsarbeten.

Arbetsanslag sammanlagdt ....................................................... Fmk 1,795,000: —
Arbetskvantiteterna för äret aro följande:
Sprängts och aflägsnats berg pä det t-orra 241 m 3 
Upphämtats en mindre kvantitet jordsten under vatten.

Utgifter:
Allmänna kostnader .......................................... Fmk 395: 05
Skadeersättningar tili jordägare ................... » 10: --
Förberedande arbeten ...................................... » 346: 89
Terrasseringsarbete pä det torra ................. » 1,315: 85

» under vatten ............... » 27: 20
Förrädet ............................................................... » 32: 50
Transporter ......................................................... » 279: 46

Summa Fmk 2,406: 95

Under föregäende är har tili arbetet ätgätt: ar 1903 . .. » 181,732: 78
» )904 . . . » 160,150: 24
>> 1905 . . . » 232,638: 34
» 1906 . . . » 344,942: 62
» 1907 . . . » 225,799: 18
» 1908 . . . » 220,916: 12
» 1909 . . . » 201,264: 73
» 1910 . . . » 195,383: 99
» 1911 . . . » 29,027: 27

Summa Fmk 1,794,262: 22
För under är 1912 försälda förrädsartiklar inflöto .......... » 3,826: 85

hvarför summa utgifter för arbetet i dess helhet ultimo
december 1912 utgjorde ................................................  Fmk 1,790,435: 37

Tili arbetet användes under äret 71 y2 häst- och 319 fotdagsverken.



14. 1 samband med Kalajoki älfreglering staende Räisälänkoski eller 

Sahinkoski brobyggnad i Reisjärvi socken.

Sedan särskilda hemmansägare i Reisjärvi socken framhällit, att kom- 
mnnikationen öfver Kalajoki älf vid Räisälänkoski fors blifvit försvärad efter 
det den af staten inlösta, tvärsöfver nämnda fors byggda vattenverksdammen 
i anledning af Kalajoki älfrensningsarbete blifvit rifven, och pä grund häraf 
anhällit, att statsverket i samband med upprensningsarbetet skulle öfver nämnda 
Räisälänkoski eller Sahinkoski fors Iät a bygga en körbro af trä pä stenkistor, 
har Kejserliga Senaten, enligt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 
23 September 1911, för byggandet af en bro öfver förenämnda fors tili Öfver- 
styrelsens disposition ställt ett anslag af 4,300 mark med villkor lilcväl att bron 
skulle byggas i enlighet med de ritningar, som för ändamälet uppgjorts ä Öfver- 
styrelsen, samt att sökandena skulle tili arbetsplatsen anskaffa allt tili bron 
erforderligt trä virke, färdigt biladt, och att Reisjärvi kommun i enlighet med sin 
förbindelse skulle ansvara för att vederbörande vägbyggnadsskyldige framdeles 
komme att underhälla bron.

Arbetet päbörjades i Oktober 1911 och slutfördes i oktober detta är.
Urider äret färdigbyggdes bropelarna i sten, järnte tili dem hörande bankar, 

hvarförutom bärande trädelar med brolook och räck insattes. Slutlig afsyning 
af arbetet ägde rum den 20 juli, hvarefter, sedän särskilda mindre komplette- 
ringsarbeten utförts, detsamma godkändes.

U tgiftema :

för arbetet i dess helhet hafva värit följande:
Ai’betsledning........................................................................................
Fôrberedande och terrasseringsarbeten ........................................
Murar och kistor:

Stenmur till jordkistor 25 m 3 .................  Fmk 378: 35
Grus till murarna 15.5 m 3 ! ,. . . .  » 1,298: 60
Bankar 170 m3 och grus 36.5 m 3 j 

Ofverbyggnad:
Tràbro med 12.5 m ôppning 1 st.

Bârande delar till densamma .............  » 128: 30
Brolock, rack och s to lp a r ...................... » 28: 25

Fôrrâdet och transporter .................................................................

Fmk 319: 30 
» 170: 25

» 1,833: 50
» 83: 50

Summa Fmk 2,406: 55

Till arbetet hafva användts inalles 94 hast- och 435 fotdagsverken.
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15. Upprensning af Tyrnävänjoki ä i Tyrnävä socken.

Högvattenytan sänkes 0.14 m
Sedan Öfverstyrelsen uti skrifvelse fran Jordbruksexpeditionen af den 13 

September 1906 anbefallts att lata instrumentalt nndersöka Tyrnävänjoki ä och 
att pä grundvalen af undersökningen lata uppgöra förslag och lsostnadsbe- 
räkning för afledande af det mervatten, som genom uttorkning af Pelsonsuo 
mosse tillföres sagda ä, har pä Öfverstyrelsens försorg och efter pä ort och 
ställe verkställd undersökning uppgjorts äskadt förslag med därtill hörande. 
a 154,100 mark slutande kostnadsberäkning. Likväl har Öfverstyrelsen pä fram- 
hallna skäl föreslagit, att frägan om upprensning af Tyrnävänjoki ä finge för 
närvarande förfalla, men därest likväl ett förbättrande i nägon man af förhäl- 
landena längs den omkring 14.5 kilometer länga sträckan emellan Konttiniemi 
och Pihlajaniemi gärdar, invid hvilken liufvuddelen af de odlingsmarker, som 
besväras af högvattnet, befinner sig, ansäges skäligt, har Öfverstyrelsen an- 
hällit, att densamma mätte berättigas att i och för aflägsnande af för vattnets 
lopp hinderliga stenar och grund äfvensom för bortrensning af buskar m. m. en- 
ligt framdeles uppgörande program i arbetsförslaget för är 1910 upptaga ett 
belopp af 25,000 mark. Och har Kejserliga Senaten, enhgt skrifvelse frän Jord
bruksexpeditionen af den 13 Oktober 1909, bifallit tili detta förslag.

Arbetet päbörjades i juni 1910 och blef färdigt i September detta är.
Under äret verkställdes slutlig afsyning af arbetet, pä grund hvaraf Öfver

styrelsen den 9 September godkände arbetet.

U tgif terna

för arbetet i dess helhet hafva värit följande:
Arbetsledning........................................................................................  Fmk 1,149: 02
Expenser m. m ........................................................................................ » 270: 15
.Jordlösen och skadeersättningar ....................................................... » 524: 10
Förberedande arbeten .......................................................................... » 1,174: 65
Terrasseringsarbeten pä det torra:

Torrhällning af arbetsplatsen...................................................  » 124: 05
Gräfning af dy och kärrjord 2,344 m 3 ................................ » 1,768: 70

» » lera 287 m 3 ........................................................  » 391: —
» » grus och stenblandad jord 8,438 m 3 .......... » 11,956: 20

Aflägsnats jordsten 2,269 m 3 ..................................................  » 3,687: 68
Sprängning af berg 211 m 3 .....................................................  » 1,951: 70

Förrädet:
Arbetsredskap .............................................................................  » 801: 40

ö f v ers t, f ö r  V a g - o. va tten b . her. är 1012. 13
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Underhall af arbetsredskap....................................................  Fmk 581: 40
Transporter..................................................................................... » 586: 05

Diverse u tg ifter ....................................................................................... » 18: —

Summa Fmk 24,984? 10 

Tili arbetet har inalles användts 20 -T ( häst- och 6,229 V4 fotdagsverke.

16. Underhall af afloppskanaler och byggnader ä Pelso mosse i Muhos, 

Säräisniemi, Kestilä och Limingo socknar.

Redogörelse för arbetets uppkomst ingär i 1908 ars berättelse.
Under aret verkställdes sedvanliga reparationer och putsningsarbeten.

Utgifter:

Arbetsledning.........................................................................................  Fmk 229: 50
Förberedande arbeten .......................................................................... » 130: 15
Terrasseringsarbeten pä det torra:

Gräfning af dy och kärrjord 2,714 m 3 ...........................  » 1,536: 70
» » lera 1,013 l/2 m 3 .................................................  » 769: 50
» » grus- och stenblandad jord 110 m3 ...  » 204: 62

Uthusbyggnader, vaktkurar m. m ...................................................  '> 8: —
Förrädet (redskapens underhall) .......................................................  » 111: 50

Summa Fmk 2.989: 97

Tili arbetet användes under äret 838 fotdagsverken.



T R E D J E  AFD ELNI NGEN.
Landsvägars och broars byggande och underhäll.

Nylands Iän.

1. Reparation af Drumsö militärväg i Helsinge socken.

Bankar, broar och stödjemurar reparerades. Kostnaderna härför stego 
tili 2.000 mark.

Tavastehus iän.

2. Leppähammas landvägsbro i Orivesi socken.

Broöppning 16 m
Pä anhallan af Orivesi kommun har Kejserliga Senaten, jämlikt Kommuni- 

kationsexpeditionens skrifvelse af den 25 Oktober 1912, anbefallt Öfverstyrel- 
sen att förordna nägon densamma underlydande byggmästare att under veder- 
börande distriktsingenjörs inseende leda arbetet vid ombyggandet af Leppä- 
hammas landsvägsbro i Orivesi socken samt att tili sagda arbete ur Ofverstyrel- 
sens förrad säsom Iän utlämna arbetsredskap i den män sädana blefve lediga 
pä villkor att brobyggnadsarbetet bekostade transporten af desamma tili och 
frän arbetsplatsen. Samtidigt beviljade Kejserliga Senaten tili bestridande af 
byggmästaren tilllcommande dagtraktamente och resekostnadsersättning ett 
belopp af högst 1,700 mark.

Arbetet päbegyntes i december 1912 och fortgär.
Under äret utfördes endast undersökning af gründen vid brostället ocli 

stego kostnaderna härför tili Fmk 13: 84.

Wiborgs Iän.

3. Järnbron öfver Imatra och Chausseen emellan Imatra järnvägsstation 

och Imatra hoteil i Ruokolaks socken.

(Jhausseens längd 1 km 
Bredd emellan dikena 10 m



J ambrons öppning 30 m
Under âret verkställdes sedvanliga reparationsarbeten. Nya ledstänger 

uppsattes vid chausséen i närheten af bron och de nedför bankfyllnaden ledande 
trapporna ombyggdes.

Kostnaderpa voro följande:

ICH)

Arbetsledning...........................................................................................  Fmk 300: —
Underhäll af chausséen..........................................................................  » 292: 75
Bevattning » » ......................................................................  » 387: —
Renhällning» » ......................................................................  » 390: 50
Ledstänger och trapp or...............................................   » 1.937: 90
Gängbanans underhäll............................................................................  » 375: —

Summa Fmk 3.683: 15

Tili arbetena användes 1 1 2 % häst- och 385 V2 fotdagsverke.

4. Landsvägsbron af järn öfver Vuoksen floden i Jääskis socken.

Bron har tvä spann à 74. i 3 m
Under âret verkställdes sedvanliga reparationer.
Kostnaderna voro följande;

Arbetsledning och brovaktens aflöning ............................................ Fmk 388:
Rengöring och delvis mälning af brojärnen och réparation af

brolocket.......................................................................................... » 4.210: 17
Redskapens underhäll............................................................................. » 51: -

Summa Fmk 4,649: 17
Tili arbetena användes 892 V4 fotdagsverke.

5. Terijoki chaussée i Kivinebb socken.

Uhausséens längd 5. o 6 km 
Bredd emellan dikena 11. o m
Under âret verkställdes sedvanliga reparationsarbeten.
Kostnaderna voro följande:

Arbetsledning..........................................................................................  Fmk 1.360: 30
Reparation af Terijoki och Tyrisevä broar .................................... » 62: 20

» » körvägen 1.54 km ......................................................  » 3,784: 71
Uppköp af sten 488 m 3 .....................................................................  » 2.795: 50
Krossning och bokning af sten '682.5 m 3 .......................................  » 3.453:



Reparation af gängbanorna ............................................................. Fmk 1,230: 05
Rengöring af chausséen vár och host ........................................... » 1,135: 25
Förrädet................................................................................................... » 858:91

Summa Fmk 14,679: 92

Till arbetena användes 437 hast- och 2.159 fotdagsverken.

6. Byggnade af en iandsväg frän gränsen emellan Kejsardömet och 

Viborgs Iän tili Kaitajärvi by i Suojärvi socken.

Landsvägens längd 18.112 km
Landsvägens bredd emellan dikena 6 m
Arbetet päbörjades i augusti 1910 och slutfördes i juli 1911. Närmare 

1 cdogörelse för arbetets uppkomst och tekniska program ingär i ärsberättelsen 
för 1911.

Under aret erlades endast expropriationsnämndens ledamöter tillkom- 
mande arfvoden Fmk 1.477: 09. Da tili arbetet under ären 1910 och 1911 ätgatt 
sammanlagdt Fmk 51,299: 84. men för försälda förrädsartiklar influtit Fmk 
376: 75. stiga totalkostnadema för arbetet forty till Fmk 52.400: 18.

Kuopio Iän.

7. Höytiäinen landsvägsbro i Kontiolahti socken.

Utgijier: . . . .  ,
Arbetsledning........................................................................................... Fmk 145: —
Omläggning af brolockets öfre planldag och räckens mälning

med oljefärg .............................................................   » 735: 50
Landsvägens underhäll...........................................................................  » 63: —
Transporter............................................................................................   » 7: 50

Summa Fmk 951: —

Tili arbetena användes 3 V2 häst- och 84 1 '2 fotdagsverke.

Vasa Iän.

8. Mattila bro i Alahärmä socken.

ßron är provisioneil samt uppsättes om váren och necltages om hösten. 
En närmare redogörelse för arbetet s uppkomst ingár i berättelserna för áren 
1902 och 1904.



102

Under är li) ]2 uppsattes bron den 3— 6 juli. men har icke blifvit nedtagen 
under äret. Till arbetet användes 13 fotdagsverken och atgick en kostnad af 
Fmk 89: 05.

Inalles har af det den 15 april 1001 beviljade, 6.000 mark stora anslaget 
ätgätt Fmk 3.343: 08.

Uleaborgs län.

9. Underhäll af vagen öfver Pelso mosse emellan Kylmälä by i Muhos 

socken och Venetheitto by i Säräisniemi socken.

Landsvägens längd 18 km
Landsvägens bredd emellan dikena 9.o m
Under äret verkställdes sedvanliga underhällsarbeten, trummor reparera- 

des. vagen jämnades och grusbelades.

Pelso mosse med ett nybygge i bakgrunden. 

Utgifter:
Arbetsledning.......................
Grusning af vagen 134 m 3 Fmk 1.110:55

Fmk 60: 13
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Truminor af trä 5 st..........................................  Fmk 261: ——
»> » Sten 2 » ........................................ » 543:—  Fmk 1,914:55

Summa Fmk 1,974: 68

Tili arbetet användes 179 hast- och 207 H fotdagsverke.

10. Sodankylä— Enare landsvägsbyggnad i Sodankylä och Enare socknar.

Landsvägens längd 157.373 km
Landsvägens bredd emellan dikena 5— 15 m
Trettio broar, hvilkas öppningar äro 4— 20 m
Arbetet päbegyntes i juli mänad 1911 och fortgär. Närmare redogörelse 

för arbetets uppkomst och tekniska program ingär i arsberätteisen för 1911.
Under är 1912 utbreddes grus pa den under föregäende är färdigblifna 

vägunderbyggnaden, pä denna vägsträcka befintliga broar, gästgiivargärd och 
färjstuga med tillhörande tvänne färjor uppfördes. Därjämte har vägunder- 
byggnaden ända tili Törmänen by iordningställts samt för sistnämnda del 
erforderligt trävirke tili broar och gästgifveribyggnader utsläpats, 270 stycken 
trummor och ett fieri ai broar färdigbyggts samt grundningsarbetena för öfriga 
broar verkställts.

Den 64 kilometer länga landsvägsdelen frän Sodankylä kyrka norrut af- 
synades i September och har denna del blifvit godkänd säsom förslagsenligt 
utförd.

Arbetsanslag, beviljadt den 12 maj 1911, ................................ Fmk 740,000:—-

Utgijter:

Allmänna kostnader........................................
Skadeersättningar tili jordägare...................
Förberedande och terrasseringsarbeten . . . .
Broar och fä r jo r ...............................................
Landsväg.............................................................
Husbyggnader.....................................................
Förrädet och diverse ut gift e r .......................

Under är 1911 ätgick till arbetet.................

..............  Fmk 51,544: 66

................ » 390: 70

................ »> 32,142: 75

................ »> 108,638: 89

................ »> 213,371: 14

................  » 36,828: 85
............. » 28,475:41

Summa Fmk 471,392: 40 
................  » 180,290: 23

Summa Fmk 651,682: 63

Tili arbetet ätgingo under äret 8.861 häst- och 56.469 fotdagsverken.



F J Ä R D E  AFDELNI NGEN.
Öfriga arbeten.

1. Hydrografiska byrän.

Nya vattenständsobservationsstationer hafva under äret inrättats a 66 
olika ställen, däribland 9 inom Vuoksens, 9 inom Kalajoki ooh 20 inora Kyrö- 
älfs vattensystem. Da antalet peglar är 1911 steg tili 317, uppgick alltsä närnnda 
siffra i slutet af är 1912 tili 383, hvilket motsvarar 1 pegel pä 985 km2 yta.

A 17 st. äldre stationer hafva peglarna blifvit ombyggda ooh de gainla 
skalorna ersatta med nya, hvarjämte 208 peglar under äret blifvit inspekterade 
och kontrollafvägda.

Inalles hafva 168 fullständiga flygelmätningar för bestämmande af vat- 
tenmängden utförts, de fiesta eller 64 st. inom Kumoälfs vattensystem.

För bestämning af pegelfixpunkternas och pegelnollpunkternas hoj der 
öfver N N verkställdes af byrän under äret precisionsafvägningar ä följande 
sträckor:

Seinäjoki— Kurikka.— Jalasjärvi— Parkano— Ikalis— Karkku jämte bilin 
jer tili peglarna i Nerkkojärvi, Linnajärvi, Aurejärvi, Jämijärvi, Ikalis, Kvro 
fors, Hämeenkyrö och Mouhijärvi;

Nokia— Sotka vid Pyhäjärvi;
Tammerfors— Naistenlahti i Näsijärvi och
Humppila— Forssa— Tammela.
Totala längden af de nivellerade linjerna, hvilka afvägdes dubbelt, fram 

och äter, utgjorde 307,837 km
Dessutom inrättades 6 st. nederbördsstationer och 10 st. snömätningssta- 

tioner, samt verkställdes en specialundersökning öfver afdunstningen i Pyhäjärvi 
vid Tammerfors och en afvägning af en c:a 120 km läng sträcka af Vänästräten 
frän källorna tili Leppäkoski.

Slutligen uppfördes en profningsanstalt ä Anäs i Dickursby för bestäm
ning af konstanterna för hydrometriska flyglar.

I samband med fältarbetena hafva tagits 267 fotografier af peglar, forsar. 
broar, m. m.
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Arbetena á tjänstelokalen hafva bestatt i granskning och bearbetning af 
observationsmaterialet frán vattenstánds- och nederbördsobservationsstationer- 
na äfvensom i renritning och uträkning af de uncler fältarbetena utförda mätnin- 
garna. Därtill kommer bearbetning af byráns ársbok för áren I ft 10— 1911, 
hvilken utkom ¡ slutet af ár 1912.

2. Utstakning af kungsädran i Kyrö älfs mynning i Kveflaks och Maksmo

socknar af Vasa län.

Den utstakade farleclens länge! 18 km
Sedan Storkyro och Lillkyro kommuner anhállit att kungsädran i Kyrö 

alf skulle utstakas pä det att densamma künde öppenhällas för underlät- 
tande af fiskens stigning, förordnade Ke j ser liga Senaten den 28 januari 1899 
att nämnda kungsädra skulle pá statsverkets bekostnad utstakas, hvarefter 
Guvernören i Vasa län den 2 februari 1910 anbefallcle distriktsingenjören att 
utföra ifrágavarande arbete.

Arbetet päbegyntes i mars 1910 ocli slutfördes i december 1912.
Under äret byggdes en sänkkista i stallet för en förstörd pollare. öfriga 

])ollare järnbeslogos och remmare utsattes pá sina platser. Tvänne pollare ersat-
tes med remmare.

Utgifterna
för arbetet i dess helhet hafva varit följande:
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m ..............................  Fmk 1.140:01
Förberedande arbeten, undersökning, kartläggning och ritnings-

arbeten ...........................................................................................  » 1,330: 23
Provisionelia byggnader, ställningar, uppställning af arbets-

m askiner.........................................................................................  » 683: 95
Stenkummel 6 st., 300 m3 ................................................................... » 741: —
Sänkkistor 4 st., 231.7 m 3 .............................................   » 4,155: 32

Till dessa användes: 2,566.5 m stock
245.5 m3 sten 
926.0 kg bult 
66.5 m 3 grankvistar.

Pollare 25 st.
Till dessa användes: 2,128.0 m stock; pálning och pris . » 3,745: 85

5,013.7 kg järnbeslag; arbete och
materialier...........................  » 3,757: 82

697 m 3 stenkastning ................ » 1,856: 75
520 m 3 grankvistar ....................  » 568: 50
196 m grundningsstock..............  » 91: 70

Of verst, för Vag- o. vattenb. her. är 1912. 14
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Remmare af järn 6 st., 737 k g ....................................................... Fmk 472: 80
» » trä 6 st............................................................................ » 83: 75

Redskapens underhäll.............................................................................  » 356:06
Transporter................................................................................................  » 503: 55
Riverse utgifter (undanskaffande af is m. m.) ............................ » 499: 24

Summa Fmk 19,987: 13

Tili arbetet har användts inalles 618 häst- ooh 1,478 fotdagsverke.

3. I Merikoski och Madetkoski forsar i Uleä älf

har isen söndersprängts för undvikande af skadliga öfversvämningar uuder vin- 
tern; kronans anpart af kostnaderna härför belöper sig tili 672 mark 28 penni.



F E M T E  A F D E L N I N G E N .
Syner och undersökningar.I. Kanaler, farleder och hamnar.

Nylands Iän.

1. För upprensning af Stensundet för farlederna omkring Sarfsalö.
2. För fördjupning af farleden tili Ekenäs haran.

Äbo och Björneborgs Iän.

3. För byggande af en ängb&tsbrygga pä Packelot udde i Änkis by af 
Korpo socken.

4. Slutlig afsyning af Harlout angbätsbrygga i Houtskär s o e ken.
5. För en farled emellan Lumparland och Lemland pä Äland.
6. För byggande af en pontonbro öfver Färjsunclet uti Finström och 

Saltvik socknar.
7. För utredande af vattenytans höjning uti Kvrös järvi sjö.

Tavastehus Iän.

8. Slutlig afsyning af arbetet för fördjupning af farleden uti Jämsä a 
i Jämsä socken.

Wiborgs Iän.

9. För fördjupning i och för fartygstrafik af Haavuksensalmi sund uti 
Sordavala socken.

10. För upprensning af Laitsalmi sund i Vederlaks socken.
11. Slutlig afsyning af kanaliseringsarbetet uti Pyttis gren af Kymmene 

älf äfvensom värdering af skadeersättningar.
12. Slutlig afsyning af upprensningsarbetet i Tulemajoki älfmynning.
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S:t Michels Iän.

13. Slutlig afsyning af farledsarbetet i Luipposensalmi sund.
14. Räläggning hörande tili expropriationen af Sitkonleuvansalmi kanal- 

omrade.
15. För ästadkommande af flottning af knippflottar i Karvio, Kerma. 

Vihovuonne och Pilppa forsar.

Kuopio Iän.

16. Slutlig afsyning af Kivisalmi och Ritosalmi sunds fördjupningsarbete.
17. Slutlig afsyning af upprensningsarbetet i Tikansalmi sund.
18. Undersökning för en ängbatsbrygga i Kivisalmi sund.
19. För öppnande af en farled fran Pukinlaliti tili Ristilampi i Libelits 

socken.
20. För byggande af en kanal emellan Vuot järvi och Akonvesi sjöar i 

Muuruvesi socken.
21. För uppförande af en ängbatsbrygga vid Taipale kanal i Leppävirta 

socken.
22. För fördjupning af farleden nti Tulivirta ström och vid Jysänkoski 

fors i Nilsiä och Kuopio socknar.
23. För ifrägasatt farled Keitele— Konnevesi— lisvesi i Rautalampi m. fl. 

socknar.
24. För förenande af Konnevesi och Armisvesi sjöar medels farled.

Wasa Iän.

25. Slutlig afsyning af Keitele farleds fördjupningsarbete.
26. Slutlig afsyning af Norrskärs bäthamnsarbete uti Replot socken.

Uleäborgs Iän.

27. Slutlig afsyning af Piispajoki bätledsarbete.
28. För förbättrande af farleden i Kemi älf emellan Rovaniemi och 

Vanttauskoski.
29. För förbättrande af farleden i Kalajoki älfmynning.



loitII. Sjöfällningar och torrläggning af sanka marker.
Äbo och Björneborgs Iän.

1. För sänkning af vattenytan i Harjunpään joki eller Kullaanjoki k i 
Kulia kapell.

2. För fällning af Längträsk och Vestmyraträsk i Hammarland socken 
pä Alan cl.

Tavastehus Iän.

3. För fällning af Jalantijärvi sjö i Akkas socken och Kylmäkoski kapell.
4. För fällning af Salaksenjärvi och Vähäjärvi sjöar i Kangasala socken.
5. För upprensning af Halkokorvenjoki ä i Nastola socken.

Wiborgs Iän.

6. För fällning af Suurjärvi och Kosjärvi sjöar i Sippola socken.
7. För fällning af Nummenjärvi sjö i Kymmene socken.
8. För fällning af Ristijärvi sjö i Sordavala socken.
f). För fällning af Pulokkeenlampi träsk i Vederlaks socken.

10. För fällning af Kotijärvi och Pien järvi sjöar i Nuijamaa socken.

S:t Michels Iän.

11. För fällning af Ylä-Jokijärvi sjö i Jorois socken.
12. För fällning af Kahusjärvi sjö i Sysmä socken.
13. För fällning af Kirkkojärvi, Mynnilänjärvi, Korkeanalaisenjärvi, 

Patajärvi m. il. sjöar och för torrläggning af Karjunsuo mosse i Sysmä socken.
14. För fällning af Kotkatlampi träsk i Joutsa socken.

Wasa Iän.

15. För fällning af Kynsivesi och Leivonvesi sjöar i Laukas socken.
16. För fällning af Kyyjärvi sjö i Karstula socken.
17. För upprensning af Kyröälf i Östermyra, Ilmola m. fl. socknar.
18. För upprensning af Vassor kyrkobätled i Kveflaks socken.
li). För uppgräfning af Perho a och i denna infallande afloppsdiken i

Perho, Vetil m. fl. socknar.
20. För upprensning af Sundbyän i Pedersöre socken.
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Uleäborgs Iän.

21. För reparation af Niinikoski afloppskanal i Kalajoki älf uti Reisjärvi 
socken.

22. För komplettering af Kalajoki älfs upprensningsarbete uti Ylivieska. 
Alavieska och Kalajoki socknar.III. Landsvägar och broar.

Abo och Björneborgs Iän.

1. För byggande af landsvägar i Kakskerta kapell.

Tavastehus Iän.

2. Besiktning m. m. af Seppola bro i Jämsä socken.
3. Besiktning m. m. af Salmi bro i Nastola socken.

Wiborgs Iän.

4. För ombyggnad af Salmi bro i Suistamo socken.
5. För reparation af Kosi bro i Säkkijärvi socken.

S:t Michels Iän.

6. Undersökning af Suosalmi bro i Hirvensalmi socken.

Kuopio Iän.

7. För reparation af bron öfver Saario fors i Tohmajärvi socken.
8. För byggande af en bro öfver Lylykoski fors i Ilomants socken
9. För byggande af en bro öfver Sivinvirta ström i Kaavi socken.

Wasa Iän.

10. För byggande af en landsväg frän Nikolaistad tili Solf.
11. För utrönande af hallbarheten hos den pä vägen frän Härmä Station 

öfver Lappo älf i Alahärmä socken uppförda landsvägsbron.

Uleäborgs Iän.

12. För förhindrande af i Ralija by af Kalajoki socken förekommande. 
af Siiponjoki ä förorsakade landsvägsras.

13. Slutlig afsyning af Räisälänkoski brobyggnadsarbete.
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14. För byggande af en bro öfver Lamujoki a i Pulkkila socken.
15. För byggande af en bro öfver Siikajoki ali i Frantsila socken.
16. För iständsättande af Enare— Onnela gängstig och Alaköngäs— Outa- 

koski vinterväg i Enare och Utsjoki socknar.
17. För byggande af en landsväg frän Tschuolisvuono tili norska gränsen 

i Enare socken.
18. Slutlig afsyning af början (64 km) af Sodankylä— Enare landsväg.

IV. Vattenverk.
Nylands Iän.

I— 3. 1 Juvankoski fors af Pusulanjoki 4 i Pusula socken.
4. I Pyykkikoski fors af Pusulanjoki ä i Pusula socken.
5. I S varta fors i Karis socken.
6. I Dickursby fors af Kervo a i Helsinge socken.
7. 1 Rauhakoski fors af Palojoki ä i Tusby socken.
8. I Kellokoski fors i Tusby socken.
9. I Kläsaröfors i Kymmene älf.

10. I Päskoski fors i Kymmene älf.

Abo och Björneborgs Iän.

11. 1 Kirkonkoski fors af Hinnerjoki ä i Hinnerjoki socken.
12. I Lepistön koski fors af Pämark ä i Pämark socken.
13. I Hyssynkoski fors af Harjunpään joki ä i Kulia kapell.
14. I Kolsinkoski fors af Kumo älf i Kumo socken.
15. I Hartola fors af Kumo älf i Tyrvis socken.
16. I Sahakoski fors uti Heinjoki by af Yläne socken.
17. I Myllykoski fors af Karvianjoki a i Karvia socken.
18. I Silonkoski fors af Siion joki ä i Letala socken.
19. I Lammaistenkoski fors af Kumo älf i Nakkila socken.
20. Yid Nokia bruk i Birkala socken.
21. I Emäkoski fors i Birkala socken.

. Tavastehus Iän.

22. Vid kvarnen i Auttoinen by i Padasjoki socken.
•23. Vid kvarnen i Iso— Ainionjoki ä i Asikkala socken.
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24. 1
25. I
26. I
27. I
28. I
29. I
30. 1
31. 1
32. I
33. I

'  34. 1
35. 1
36. I

37. 1
38. I
39. I

40. 1
4L I
42. 1
43. I
44. I
45. I

46. 1
47. 1
48. I
49. 1
50. I
51. L
52. 1
53. 1

Wiborgs Iän.

Anjala fors af Kymmene älf i Anjala socken.
Pappilankoski fors i Pyttis socken.
Edisfors i Pyttis socken.
Yläkoski fors nti Suomalainen by af Lappvesi socken. 
Enso fors i Jääskis socken.
Lamminoja bäck i Sakkola socken.
Tuokslahti fors i Sordavala socken.
Haapakoski fors i Sordavala socken.
Prolankoski fors i Soanlahti socken.
Halolanjoki a i Nykyrka socken.
Myllykoski fors af Perojoki k i Viborgs socken.
Pitkäkoski fors af Helisevänjoki ä i Kirvus socken.
Iijoki k i Jakimvaara socken.

S:t Michels Iän.

Enonkoski fors i Enonkoski socken.
Voikoski fors i Mäntyharju socken.
Seppokin joki k i Hirvensalmi socken.

Kuopio Iän.

Kaihlajoki ä uti Hankasalmi socken.
Heikkilänkoski fors i Nurmes socken.
Välikoski fors i Valtimo socken.
Heinäkoski fcrs i Kaavi socken.
Yläkoski fors i Nurmes socken.
Vaahtovankoski fors i Libelits socken.

Wasa Iän.

Tyrkönkoski fors i Vaskivesi by af Virdois socken. 
Kintauskoski fors i Petäjävesi socken.
Äänekoski fors i Äänekoski socken.
Mämminkoski fors i Äänekoski socken.
Sahakoski fors af Lakajoki k i Alajärvi socken.
Särkikoski fors af Ponnejoki ä i Alavo socken. 
Merikaarrankoski fors af Kyröälf i Lillkyro socken. 
Vakkurinkoski fors af Pahaluoma bäck i Kauhajoki socken.
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54. I Boskas fors af Kyröälf i Mustasaari socken.
55. I Sisbacka fors af Purmo a i Purmo socken.
56. I Pitkäkoski fors af Köyhäjoki a i Kaustby socken.
57. I Pirttikoski fors af Perho 4 i Kaustby socken.
58. I Skataforsen af Perho ä i Gamlakarleby socken.
59. I Stenforsen af Närvejoki 4 i Öfvermark socken.
60. I Jylisevänkoski fors af Ilvesjoki 4 i Jalasjärvi socken.
61. I Geddala eller Mosalankoski fors af Perho ä i Kaustby socken.
62. I Jyllinkoski fors af Kauhajoki 4 i Kurikka socken.
63. I Myllymäen koski fors af Seinäjoki 4 i Östermyra socken.

Uleäborgs Iän.

64. I Tikkakoski fors nti Alavieska sockens kyrkoby.
65. I Kaaranneskoski fors i Sirkka by af Öfvertorneä socken.
66. I Herrala fors i Tyrnävä socken.
67. I Jylhänkoski fors i Matkaniva by af Oulais socken.
68. I Pyhäkoski fors i Pirttikoski by af Merijärvi socken.
69. I Myllykoski fors i Parhalahti by af Pyhäjoki socken.
70. I Härstinkoski fors i Raudaskylä by af Ylivieska socken.
71. I Porttimaankoski fors i Kuusa by af Haapajärvi socken.
72. I Savelankoski fors i Kuusa by af Haapajärvi socken.
73. I Helistimenkoski fors i Kuusa by af Haapajärvi socken.
74. 1 Raudaskoski fors i Raudaskylä by af Ylivieska socken.
75. I Patokoski fors i Ylipää by af Siikajoki socken.
76. I Haapakoski fors i Haapavesi by af Haapavesi socken.
77. I nedersta fallet af Majoanoja bäck i Jurmu by af Taivalkoski socken.

Förteckning öfver utbyggd vattenkraft i Finland ............... se Bilaga N:o V II.V. Flottleder.
Nylands Iän.

1. Sammanträden för en ny flottningsstadga för Lojo vattensystem.

Äbo och Björneborgs Iän.

2. För en flottningskanal emellan Nerkoo och Linnajärvi sjöar i Parkano 
socken.

3. För uppgörande af ny flottningsstadga för Siuro fors i Birkala socken.

Öfverst. för Väg- o. vaitenb. her. är 1912. 15
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4. För af upprensningsarbetena förorsakade svärigheter vid flottningen 
nti Norrmark ooh Pämark äar nti Norrmark och Pämark socknar.

5. För utrönande af dugligheten hos Karjasillankoski flottningsränna i 
ikalis socken.

6. Slutlig afsyning af flottningsinrättningarna nti Yläneenjoki och 
Eurajoki äar.

7. Afsyning af flottningsinrättningarna nti Vesikoski fors af Loimijoki 
ä i Loimijoki socken.

S. Flottningssyn i Harjavallankoski fors af Kumo älf i Harjavalta socken.

Tavastehus Iän.

!). För reglering af flottningen uti Tammerfors ström.
10. För uppgörande af flottningsstadga för vattendraget emellan koppis 

och Kerna alan järvi sjöar i Janakkala socken.
11. För reglering af flottningen u i Alvettulansalmi sund och Valkia- 

koski fors i Sääksmäki socken.
12. För reglering af flottningen uti Murole fors och Kauttu ström i Ruo

vesi socken.

Wiborgs Iän.

13. För uppgörande af flottningsstadga för Sumerinjoki ä och dess till- 
flöden i Impilaks socken.

14. För byggande af darum och flottningsränna uti Sonkusjärvi sjös 
utlopp i Korpiselkä socken.

15. Slutlig afsyning af flottningsinrättningarna i Siesjoki ä.
16. Slutlig afsyning af flottningsinrättningarna i Tenkalahti gren af 

Vuoksen f loden.

S:t Michels Iän.

17. För uppgörande af flottningsstadga för de vattendrag, söm frän Saa
rijärvi sjö genom Kaitlampi, Kälkynteenjärvi, Riihilampi. Aittojärvi, Kaks
kerta, Kaskionjärvi och Risti-Rääveli sjöar infalla i Ala-Rääveli sjö samt de 
vattendrag, som frän Enonselkä fjärd genom Ylä-Rääveli sjö inkomma i Ala- 
Rääveli sjö uti Hartola, Mäntyharju och Heinola socknar.

18. För uppgörande af flottningsstadga för det vattendrag, som frän 
Kuijärvi sjö genom Korpijärvi och I.lmajärvi sjöar infaller i Ala-Rääveli sjö 
uti Heinola socken.
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Kuopio Iän.

19. För uppgörande af flottningsstadga för Koitojoki vattendrag i Ilo- 
mants socken.

20. För upprensande af en flottningsled i den Östra grenen emellan 
Someronkoski fors och Akonvesi sjö i Muuruvesi socken.

21. För byggande af en flottningskanal emellan Luomajärvi och Sälevä- 
järvi sjöar uti Idensalmi socken.

22. För upprensning af en flottningsled i Korkeakoski fors uti Idensalmi 
socken.

Wasa Iän.

23. För uppgörande af flottningsstadga för Kelviän i Kelviä socken.
24. För uppgörande af flottningsstadga för Pöntiönjoki ä i Kannus ocli 

Himanka socknar.
25. För stockmagasineringsplats tili vintern 1912 uti Pappilanlahti vik 

af Kyröälf uti Storkyro socken.
26. För upprensning af Hilmojoki ä i Viitasaari socken tili underlättande 

af flottningen därstädes.
Uleaborgs Iän.

27. För uppgörande af flottningsstadga för Aatrajoki vattendrag i Sot
kamo socken.

28. För uppgörande af flottningsstadga för Kuivajoki och Oijärvi tili 
flöden.

29. Slutlig afsyning af flottledsarbetet i Tengeliö älf.
30. För upplätande af för flottningen i Tengeliö vattendrag erforderliga 

jord- och vattenomräden.
31. Slutlig afsyning af flottningsinrättningarna i Pintamo-oja flottled.

VI. Öfriga syner, undersökningar och sammanträden.
Abo och Björneborgs Iän.

1. Öfvervaknirg af kloaknätets utläggning uti Salo köping.

Uleaborgs Iän.

2. Sammanträden i Paltamo, Kajana, Sotkamo, Kuhmoniemi och 
Lentiira kommuner i anledning af väckt fräga om Kajana slussars stängning 
för trafik.

3. Syn i anledning af strandmarkernas vid Tornea älf uti Pirkkiö by 
af Nedertomeä socken förorenande genom flottning.



S J A T T E  A F D E L N I N G E N .
Öfverstyrelsens förräd och muddermateriel.

Statens mudderverk.

a) Paternoster mudderverk.

M u d  d e r v e r k e t  R u o p p a a j a ,  b o g s e r ä n g b ä t e n  K a r h u  
och tvänne mudderafföringsprämar af järn reparerades under värvintern 1912 
ä J. B. Grönlunds mekaniska verkstad i Kristinestad. Därefter verkställdes 
med dem muddringsarbete nti Kristinestads hamn frän den 29 april tili den 
24 maj. Den 2 juni fördes denna muddermateriel tili muddringsarbetet uti 
Brahestads, Lapaluoto benämnda hamn, hvarest den var i användning frän 
den 10 juni tili den 30 oktober. (Se: Kristinestads hamn, pag. 71 och Brahe
stads hamn, Lapaluoto pag. 73).

M u d d e  r v e r k e t  V i b o r g, e l e v a t o r n  N o s t a j a ,  b o g s e r 
än  g b ä t e n A i l i  och tvänne mudderafföringsprämar disponerades af arbetet 
för fördjupning af Borgä stads hamn och farleden dit. (Se detta arbete pag. 69).

T v ä m i n d r e m u d d e r v e  r k. det i Päijänne befintliga mudderverket 
K  e t j n t äfvensom tvänne mudderafföringsprämar hafva värit i arbete uti 
sidofarlederna af Päijänne och i Vesijärvi kanat. Under arbetskampanjen upp- 
muddrades 4,053 m 3 seg, lerblandad sand.

Mudderverket K a i  v a j  a, som värit stationeradt i Kiurujoki vattendrag, 
har icke kömmit tili användning.

b) Enskopiga mudderverk.

Enskopiga mudderverket N  :o 1 har utfört muddringsarbete uti Lepaan- 
salmi och Vesunnan,salmi sund, hörande tili Tavastehus— Lembois farled. 
I förstnämnda sund uppmuddrades 3,535 m 3 stenblandadt grus ooh 13.5 m 3 Sten 
samt i Vesunnansalmi sund 1,695 m 3 lera och 6 m 3 stem

Enskopiga mudderverket N :o II  öfvervintrade vid Taipale kanat, försattes 
där pä värvintern i arbetsdugligt skick och vidtog den 7 juni med uppmuddring 
af kanalens nedre mynning. Muddringen fortgick tili den 19 juli, under hvilken 
t id 1,638 m 3 synnerligen härdt, stenblandadt grus upptogs.
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Efter att hafva undergätt smärre reparationer bogserades mudderverket 
jämte prämar till Joroisniemi farledsarbete, hvarest muddringen vidtog den 1 
august i.

I Kotkatsalmi och Syväsalmi sund uppmuddrades inalles 4.753 m3 sten- 
blandad jord och 1.275 m 3 jordsten tili den 17 december, da muddringen till 
följd af isbildning upphörde och mudderverket upplades för vintern uti Syvä- 
salmi sund.

Enskopiga mudderverket N  :o I I I  öfvervintrade i Tulemajoki ämynning. 
Efter det sedvanliga, ärligen aterkommande reparationer verkställts, vidtog 
muddringen den 13 maj och upphörde den 7 September, dä arbetet var färdigt. 
Under denna tid uppmuddrades 14,160 m3 sand.

Härefter förflyttades mudderverket jämte prämar tili Palosalmi sund i 
Impilaks socken, hvarest muddringen vidtog den 26 September och fortgick tili 
den 30 november, dä arbetet mäste upphöra tili följd af att maskinaxeln bräckts. 
Under denna tid uppnnuldrades 10,500 m 3 lera. Mudderverket upptogs tili vin
tern ä Koirinoja slip.

c) Priestmans excavatorer.

Grabben N :o I  har efter undergängen reparation under senare halfäret 
användts vid Viborgs hamnarbete. (Se: Viborgs hamn pag. 68).

Grabben N  :o I I  utförde muddringsarbete uti Luipposensalmi sund tili 
medlet af januari och under april mänad, dä därmed hufvudsakligast upptogs 
sprängdt berg.

Efter undergängna nödiga reparationer förflyttades grabben tili Jorois
niemi farledsarbete, hvarest frän den 13 juni tili den 17 december i 
Kotkatsalmi och Puomilansalmi sund uppmuddrades sammanlagdt 14,744 m3 
lera. Härefter upplades grabben för vintern nti Puomilansalmi sund.

Grabben N  :n III .  I maj förde bogserängaren Oiva grabben frän Rimito 
tili Degerby i Föglö socken, hvarest ett i farleden emellan Degerby och Nyhamn 
lotsplatser befintligt undervattensskär skulle undanskaffas. Med tillhjälp af 
grabben upptogs frän hafsbottnen 127.5 m 3 stenblandadt grus och sten.

Sedan detta arbete slutförts, bogserade Oiva grabben och en medföljande 
mudderafföringspräm af järn tili Kristinestad, dit desamma anlände den 11 juli. 
Härifrän begaf sig Oiva tili Norrskärs lotsstation, hvaresl den användes vid 
bäthamnsarbetet. I slutet af September ätervände Oiva tili Kristinestad, där 
den jämte grabben stod tili stadens disposition vid grundningsarbetena för dess 
kaj. I slutet af november, dä vintern inträdt, afrustades hvardera och upplades 
för vintern. (Se äfven Kristinestads hamn pag. 71).



S J U N D E  A F D E L N I N G E N .
Järnvägsbyggnader och järnvägsundersökningar.

I. Jä rnvägsbyggnader.

1. Joensuu— Nurmes järnvägsbyggnad.

Räkenskaperna för denna banbyggnad hafva ej ännu under är 1912 kun
nat, afslutas, dels emedan de järnvägsstyrelsen enligt afsyningsprotokollet 
äliggande kompletteringsarbeten ännu icke utförts, dels ock af orsak atl en 
del expropriationsprocesser ännu voro anhängiga.

För banbyggnaden har tili utgängen af är 1912 utbetalats:

är 1907 ............... 1.721,089 80
» 1908 ............... ................................ » 3,837,045 35
» 1909 ............... ...............................  » 4,636,837 87
» 1910 ............... ................................ » 4,361,011 43
» 1911 ............... ................................ » 3,787,391 94

1912 ............... 354,354 29

Summa Fmk 18,697,730 68

2. Seinäjoki— Kristinestad, Kasko järnvägsbyggnad.

Arbetena ä Seinäjoki— Kristinestad, Kasko järnvägsbyggnad, livars ut- 
förande anbefallts genom Nädigt förordnande af den 11 december (28 november) 
1906, vidtogo i oktober 1909.

Under ar 1911 hade, sasom af Öfverstyrelsens berättelse för sagda är 
framgär, bandelen Seinäjoki— Perälä, hvilken är 87.6 km läng, upplätits för 
provisorisk trafik och ä bandelarna Perälä—Kristinestad, 24.2 km, och Perälä 
— Kasko, 24.8 km hade terrasseringsarbetena, broarna och afloppen i hufvud- 
sak blifvit färdigt utförda.
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linder är 1912 skenlades de tvä sistnämnda bandelarna, emellan Perälä och 
Kristinestad den 10 april— 14 maj samt emellan Perälä oeh Kaskö den 18 maj 
— 15 juni. Redan under vintern hade utsläpats ballastgrus med lokomotiv 
och pä värvintern hade de Sleepers, som för banbyggnadens räkning voro upp- 
lagda vid Vasa och Jyväskylä banan, transport erat s tili Perälä. Pä grnnd af 
den snölösa vintern künde endast i mindre mängd underballast tili de ofvan- 
nämnda grenbanorna släpas med hast. I följd af transportvägens längd hunno 
dessa bandelar icke fnllständigt ballasteras tili den 1 december, hvarför järn- 
vägen i sin helhet, oaktadt samtliga stationshus och öfriga bvggnader blifvit 
färdigt uppförda, icke säsom afsedt värit künde upplätas för ordinarie trafik.

1 stället utsträcktes, enligt Kejserliga Senatens förordnande af den 22 no- 
vember, den 4 Seinäjoki— Perälä bandel bedrifna provisoriska trafiken äfven 
tili Kristinestad och Kaskö. Redan därförinnan hade, med Kejserliga Senatens 
den 20 September gjorda medgifvande, gods i heia vagnslaster transporterats 
frän Perälä tili Kristinestad och Kaskö pä tider, som distriktsingenjören för 
banbyggnaden ägde bestämma.

Genom Nädig befallning af den 15/2 maj 1912 hade Hans Kejserliga Ma
jestät täckts i Näder förordna att, jämte det staden Kristinestad under sagda 
är skulle ur liuska allmänna medel beviljas en subvention tili belopp af 225,000 
mark för förbättrande af stadens hamnförhällanden enligt ett härför uppgjordt 
förslag, i sammanhang med Seinäjoki— Kristinestad, Kaskö järnvägsbyggnad 
med järnvägsbyggnadsmedel skulle utföras, förutom öfverbyggnaden tili hamn- 
späret, det för detta spär behöfliga bankunderlaget, hvars kostnad beräknats 
tili omkring 50,000 mark. 1 brist pä ballastgrus hann sagda hamnspär dock 
icke under äret utspikas.

Det 2 km länga hamnspär. som enligt 1909 ärs berättelse pä statsverkets 
bekostnad skulle utföras tili det söderom Kaskö stad belägna Koberget, dar 
staden lätit bygga ängbätsbrygga och en brädgard, blef äfven under innevarande 
är utfördt.

Dessutom beviljades 4t Kaskö stad den 30 december 1912 i sammanhang 
med fastställande af budgeten för är 1913 i Näder en subvention af 100,000 
mark för utförandet af ett annat hamnspär tili stadens inre hamn invid den s. k. 
packhusbryggan. där staden hade för afsikt att utföra en kajbyggnad för export 
och import af andra varor än trävaror. Kosthaden för arbetet hade beräk
nats tili 230,000 mark, hvaraf c:a 100,000 för hamnspäret, hvars förenande vid 
Kaskö Station med Seinäjoki— Kaskö järnväg, enligt Kejserliga Senatens före- 
skrift af den 1 december 1911. borde ske enligt närmare anvisning och under 
uppsikt af befälet vid Seinäjoki—Kaskö järnvägsbyggnad. Angäende bispärets 
trafikering och underhäll förordnade Kejserliga Senaten, enligt Kommunika- 
tionsexpeditionens skrifvelse af den 9 augusti 1912, att trafikeringen skulle ske
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genom statsjärnvägarnas försorg samt att den del af sparet, som fölle inorn stats- 
järnvägarnas omräde, sknlle jämväl underhällas af desamma, hvareniot Kasko 
stad ägde underhalla den âterstâende delen. Säväl hamnbyggnaden som 
dit ledande harnnspär hafva under âret utförts.

Den för expropriation af mark för järnvägen tillsatta värderingsnänmden 
slutförde sitt uppdrag i början af ifrâgavarande är ocb den 23 maj 1912 gaf 
Gnvernören i Vasa Iän sitt utslag angäende expropriationen.

Af till banbyggnaden under âret verkställda leveranser mä följande nämnas:

L e v e ra n tö r .

1 st. G rä fn in g sm a sk in  ...........................................................................

F m k

T h e  B u cy ru s  0 :o  
S ou th  M ilw a u k ee  

W is . U. S. A .
86,220 45

R iesa er  W a a - 
g e n fa b r ik  Z e id -  

le r  & C :o.
3 st. W â g a r , la s t f o r d o n s - ....................................................................... 3,124 80

M a rten  E . L i-  

ander, S to ck h o lm . 2 st. W â g a r , b a g a g e -, 500 k g s  ......................................................... 1,280 64

H erm a n  P e tte rs 
son , S to ck h o lm . 2 st. W â g a r , ce n tic im a l-  ....................................................................... — 1,253 25

79

E isen ba h n sig n a l 
B au an sta lt M ax 

J iid e l & C :o. 
A k t, G es . in 

B ra u n sch w e ig .

F a sta  s ig n a le r  .............................................................................................. — — 3,502

S o c ié té  M éta llu r

g iq u e  R u s s o -  

B e lg e .

252,326 to n s  B in d n in g s s k e n o r ..................................... 10,195 k g :s

66,200 » B o t te n p lâ ta r , ............................................ 2,817 »

242,5 20 » » ...........................................  2,021 »

53,067

13,930

51,038

52

54

79 118,036 85

A k t ie b o la g e t
D a lsbru k .

'
1,162 to n s  =  2020 st. B o t te n p lâ ta r ..................................................... 1,415 08

M ask in - o ch  

1 B r o b y g g n a d s - 

A k t ie b o la g e t .

3 st. 1,3 m  b roa r  af fa c o n jä r n ..............................  1,0574 ton

2 » 1,8 » » » » ..............................  -0,85 76 »

2 » 3 » p lfttb jä lksbroar m ed ö fre  farbana 2,8655 »

1 » 4 » » .» » » 1,9745 »

2 » 12 !> i> » » » 21,2546 »

— -
484
392

1,312
904

9,734

29
78
40

32
60
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Leverantör. P m k

1 st. 14 m pl&tbjälksbro med undre farbana 22,70 65 ton 10,427 ¡06
montering...................................................... 1,13833 11,565 39

Maskin- ooh 1 st. 30 m fackverksbro ined undre farbana 65,299 » 29,906 94

Brobyggnads-
Aktiebolaget.

montering...................................................... 3,264 95 33,171 89
1 st. 45 m fackverksbro med undre farbana 121,177 » 55,499 08

montering...................................................... 6,058 85 61,557 93
237,2521 tons Sana Fmk 119,123 60

2 st. Lokomotivvändbord, färdigt monterade ........... — 34,800 —

Monopol,
Maskinteknisk 1 st. Bläkopieringsmaskin Rapid I Ns 4 110x170 cm 1,700

Byrä.

Björneborgs 
Mekaniska Verk- 
stads Aktiebolag.

2 st. Worthington puñipar jämte ängpannor ..................... 9,240

Sohweiziska Ur- 4 st. Ur. plattforms-................................................................. 3,200
450

affären A. E. 
Haglund. 10 » » vägg- .........................................................................

Alex. Sjöholm 
Mekanisk 
Verkstad.

2 st. Kassask&p, större,..............................................................
3 » » mindre, ..........................................................

— — 1,120
960

—

Aktiebolaget
Tekniska

14 st. Lampor, Auto-ljus, 750 normalljus ............................ — — 3.850
203

—

Agenturen.

Wiener Möbel- 
nederlaget Ryd- Stationsmöbel ...................................................................

.
5,014

U iman & C:o.

Tukthuset invid 
Helsingfors.

Stationsmöbel .............................................................................
'

_ 4,095 50

Y. G. W. Sohl- 
berg A. B.

34 st. Lvktor, plattforms-..........................................................
16 » » vägg- ..................................................................
12 >> » hand- med lampa ...........................................
2 » Sprutor, brand- 2 cvlindriska .......................................
6 » » assurans- ..........................................................

-
666
266
110
520
125 -

8 st. Lokomotiv, N:ris 516-523............................................... 697,269 — — —

3 » Il kl. Passagerarvagnar N:ris 341-343 ..................... 45,002 30 -

Finska Stats- 1 » III » Passagerarvagn N° 783 .................................... 9,599 93 — —
järnvägarna. 13 » Konduktörsvagnar N:ris 3323-3335 ............................ 106,804 07 — —

2 >> Fängvagnar N:ris 3029-3030........................................... 17,750 77 — —
25 » Tiickt.a godsvagnar N:ris 9285-9309 ............................ 83,919 53 — —

Öfverst. för Väg- o. vattenb. ber. är 1912. 16
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Leverantor. i' ni k

70 st. Ôppna godsvagnar 4 axlade N:ris 70168-70282.......... 885,233 51
lti » Gondola sandvagnar N:ris 90001-90016........................ 163,449 63 1,509,028 77
5 » Portai' till lokomotivstall............................................... — — 2,716 93

Finska Stats -  * Vattenoisterner for lokomotivstall ............................ — - 2.411 94

jârnvâgarna. (i » Karror’ ma« asins- .......................................................... — - - 277 98
4 » » bagage- .............................................................. — - 541 32

40 >> Enkla vaxlingar .............................................................. — 22,107 26
10 o Engelska vaxlingar.......................................................... - — 20,540 22

1 » 2-sidig dubbelvaxel ...................................................... — — 1,146 11
1 » Kompl. vâxlingskorsning............................................... — - 546 14

Hälsotillständet hos arbetsmanskapet bar öfverhufvud värit godt. lii- 
sjuknade arbetare vid banbyggnaden hafva värdats i kommunernas sjukbus 
under sammanlagdt 774 dagar.

Bland arbetarna hafva under arot inträffat Ire olycksfall med dödlig utgäng 
opb feinten olycksfall, som medfört arbetsoförinäga under längre tid än sex 
dagar. Ät de genom olycksfall dödade arbetarnas änkor och barn har a rügt 
skadeständ beviljats tili belopp af 144 mark ät änkan och ett lika stört belopp 
ät harnen tillsammans samt i 17 fall ät de skadade arbetarna tili ett lägsta 
belopp af 8 mark (14 penni och ett högsta belopp af 21b mark.

De för arbetarnas barn särskildt inrättade skolorna hafva under äret 
värit i verksamhet, nämligen folkskolan i Perälä by till värterminens slut samt 
smäbarnsskolorna i Tinka by och Kasko tili höstterminens slut. Föröfrigt 
hafva järnvägsarbetarnas barn ätnjutit undervisning nti kommunernas folk- 
skolor.

För banbyggnaden har tili utgängen af är 1912 utbetalats:

âr 1907 undersökningskostnader . Fmk 44,641: 41
» 1908 » » 19,102: 94
» 1909 » » 154: 33 Fmk 63,898: 68
» 1909 bvggnadskostnader ......... » 190,645: 93
» 1910 » ........ » 3,150,625: 83
» 1911 » ........ » 5,881,747: 14
» 1912: januari................................ Fmk 94,637: 75

febru ari............................. » 163.965: 87
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m ars........................................  Fmk 221.357: 73
a p r il..........................................  » 297.551: 79
m a j............................................  >> 533.965: 62
ju n i............................................  >> 177,903: 83
j u l i ............................................  »> 343,220: 02
augusti...................................... » 254,421: 99
Septem ber................................ » 2,526,459: 58
Oktober .................................... » 328,913: 37
november ................................  » 169,078: 89
decem ber.................................. » 1.220,616: 29 Fmk 6,332,092: 73

Summa Fmk 15,619,010: 31

Dessutom bar i förradet nedlagts:

ar 1909 .........................................................Fmk 54,880: 94
» 1910........................................................ » 255,367: 30
»> 1911 ........................................................ » 14,140: 65
» 1912........................................................  » 43,061: 74

Summa Fmk 367,450: 63

Antalet arbetare ooh medeldagspenningen framga af efterföljande tabeller:

Antalet arbetare i medeltal per arbetsdag.

A r 1 9 1 2.
Dagsverkare. Betingsarbetare. Summa

summa-
rum.Person. Hast. Summa. Person. Häst. Summa.

Janaan ....................... 361 8 369 317 77 394 763
Februari..................... 425 8 433 321 348 669 1,102
Mars............................ 393 6 399 298 168 466 865
April............................ 433 9 442 326 60 386 828
Maj ............................ 616 11 627 387 32 419 1,046
J u n i............................ 909 15 924 482 30 512 1,436
Juli ............................ 981 16 997 538 56 594 1,591
Augusti .................... 1,037 17 1,054 454 49 503 1,557
September ................ 912 11 923 415 48 463 1,386
Oktober ..................... 858 10 868 275 32 307 1,175
November ................. 765 10 775 126 24 150 925
December ................. 405 5 410 50 17 67 477



Medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare.

Ä r  19 12.
Dagsverke. Beting.

Person. Hast. Person. Hast.

Januari....................................... ..............................  2: 12 4: 86 3: 77 5: 27
Februari ................................... ............................... 2: 49 4: 92 4: 13 5: 73
Mars ........................................... ..............................  2: 48 5: 32 4: 37 6: 46
April ........................................... ..............................  2: 78 5: 29 5: 02 6: 59
M aj............................................... ..............................  2: 76 5: 68 5: 17 6: 24
J u n i............................................. ................................ 2: 77 5: 42 5: 28 7: 08 ■
Juli............................................... 5: 44 5: 00 6: 37
A ugusti....................................... 5: 42 5: 01 6: 32
September.................................. ..............................  2: 84 5: 40 4: 84 G: 25
Oktober........................................ ................................ 2: 72 5: 41 4: 60 6: 05
November................................... 5: 41 4: 25 6: 83
December............. ..................... ................................ ' 2: 33 4: 86 3: 89 7: 57

Pieksämäki— Nyslott järnvägsbyggnad.

Pä Finlands Ständers underdäniga framställning hade Hans Kejserliga 
Majestät den 12 januari Hill (30 december 1910) i Näder förordnat, att ennor- 
malspärig järnväg sknlle byggas ifrän Pieksämäki Station & Savolaks banan tili 
Nyslotts stad med bibana tili Varkaus.

Ehuruväl banans sträckning och kostnadsförslaget för densamma ej ännu 
hunnit blifva fastställda, tiliät Hans Kejserliga Majestät- dock genom Nädigt 
förordnande af den 15/2 augusti 1911, att redan under sagda är säsom förskott 
pä 1912 ars anslag för banbyggnaden finge användas en miljon mark förarbe- 
tets päbörjande.

Pä grund häraf och sedän arbetsbefäl för banbyggnaden blifvit anställdt 
samt nödiga arbetsredskap anskaffats, vidtogo arbetena i September 1911, sä
som i ÖfVerstyrelsens berättelse för sagda är närmare förmäles.

Enligt det af Ofverstyrelsen uppgjorda banprojektet leder linjen frän 
Pieksämäki Station i sydostlig riktning genom Siikamäki och Maavesi byar i 
Pieksämäki socken tili norra stranden af Sysmäjärvi sjö i Jorois socken, fort- 
sät-ter vidare förbi Jorois kyrka, leder öfver Joroisvirta ström närä det ställe 
där denna utfaller i Sainien, följer sedän södra stranden af Joroisselkä tili Saima 
vattnen hörande fjärd pä en kortare sträcka och leder genom Riuttäis och Kol- 
kontaipale byar i Rantasalmi socken närä den tili Rantasalmi kyrka ledande



vagen, skär den tili Jockas socken ledande landsvägen, passerar vidare genom 
Rantasalmi sockens Hiltula och Parkunmäki byar tili landsvägsskälet i Sää- 
minge sockens Kallislahti by, genom hvilken sistnämnda socken den sedan längs 
Haukivesi fjärds södra strand framkommer till Nyslott station.

Bibanan tili Varkaus utgär frän Huutokoski station vid Sysmäjärvi sjös 
strand i Jorois socken och leder inom denna socken emellan Kolmanjärvi och 
Mulajärvi sjöar tili närheten af Varkaus brukssamhälle i Leppävirta socken. 
Ändstationen skulle enligt projektet placeras vid stranden af Joutsenlahti vik 
af Sainien i Ruoko järvi by af Jorois socken pä ett af stand af cirka tre kilometer 
frän pä Päiviönsaari holme belägna Varkaus bruks kyrka. Dockföreslog Öfversty- 
relsen vid projektets insändande tili Kejserliga Senaten, att banan frän nämnda 
ändstation skulle öfver Pirttivirta ström ledas ända tili sagda Päiviönsaari holme 
äfvensom att frän Stationen skulle byggas hamnspär med hamnbrygga tili 
lämpligt ställe.

Den 15/2 maj 1912 behagade Hans Kejserliga Majestät, vid föredragning 
af Kejserliga Senatens undercläniga hemställan, i Näder tilläta utförandet af 
nämnda järnväg enligt det af Of verst yrelsen uppgjorda förslaget, likväl sä att 
ändstationen för Varkaus bibana förlades tili Pirttiniemi neide och icke tili 
Ruoko järvi by.

Därjämte behagade Hans Kejserliga Majestät i Näder bifalla tili Senatens 
framställning därom:

l:o att banans öfverbyggnad ooh broanläggningarna skulle motsvara det 
sedan är 1910 tillämpade belastnings-schemat, hvilket uppgjorts sä att tili 
tägens dragande kunna utan svärighet användas tvä tunga lokomotiv af den i 
Kejsardömet använda normaltypen med 0— 4— 0 axlar, arbetsvikt 51.5 ton, 
hjulens diameter 1,200 mm, cyhnderns diameter 500/730 mm, slagets längd 
650 mm, ängtryck 12 atmosf., dubbel expansion, inre eldyta 139 m 2, rostyta 
1.85 m 2, tenderns arbetsvikt 35 ton;

2:o att vattentillförseln borde beräknas för 20 par militärtäg i dygnet 
med beaktande af att hvarannan station borde kunna vara i overksamhet och 
med beräknande af den erforderliga vattenmängclen enligt den af Kommunika
tionsministerium för militärtägstrafik uppgjorda grafiska tablän, i hvilken äf- 
ven i betraktande tagits militärtägens vattenförbrukning pä sträckorna mellan 
stationerna, beräknacl efter olika fingerade stigningar ä hufvudbanorna, hvar- 
utom med beaktande af den kommersiella trafikens intressen tvä pumpverk 
borde byggas, af hvilka det ena vore tillräckligt för den kommersiella trafikens 
behof, medan bäda tillsammans skulle kunna användas för tillgodoseendet af 
ofvanangifna maximifordringar beträf fände transport f örmägan;

3:o att den nyttiga längden af stationsspären för tägens mottagning, 
afsändning och passerande förbi hvarandra borde vara minst 502 meter;
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4:o att drifkraften borde beräknas för ett tag bestaende af 40 vagnar 
oeh taget« vikt uppskattas tili 525 ton;

5:o att transportförmägan borde beräknas för 1!) par militärtäg och ett 
par passagerartäg, hvilket motsvarade 21 par militärtag. hvarvid tägens far- 
hastighet borde bestämmas enligt den af Ingenjörkonseljen föreslagna, för ett 
tag om 40 vagnar och med beaktande af normaltägens i Kejsardömet dragkraft, 
6.300 kg. beräknade hastighetstabellen. hvarför särskilda för tägens passerande 
förbi hvarandra erforderliga spar mäste byggas. hvilka icke upplätas för den 
kommersiella trafiken, och borde växlarna tili dessa spar borttagas och förvaras 
ä närmaste Station, sä att de, da mobilisering päbjödes, ater skulle kunna 
uppställas pä sina platser.

6:o att banans största tillätna stigning vore 0.012;
7:o att radierna i kurvorna borde vara minst 400 meter;
8:o att skenornas vikt skulle utgöra minst 30 kilogram per löpande meter;
9:o att ä stationerna längden af sparen för tägens mottagande, afsändning 

och passerande förbi hvarandra skidle utgöra minst 600 meter;
10:o att sparet« vidd. beräknad emellan skenornas inre kanter, borde 

vara 1.524 meter;
11 :o att Senaten ägde utnämna distriktsingenjörema pä framställning af 

Ofverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna:
12:o att Senaten ägde bestämma storleken af distriktsingenjörernas lika- 

som äfven andra för banans byggande behöfhga ingenjörers och vid Öfverstyrel- 
sen för väg- och vattenbyggnaderna anställda personers aflöning, hvarenrot 
Ofverstyrelsen finge bestämma öfriga för banans byggande behöfhga tjänste- 
mäns och betjäntes löneförmäner;

13:o att Senaten skulle bestämma stationernas, haltpunkternas och platt- 
formernas antal samt stationernas namn och klassificering pä framställning af 
Ofverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna;

14:o att. därest under byggnadstiden fräga uppstode om utförande af 
sidana arbeten och kostnader, som ej voro beräknade i kostnadsförslaget, dy- 
lika frägor skulle afgöras af Senaten:

15:o att Senaten ägde fastställa de ändringar i bansträckningen, som 
expropriationsvillkoren künde päfordra:

16:o att Ofverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna finge pä eget an- 
svar göra sädana mindre ändringar i förslaget, som vid arbetenas utförande 
befunnos vara oundvikliga och icke medförde ölcade kostnader;

17:o att Senaten ägde förordna om för stationers utvidgning och nya 
sädanas anläggning samt för bispär, fabriks- och hamn- m. fl. spär erforderliga 
jord- och vattenomrädens expropriering utan särskild underdanig hemställan 
för hvarje gang:



18:o att. tili befrämjande af den inhemska industrin, för järnvägens byg- 
gande och för trafiken ä densamma erforderlig utrustning och maskiner skulle 
anskaffas i Finland, sävida sädana kunde tillverkas i landet tili samma eller 
nägon man högre pris än utrikes;

I 9:o att Öf verst yrelsen för väg- och vattenbyggnaderna borde livarje ar 
före den 1 September tili Senaten insända arbetsförslag och följande ars utgifts- 
stat och att Senaten efter det det ärliga anslaget blifvit i Näder fastställdt ägde 
fastställa utgiftsstaten; samt

20:o att vid banans byggande för öfrigt skulle tillämpas den för Öfver- 
styrelsen för väg- och vattenbyggnaderna i Näder fastställda instruktion.

Derma Näcliga befallning meddelades Öf verst yrelsen genom förordnande 
frän Kejserliga Senaten af den 24 maj 1912.

Med anledning af det Näcliga beslutet om förändradt läge för Varkaus 
Station Iät Öfverstyrelsen upprätta och insände tili Kejserliga Senaten förslag 
jämte kostnadsberäkning för hufvudspärets utsträckande tili Pirttiniemi i och 
för stationens uppförande därstädes. Enligt detta förslag komme bibanans 
hufvudspär att förlängas med 1,780 meter och kostnadsförslaget för hela järn- 
vägsbyggnaden att höjas med 200,000 mark eller frän den tidigare beräknade 
summan 15,700,000 mark tili 15,900,000 mark. Enligt skrifvelse frän Kom
munikationsexpeditionen af den 14 juni 1912 fastställde Kejserliga Senaten 
sagda förslag tili sträckning för bibanans förlängning och lill stationens uppfö
rande ä Pirttiniemi.

Enligt projektet skulle följande stationer och haltpunkter komina att upp- 
föras, räknadt frän Pieksämäki Station:

Siikamäki haltpunkt, ä 14:de kilometern, vid det ställe där den tili .Jäppilä 
kyrka ledande byvägen skär banan;

Maavesi haltpunkt ä 22:a km, pä 3 km afständ frän Maavesi sjö;
Huutokoski Station af IV klass ä 31:a km, viel stranden af Sysmäjärvi sjö;
Joroinen Station af V kl., ä 39:de km, i Jorois kyrkoby;
Kerisalo haltpunkt, ä 50:de km, närä allmänna landsvägen frän Jorois 

tili Rantasalmi;
Kolkontaipale haltpunkt, ä 60:de km, vid korsningen af byvägarna frän 

Tuusmäki och Kolkon! aipale byar;
Rantasalmi Station af V kl., ä 69:de km, pä det ställe där banan skär den 

frän Rantasalmi tili Jockas och Sulkava ledande allmänna landsvägen, cirka 
7.5 km frän Rantasalmi kyrka;

Hiltula haltpunkt, ä 76:te km, närä Putkijärvi sjö;
Parkumäki haltpunkt, ä 82:dra km, närä Kotkajärvi sjö;
Kallislahti Station af V kl., ä 90:de km, vid korsningen af de tili Nyslott 

stad. Rantasalmi och Sulkava kyrkobyar ledande landsvägarna;
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Aholahti haltpunkt, a 99:de km, viel stranden af Haukivesi fjärd.
Vid Varkaus bibana:
Koiraa haltpunkt, ä 5:te km frän Huutokoski Station, närä Järvikylä stora 

lägen het;
Varkaus Station af V kl., ä I8:de km frän Htiutokoski, närä Varkaus bruk.
Alla ofvannämnda haltpunkter skulle förses med omfartsspär.
I enlighet med Ofverstyrelsens hemställan ooh efter det Järnvägsstyrel- 

sens yttrande därom inhämtats, fastställde Kejserbga Senaten, enligt skrifvelse 
frän Kommunikationsexpeditionen af den 9 augusti 1912, förenämnda förslag 
tili stationernas oeb haltpunkternas placering och benämning samt stationernas 
klassificering. Med afseende ä att Sääminge kommun vägrat att afgifva för- 
bindelse att deltaga i expropriationskostnaderna för banan, beslöt Kejserliga 
Senaten att nägon Station eller haltpunkt för närvarande icke skulle byggas 
inom sagda kommun och att ä platserna för där föreslagna Kallislahti Station 
och Aholahti haltpunkt tillsvidare skulle uppföras endast byggnader för den per
sonal, som behöfdes för skötseln af växlarna ä de för den genomgäende trafiken 
erforderliga växelspären.

Arbetena ä banbyggnaden hade, säsom oivan nämnts, vidtagit i Septem
ber 1911, under hvilket är linjen blcf upphuggen samt sten- och grustäkter 
uppsökta i och för brobyggnaderna och afloppsdikenas utförande äfvensom 
uttagning af större skärningar i jord och berg päbegynta.

Enligt det för banbyggnaden uppgjorda arbetsprogrammet skulle arbe
tena under är 1912 bedrifvas sä, att bandelen Pieksämäki— Huutokoski och frän 
Huutokoski utgäende Varkaus bibana under är 1913 kunde skenläggas och upp- 
lätas för provisionell trafik samt att ä bandelen Huutokoski— Nyslott terrasse- 
ringr- och brobyggnadsarbetena äfvensom afloppen delvis utfördes.

I enlighet härmed terrasserades bansträekan Pieksämäki— Huutokoski— 
Varkaus under äret sä färdig att utsläpning af ballastgrus pä densamma kunde 
vidtaga med inträdt vinterföre. A bansträekan Huutokoski— Nyslott utfördes 
de största fyllningsarbetena mera än tili hälften.

Brolandfästena, tili hvilka sten och öfrigt material under föregäende är 
anskaffats, blefvo tili största delen färdiga.

Af de ä banan förekommande fyra brounderfarterna blef den vid Kallislahti 
Station belägna fullständigt färdig och för de tre öfriga utfördes grundnings- 
arbetena.

Ä en del stationer uppfördes boningshus och ekonomiebyggnader, afsedda 
att provisoriskt användas af den för banbyggnaden anställda arbetslednings- 
personalen.

Telegraf- och telefonledning uppsattes under äret längs linjen.



Frän kronoskog uppköptes 4,998 st. byggnadstimmer för ett pris af inalles 
11,216 mark 55 penni.

För öfrigt hafva följande större leveranser under áret för banbyggnaden 
verkställts:

Leverantör Fmk

Gebrüder Korni-
low, Porzellan- 

Manufaktur, 
S:t Petersburg.

5,200 st. Isolatorer .............................................. — 2,322 84

Siemens & Haisko. 7 st. Telegrafapparater....................................... — — 2,625 —

Akt. Ges. 19,189 kg Galv. telegraftrad ............................ — — 9,114 93

Dan. Job. Wadens 
Elektriska affär. 14 st. Telefon apparater....................................... 1,047 20

Itä>Suomen Ea-
21,600

Kauppa.

1,000 fat Cement.................................................. _ _ 7,700 _

Julius Tallberg.
Byggnadssmiden.................................................. — — 8,222 87'
4 st. Vagar, decimal, 750 kg:s med vikter.... — — 502 14
Fönsterglas .......................................................... — 1,439 08

, Ingenjör Alfons 
Hellström. 1 st. Stubb-brytningsmaskin ............................ — 1,750 —

Haapakoski Bruks 
Aktiebolag. 2,301 90

A. B. Bob. Huber I ....Q y  Gjutjarnsror

O Y riuska 500 Amlnoncal:iÜ8it • 
Semptalin A. B. 1,000 st. D:o knallhattar

7,600 m2 Semptaliniilt .

1,750 j— 
65 —

H,677 |92

1,815
10,661 30

Hälsotillständet bos arbetsmanskapet har öfverhufvud varit godt. In- 
sjuknade arbetare vid banbyggnaden hafva värdats i kommunernas sjukhus 
under sammanlagdt 1,372 dagar.

Bland arbetarna hafva under äret int raff at 3 olycksfall med dödlig ut- 
gäng och 52 olycksfall, som medfört arbetsoförmäga under längre tid an sex 
dagar. Ät de genom olycksfall dödade arbetarnas änkor och barn har ärligt 
skadeständ beviljats tili belopp af 144 mark ät änkan och ett lika stört 
belopp ät barnen tillsammans samt i 14 fall ät de skadade arbetarna tili ett 
lägsta belopp af 44 mark och ett högsta belopp af 432 mark per är. 

öfverst. for Vcig- o. vatten. her. är 1912. 17
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A f anslaget för banbyggnaden hade vid 1912 ärs utgäng utbetalats:
undersökuingskostiiader . .. 
är 1911 byggnadskostnader 
> 1912 »

Fmk 59,693: 04 
345.341): 32

januari.......... .. Fmk 218.083: 18
februari . . . . . . > 331,764:02
mars.............. . . » 299,736: 19
april............. . . » 275,944: 72
maj .............. > 188,970: 76
]uni .............. 266,337: 46
juli .............. 368,953:06
augusti .. .. . . » 400,323: 29
September . . 322,133: 54
Oktober . . . . . . » 361,606:07
november . . . . » 277,241: 29
december. . . . . . > 308,906:29_______________ 3,619,999:87

Summa Fmk 4,025,033: 23

Dessutom har i banbyggnadens förräd nedlagts:
är 1911 ....................................................................................
> 1912 ....................................................................................

...............  Fmk 139.414: 61

..............  > 87,471:09
Summa Fmk 226.885: 70

Af följande tabeller framgä antalet arbetare och medeldagspenningen: 

Antalet arbetare i medeltal per arbetsdag.

Ä r  1912.
Dagsverkare. Betingsarbctare. Summa

sumrna-
ruin.Person. Hast. Summa. Person. Hast. Summa.

Januari....................... 379 18 397 1,290 731 2,021 2,418
Februari.................... 281 20 301 1,406 675 2,081 2,382
Mars............................ 275 22 297 1,288 449 1,737 2,034 '
April............................ 215 19 234 1,123 194 1,31J 1,551
Maj ............................ 253 14 267 1,219 149 1,368 1,635
J u n i............................ 286 18 304 1,678 310 1,988 2,292
Juli ............................ 279 21 300 1,841 387 2,228 2,528
Augusti .................... 275 19 294 1,797 419 2,216 2,510
September ................. 259 19 278 1,539 352 1,891 2,169
Oktober .................... 267 16 283 1,323 375 1,698 1,981
November ................. 222 14 236 1,053 415 1,468 1,704
December ................. 233 9 242 997 586 1,583 1,825
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Medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare.

SA r  19 1 2.
Dagsverke. Bering.

Person. Hast. Person.
1

Hast.

Januari ........................................................................

1

2: 81 5: 44

|

3: 23 5: 97
Pebruari ..................................................................... 2: 88 5: 37 3: 42 6: 35
Mars ............................................................................ 2: 95 5: 64 3: 59 6: 53
April ............................................................................ 3: 06 5: 81 3: 69 6: 44
M aj................................................................................ 3: 03 5: 91 3: 91 6: 98
J uni ............................................................................. 3: 04 5: 89 4: 09 7: 17
Ju li................................................................................ 3: 08 5: 87 4: 27 7: 56
Augusti......................................................................... 3: 05 5: 94 4: 32 7: 33
September................................................................... 2: 98 5: 87 4: 24 6: 93
Oktober......................................................................... 2: 97 5: 80 4: 05 6: 82
November..................................................................... 2: 90 5: 48 3: 49 6: 14
December..................................................................... 2: 91 5: 32 3: 25 5: 74

II. Jä rnvägsundersökn inga r.

1. Definitiv undersökning af en järnvägslinje 

Raasuli— Räisälä— Hiitola.

Säsom i Öfverstyrelsens berättelse för är 1911 formales verkställdes om 
sommaren och hösten samma är definitiv undersökning pä fältet af den tidigare 
preliminärt undersökta järnvägslinje, soul var ifrägasatt att frän Raasuli by 
i Rautus socken genom Räisälä socken ledas tili Hiitola station ä Karelska banan.

Banprojektet blef färdigt i mars 1912 och insändes af öfverstyrelsen jämte 
skrifvelse af den I april tili Kejserliga Senaten.

Linjen, som förts öfver Vuoksen flodens smalaste ställe, Kiviniemi fors, 
och genom Räisälä kyrkoby, leder i öfrigt den kortaste vägen frän Raasuli tili 
Hiitola genom Rautus, Sakkola, Räisälä, Kaukola och Hiitola socknar. Dess 
utgängspunlct i Raasuli är vid gränsen tili Kejsardömet närä den till S:t Peters
burg ledande landsvägen. Därifrän gär linjen först nastan rakt ät norr samt 
tager sedan en nordvästlig och nordnordvästlig riktning. Den kringgär Leini- 
kylänjärvi sjös västra hörn, leder öfver och längsmed Petäjärvi äs, öfvergär 
Kiviniemi fors, leder öfver den emellan sagda fors och Tiuri by belägna höjden, 
skär Vuoksens norra hufvudgren vid Pusanjuva, leder västerom Kynsijärvi sjö,
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passerar heit nära Räisälä kyrka, leder vidare öfver Ukonkoski fors, Ahvenisen- 
järvi sjö och Ilmes ä, skär Tausjärvi sjös västra ända och förenar sig med Karel- 
ska banan 2.47 kilometer söderom Hiitola Station, dit banan skulle dragas med 
ett parallellt med Karelska järnvägen ledande spar.

Längden af banan frän Raasidi tili Hiitola är 98.47 5 kilometer, hvaraf 
2.4 7 km utgör dubbelspär ä Karelska järnvägen.

Kostnaden för banan, byggcl med skenor vägande 30 kilogram per löpande 
meter och med tillämpande af den i Kejsardömet gällande gabariten, är beräk- 
nad tili 15,670,000 mark, hvilket motsvarar 159,086 mark per kilometer. Här- 
till komme ännu kostnaden för Hiitola stations ombyggande och utvidgande 
tili förgreningsstation, enligt af Järnvägsstyrelsen uppgjord kostnadsberäkning 
uppgäende tili 930,000 mark.

Det nu uppgjorda kostnadsförslaget är 2,170,000 mark högre än det som 
uppgjordes pä grund af den preliminära andersöknin gen af samma banlinje. 
Detta beror förnämhgast pä de af Kejserliga Senaten för ifrägavarande defini- 
tiva undersökning meddelade föreskrifter, enligt hvilka banans högsta stigning 
finge vara O.012 och den tillätna minsta krökningsradien 400 m borde sä litet 
som möjligt komma tili användning, hvarjämte ä särskilda stationshäll de största 
stigningarna i nägon man minskats för möjliggörande af det bestämda högsta 
antalet militärtäg i dygnet. I följd häraf hafva kostnaderna ökats med 700,000 
mark. För den rörliga materielen har äfven upptagits ett belopp, som med 
855,000 mark öfverstiger det i det provisionella kostnadsförslaget upptagna. 
För öt'rigt hafva kostnaderna för jordlösen, aflopp och broar samt husbyggnader 
äfven blifvit större i det nu ifrägavarande förslaget.

Undersökningskostnaderna hafva belöpt sig tili 50,000 mark, motsva- 
rande cirka 513 mark per kilometer hufvudbana.

2. Definitiv undersökning af en järnvägslinje frän Raasuli via 

Kiviniemi, Konnitsa och Unnunkoski tili Hiitola 

med bibana tili Kexholm.

Genom Nädig befallning af den 29 (16) juli 1912 behagade Hans Kejserliga 
Majestät i Näder förordna, bland annat, att definitivt förslag tili byggande af 
en järnvägslinje frän Raasuli via Kiviniemi, Konnitsa och Unnunkoski tili Hii
tola skulle skyndsamt uppgöras, hvarvid Hans Kejserliga Majestät tillika täck- 
tes i Näder anbefalla att för Kejserliga Senaten skulle förklaras det genom of- 
vannämnda Nadiga förordnande icke pä förhand lö.stes frägan om Raasuli—  
Hiitola banans sträckning via Kiviniemi— Konnitsa— Unnunkoski och icke via 
Kiviniemi— Kexholm.
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Jämte det detta Nädiga förordnande delgafs Öfverstyrelsen genom Kej- 
serliga Senatens skrifvelse af den 9 augusti 1912 ställde Kejserliga Senaten, enligt 
Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af samma dag, nödigt belopp tili Öf- 
verstyrelsens förfogande för utförande af ifrägavarande undersökning och anbe- 
fallde Öfverstyrelsen att i samband med densamma jämväl verkställa fullstän- 
dig instrumental undersökning af en bibana mellan staden Kexholm och när- 
maste lämpliga punkt ä förenämnda järnvägslinje.

Sedan den anbefallda undersökningen redan vidtagit, anbefallde Kommuni
kationsexpeditionen den 21 december 1912, sedan Kejserliga Senaten den 15 
november hos Hans Kejserliga Majestät hemställt om godkännande af senaste 
landtdags beslut om byggande af en järnväg frän Hiitola Station ä Karelska 
banan öfver Kexholms stacl och Kiviniemi fors tili Raas uh by i Rautus. Öfver
styrelsen att tillsvidare lata inställa arbetena med undersökningen, för hvilken 
redan utbetalats Fmk 27,423: 38.

3. Definitiv undersökning af järnvägslinjen Jyväskylä Pieksämäki.

Genom Nädig befallning af den 12 januari 1911 (30 december 1910) hade 
Hans Kejserliga Majestät, vid skedd underdänig föredragning af Finlands är 
1909 församlade andra lagtima landtdags underdäniga petition angäende byg
gande af nya järnvägar och undersökning af nya järnvägshnjer, i Näder, bland 
annat, anbefallt att järnvägsundersökning skulle företagas ä hnjen Jyväskylä— 
Pieksämäki, hvilken Nädiga befallning hade meddelats Öfverstyrelsen genom 
Kejserliga Senatens skrifvelse af den 20 i sagda januari mänad.

Efter det Öfverstyrelsen hos Kejserliga Senaten hemställt om att fä vid- 
taga med nämnda järnvägsundersökning, biföll Kejserliga Senaten härtill, en
ligt skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 1 mars, samt ställde 
för ändamälet tili Öfverstyrelsens förfogande nödigt anslag.

Undersökningsarbetena pä faltet päbörjades i april och fortgingo heia 
sommaren under öfverinseende af öfveringenjören Otto Fridolf Nyberg, säsom 
arbetschef, samt under närmaste ledning af yngre ingenjören vid Öfverstyrelsen 
Felix Edvard Toffer, säsom distriktsingenjör, ät hvilken tili biträde förorclnats 
tvä distansingenjörer och tvä biträdande ingenjörer. Med utarbetandet af ban- 
projektet vidtogs pä Öfverstyrelsens byrä pä hösten, men hann detta ej under 
äret bhfva färdigt.



A t t o 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 1,524 meters sparvidd.

I. Borga— Kervo jarnvag.

Koncession utfardades den 26 raaj 1871. Banan oppnades for provisorisk 
trafik den 16 juli 1874 oeh for regelbunden trafik den 29 rnaj 1875.

Spdrldngd:
H ufvudbana.......................
Sido- och bispar ...............

Banans beskaffenhet :
Antal stationer...................
Antal haltpunkter ...........
Ralsvikt per meter...........
Storsta syllafstand.............
Storsta hj ultryck...............
Storsta stigning ...............
Minsta krokningsradie . .

Rorlig materiel:
Antal lok om otiv ...............
Antal personvagnar...........
Antal godsvagnar..............

F orvaltningspersonal :
Tjansteman och betjaning

33.13 0 kin 
4.403 » 37.533 km

............. 4 st.

............. 3 »

............. 22.355 kg

............. 0.7 62 III

............. 7.5 ton

..............  O.oio

............. 150 m

............. 4 st,
............. 6 »
............. 40 )>

............. 39 st.

Anldggningskostnader:
Ursprunglig anlaggningskostnad Fmk 3,000,000: —
Senare nedlagd kostnad, som

okat banans kapitalvarde » 464.629: 11 Fmk 3.464,629: 11
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Trafik:
Antal t a g ...................................................................................... 2,342 st.
Antal tag per dag .....................................................................  6 »
Antal tägkilom eter.....................................................................  75,841
Antal passagerare:

i II klass ....................................................  17,400 st.
i III » ....................................................  143,204 »
militär och fängar ...................................... 163 )> 160,767 st.

Personkilonieter i tusental........................................................  2,700
Transporteradt gods i tusental t o n ...................................... 78

» » i tusental tonkilometer ....................  1,043

Inkomster:
Frau persontrafiken .................
Frän godstrafiken .....................
Ofriga inkom ster.......................

Utgifter:
Centralf örvaltningen.................
Trafikafdelningen.......................
Banafdelningen...........................
Maskinafdelningen.....................
V agnskil ometerafgifter tili St.ats- 

järnvägarna.......................

Fmk 135,703 98
» 132,709 49
» 14,721 — Fmk 283,134: 47

Fmk 7,890 90
» 67,185 57
» 35,512 59
» 62,911 15

» 15,716 72 Fmk 189,216: 93

Inkomsterna hafva sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk 93,917: 54 
Under äret har vattentornet vid Kervo Station blifvit inredt. Ett omfarts- 

spär af 58 m längd har utlagts vid Märtensby plattforni, 4,756 syllar hafva 
utbytts och 890 m dikesrensning verkställts.

2. Raumo järnväg

frän Peipohja Station ä Björneborgska banan tili Raumo stad.

Koncession utfärdades den 5 december 1895. Banan öppnades för pro- 
visorisk trafik den 15 april 1897 och för regelbunden trafik den 16 augusti 1897.

8 parlängd:
Hufvudbana inb. hamnbana.................................  48.590 km
>Sido- och bispär ....................................................  8.052 » 56,64 2 km
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Bavans beskaffenhet:
Antal stationer.............................................................................. 6 st.
Antal haltpunkter .....................................................................  2 »
Ralsvikt per meter ...................................................................  22.34 3 kg
Storsta syllafstand .....................................................................  0.7 62 m
Storsta hjultryck.........................................................................  4.2 ton
Storsta stigning .......................................................................... O.012
Minsta krokningsradie...............................................................  500 m

Rörlig materiel:
Antal lok om otiv .......................................................................... 5 st.
Antal personvagnar.....................................................................  5 »
Antal godsvagnar......................... , ............................................ 125 »

Förvaltningspersonal:
Tjänstemän och betjäning...........................................................  66 st.

A nläggningskostnader:
Ursprunglig anläggningskostnad Fmk 2,217.376: 79 
Däraf subvention af staten Fmk 

1,000,000: — .

Señare nedlagd kostnad, som
ökat banans kapitalvärde » 786,510: 10 Fmk 3,003,886: 89

Trafik:
An tal t a g .......................................................................................  2,311 st.
Antal tag per dag ......................................................................  6 »
Antal tágkilom eter...................................................................... 91.477
Antal passagerare:

i II klass ......................................................... 5,122 st.
i III » ..................................................... 66,754 »
militar och fangar ........................................  27 »71 903

Personkilometer i tusental.........................................................  2,000
Transporteradt gods i tusental ton ........................................  104

>> » i tusental tonkilometer.......................  3,837

Inkomster:
Frán persontrafiken ...................  Fmk 80,691: 83
Frán godstrafiken.......................... » 214,870: 23
Öfriga inkom ster............................ )> 67,653: 51 Fmk 363.215: 57
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Utgifter:
Centralförvaltningen.................  Fmk
Trafikafdelningen............................ »
Banafdelningen...............................  »
Maskinafdelningen.........................  »
Vagnskilometerafgifter till Stats

järnvägarna...........................  i>

12,907: 92 
64,791: 89 
34,839: 53 
65,549: 43

20,839: 92 p mk 198,928: 69

Inkomsterna hafva sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk 164,286: 88 
Under aret bar byggandet af nya sidospär i hamnen och af Kiukais—  

Kauttua järnväg päbegynts. Därjämte har stationshuset k Raumo station 
förlängts, hvarförutom uppförts ett magasin i hamnen, en lastningsplattform 
af betong k Panelia station, tvä källare af betong, en k Kiukais station och en 
vid en banvaktsstuga. Utfyllningsarbeten hafva verkställts i hamnen för er- 
hällande af upplagsplats, 3,189 st. syllar hafva utbytts. Dessutom hafva an- 
skaffats ett %-kopplad compoundlokomotiv äfvensom 10 täckta och 25 öppna 
godsvagnar.

3. Fredrikshamns järnväg

frän Inkeroinen station k Kotka banan tili Fredrikshamn.

Koncession ut.färdades den 28 September 1898. Banan öppnades för 
provisorisk trafik den 10 oktober 1899 samt för regelbunden trafik den 1 januari
1901.

Sparlängd:
Hufvudbana, inb. ham nbana...............................  27.520 km
Sido- och bispar ......................................................  5,6 04 » 33.124 km

Banans beskaffenhet:
Antal stationer.............................................................................  2 st.
Antal haltpunkter .....................................................................  2 »
Rälsvikt per m eter..................................................................... 22.34 kg
Största syllafständ.....................................................................  0.782 m
Största hjultryck.........................................................................  3.35 ton
Största stigning .........................................................................  O.020
Minsta krökningsradie............................................................... 300 m

Rörlig materiel:
Antal lokomotiv .........................................................................  2 • st.

öfverst. för Väg- o. vattenb. ber. är 1912. 18



Antal personvagnar.....................................................................  5 st.
Antal godsvagnar.........................................................................  82 »

Förvaltningspersoruil:
Tjänstemän och betjäning......................................................... 48 st.

A nlägg ningskostnader :
Ursprunglig anläggningskostnad Fmk 1,627,513: 62 
Däraf Subvention af staten Fmk 

400,000: — .
Senare nedlagd kostnad, som

ökat banans kapitalvärde » 128,370: 72 Fmk 1.755,884: 34

Trafik:
Antal t a g ............................................ ' ........................................  1,541 st.
Antal tag per dag .....................................................................  4 »
Antal tägkilom eter.....................................................................  40,163
Antal' passagerare:

i I I  klass ......................................................  4,474 st,
i III » ....................................................  44,934 »
militär och fängar ..........................................  6,976 » 56,384 st.

Personkilometer i tusental......................................................... 1,191
Transporteradt gods i tusental ton ........................................  51

» » i tusental tonkilometer .. ...................  1,178

Inkomder:
Frau persontrafiken......... . . . .  Fmk 49,281 61
Frän godstrafiken ............. . . . .  » 96,169 83
Ofriga inkom ster............... . . . .  » 4.336 85 Fmk 149,788: 29

Utgifter:
Centralförvaltningen........ ___  Fmk 10,743 96
Trafikafdelningen............... . . . .  » 35,947 19
Banafdelningen................... . . . .  » 27,608 19
Maskinafdelningen............. . . . .  » 39,436 98 Fmk 113,736: 32

Inkomstema hafva sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk 36,051: 97. 
Under äret hafva 4,750 st. syllar utbytts, 3,527 m sidodiken upprensats, 

16 st. öfvergängstrummor reparerats, nya kilometerstolpar af järn uppställts, 
4 st. nya öfvergängsgrindar och ett nytt redskapsskjul i Fredrikshamn uppförts 
samt den rörliga materielen reparerats.
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4. Brahestads järnväg

Irán Lappi station á Uleáborgsbanan till Brahestad.

Koncession utfärdades den 20 januari 1899. Banan öppnades för provi- 
sorisk trafik den 5 december 1899 samt för regelbunden trafik den 1 September 
1900.

Spdrldngd,:
Hufvudbana, inb. hamnbana 
Sido- och bispar*.....................

Banans beskaffenhet:
Antal stationer.........................
Antal haltpunkter .................
Ralsvikt per m eter.................
Storsta syllafstand.................
Storsta hjultryck.......... .. . . . .
Storsta stigning .....................
Minsta krokningsradie............

Rorlig materiel:
Antal lok om otiv .....................
Antal personvagnar.................
Antal godsvagnar ...................

Forvaltnings personal :
Tjansteman och betjaning...

3 3 , 6 1 2  k m  

7 , 6 7 9  » 4 1 . 2 9 1  k m

1 st.
3 »

25.0 kg
0.789 m 
4.2 ton
0 . 0  1 2

430 m

3 st.
3 »

4 7  »

41 st.

A nldggningskostnader:
Ursprunglig anläggningskostnad Fmk 1,395,721: 41 
Däraf subvention af staten Fmk 

400,000: — .
Señare tiedlagd kostnad, som

ökat banans kapitalvärde » 343,441: 97 Fmk 1.739.163: 38

Trafik:
Antal t a g .............\
Antal tag per dag 
Antal tagkilometer 
Antal passagerare: 

i II klass . ,

1,581 st. 
4 » 

44,538

3,283 st.
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i 111 klass . ................... .. 23,093 st.
militär ooh fä n g a r ........... 95 » 26,471 st.

Personkilometer i tusental. . . . ..............  659
Transporteradt gods i tusental ton . . ............... 91

» » i tusental tonkilometer.. . . ............... 2,511

Inkomster:
Frän persontrafiken ................. Fmk 28,134 78
Frän godstrafiken..................... >1 169,436 66
Öfriga inkom ster....................... » 13,051 12 Fmk 210,622: 56

Utgifter: •

Centralförvaltningen ................. Fmk 7,825 20
Trafikafdelningen....................... » 35,198 02
Banafdelningen............................. » 25,042 01
Maskinafdelningen..................... » 59,153 71
Vagnskilometerafgif ter till Stats

järnvägarna ....................... » 14.206 74 Fmk 141,425: 68

Inkomsterna hafva sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk 69,196: 88.
Under äret liar utsläpats 240 m3 ballastgrus ocli utbytts 3,740 syllar. 

Lokomotivet N:o 1 bar reparerats.

B. Banor med 0,785 meters spärvidd.

5. Karhula järnväg

frän Kymi station ä Kotkabanan tili Karhula bruk.

Koncession utfärdades den 18 november 1897. Banan öppnades för pro- 
visorisk trafik den 3 maj 1900 samt för regelbunden trafik den 1 oktober 1909.

Spärlängd:
Hufvudbana . . .
Sido- ooh bispär

Banans beskaffenhet:
Antal stationer..............................................................................  1 st.
Rälsvikt per m eter.....................................................................  11 kg
Största syllafs ta n d .....................................................................  0.77 m

5,420 km
3,675 >> 9,095 km
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Största hjultryck.........................................................................  1.5 ton
Största stigning .........................................................................  0. o 12
Minsta krökningsradie................................................................. 100 m

Rörlig materiell

Antal lok om otiv .........................................................................  2 st.
Antal personvagnar.....................................................................  2 »
Antal godsvagnar.........................................................................  32 »

Förvaltningspersonal:

Tjänstemän och betjäning........................................................  5 st.

Anläggningskostnader:

Ursprunglig anläggningskostnad Fmk 426,507: 88 
Senare nedlagd kostnad, som

ökat banans kapitalvärde » 52,049: 65 Fmk 478,557: 53

Trafik:

Antal t a g ...................................................................................... 2,790 st.
Antal tag per dag ..................................................................  8 »
Antal tägkilom eter.....................................................................  15,602
Antal passagerare:

i II  klass ......................................................  207 st,
i III » ........................................................... 4,390 » 4,597 st.

Personkilometer i tusental......................................................  21
Transporteradt gods i tusental ton ..........................................  27

» » i tusental tonkilometer.......................  136

Inkom ster:

Fran persontrafiken 
Frän godstrafiken . 
Ofriga inkomster . .

Fmk 2,515: 45
» 28,469: 75
»> 1,559: 50 Fmk 32,544: 70

Utgifter:
Centralf örv altningen 
Trafikafdelningen .. 
Banafdelningen . . . .  
Maskin afdelningen .

Fmk 4,605: 61
» 3,109: 67
» 5,796: 77
»> 15,570: 14 Fmk 29,082: 19

Inkomsterna hafva sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk 3,462: 51. 
Under äret hafva 989 syllar utbytts, 80 vagnslaster ballastgrus utsläpats, 

207 m sidodiken upprensats och rörliga materielen reparerats. Inga olycks- 
händelser hafva inträffat.
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Ärets afskrifningar, Fmk 8,353: 74, äro upptagna i ban- och maskinafdel- 
ningarnas utgifter.

C. Banorfmed 0,75 meters spärvidd.

6. Lovisa— Vesijärvi järnväg.

Koncession utfärdades den 17 mars 1898. Banan öppnades för provisorisk 
trafik den 29 augusti 1900 samt för regelbunden trafik den 23 februari 1904.

Spärlängd:

Hufvudbana, inb. hamnbana tili Walkom . . . .  81.740 km
Sido- och bispär ....................................................  22.788 » 104.528 km

Banans beskaffenhet:

Antal stationer.............................................................................. 5 st.
Antal haltpunkter .....................................................................  13 »
Rälsvikt per m eter.....................................................................  17.0 kg
Största syllafstand.....................................................................  0.667 m
Största hjultryck............................................ ............................. 3 ton
Största stigning .......................................................................... 0.016
Minsta krökningsradie................................................................. 150 m

Rörlig materiel:

Antal lokomotiv...........................................................................  6 st.
Antal personvagnar.....................................................................  7 »
Antal godsvagnar.........................................................................  152 »

Förvaltningsperzonal:

Tjänstemän och betjäning......................................................... 155 st.

Anläggningskostnader :

Ursprunglig anläggningskostnad Fmk 5,474,719: 71 
Däraf subvention af staten Fmk 

750,000: — .
Senare nedlagd kostnad, som

ökat banans kapitalvärde » 709,459: 17 p mk 6.184.178: 88

Trafik:

Antal t a g ..................................................................................... 2,195 st.
Antal tag per dag ...........................    6 »
Antal tägkilom eter.................................................................... 179,419
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Antal passagerare:
i II klass ..................................................
i III » ................................................

Personkilometer i tusental.................................
Transporteradt gods i tusental ton .................

» » i tusental tonkilometer

6,623 st.
129,535 » 136,158 st.
............  2,952
............. 161
............  9.273

Inkomster:
Fran persontrafiken 
Fran godstrafiken . 
Öfriga inkomster . .

Utgifter:

Cent ralf örvaltningen 
Trafikafdelningen .. 
Banaf dein ingen . . . .  
Maskinafdelningen .

Fmk 122,862: 08
• » 467,586: 17

» 27.699: 12 Fmk 618,147: 37

Fmk 28,279: 77
» 111,484: 38
» 97,161: 63
» 164,586: 45 Fmk 401,512: 23

Inkomsterna hafva salunda öfverstigit utgifterna med Fmk 216,635: 14 
Under äret hafva 12,117 syllar blifvit utbytta och 593 nya syllar insatta 

i sidospar, 9,858 m 3 ballastgrus utsläpats samt 7 öppna godsvagnar anskaffats.

7. Jokkis järnväg

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 regelbunden trafik den 25 Oktober 1899.

Spärlängd:
Hufvudbana ..............................................................  23.400 km
Sido- och bispär ....................................................  2.2 70 » 25.670 km

Banans beskaffenhet:

Antal stationer.............................................................................  2 st.
Antal haltpunkter .....................................................................  1 »
Rälsvikt per m eter..................................................................... 15 kg
Största syllafstand..................................................................... 0.6 8 m
Största hjultryck.........................................................................  2.5 ton
Största stigning .........................................................................  0.016
Minsta krökningsradie................................................................  150 m
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Rörlig materiel:

Antal lokom otiv..............
Antal personvagnar..........
Antal godsvagnar..............

Förvaltningspersonal :

Tjänstemän och betjäning

3 st,
3 »

41 »

30 st.

A  nläggningslcostnader :

Ursprunglig anläggningskostnad Fmk 1,111,039: 27 
Senare nedlagd kostnad, som

ökat banans kapitalvärde » 88,720: —  Fmk 1,199,759: 27

Trafik:

Antal t a g ......................................................................................  2,196 st.
Antal tag per dag ................................................................... 6 »
Antal tagkilom eter.....................................................................  49,190
Antal passagerare:

i II klass .............................................................  3,384 st.
i III » ........................................................... 45,276 »
militär och fängar ..................................................  19 » 48,679 st.

Personkilometer i tusental......................................................... 836
Transporteradt gods i tusental ton ........................................ 38

» » i tusental tonkilometer ...................  678

Inkomster :

Frän persontrafiken 
Fran godstrafiken . 
Öfriga inkomster . .

Fmk 42,297: 02
» 81,220: 54
» 1,473: —  Fmk 124,990: 56

Utgifter:

Centralfôrvaltnmgen........ . . . . Fmk 2,292: 67
Trafikafdelningen............... . . . .  » 32,965: 62
Banafdelningen ................. . . . .  » 19,391: 56
Maskinafdelningen............. . . . .  » 28,627: 90 83,277: 75

Inkomsterna hafva sàlunda ôfverstigit utgifterna med Fmk 41,712: 81 
Under âret hafva 2,885 syllar utbytts och 195 vagnslaster ballastgrus 

utslâpats. Den rorliga inaterielen har reparerats.
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8. Äänekoski— Suolahti järnväg.

Koncession utfärdades den 20 januari 1899. Banan öppnades för provi- 
sorisk trafik den 22 mars 1900 samt för regelbunden trafik den 8 mars 1904.

Sparlangd:

Hufvudbana......................
Sido- och b isp ar..............

Banans beskaffenhet:

Antal stationer..................
Antal haltpunkter............
Ralsvikt per meter..........
Storsta syllafstand..........
Storsta hjnltryck..............
Storsta stigning................
Minsta krokningsradie

Rorlig materiel:

Antal lokom otiv................
Antal personvagnar..........
Antal godsvagnar..............

Forvaltningspersonal:

Tjansteman och betjaning

9.2 50 km
1.090 » 10.340 km

................. 2 st.
1 »

................. 12.8 kg

................  0.69 m

................  3.1 ton
................  0 . 0 2 0

................. 150 m

................. 2 st.
................. 2 »
................. 30 »

................. 10 st.

A  nläggningskostnader :

Ursprunglig anläggningskostnad ........................................Fmk 390,000: —

Trafik:
Antal t a g ..............................................................
Antal tag per dag ............................................
Antal tagkilo m eter ............................................
Antal passagerare................................................
Personkilometer i tusental...............................
Transporteradt gods i tusental ton ...............

» » i tusental tonkilometer

Inkomster:

Fran persontrafiken ...................  Fmk 8,508: 90
Fran godstrafiken .........................  » 21,632: 52
Öfriga inkom ster...........................  » 2,126: 25 Fmk 32,267: 67

3,035 st, 
8 » 

27,315 
15,353 

138 
22 

194

Öfverst. för Väy- o. vattenb. her. dr 1912, 19
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Utgifter:
Trafikafdelningen.......................... Fmk 5,745: 80
Banafdelningen................................  » 7,864: 83
Maskinafdelningen.........................  » 9,534: 92 jrm k 23,145: 55

Inkomsterna hafva sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk 9,122: 12 
Under äret hafva 1,250 syllar utbytts och 600 m3 ballastgrus utsläpats.

9. Lojo elektriska järnväg

fr an Loh ja station a Hangöbanan till Lojo sjö.

Koncession utfärdades den 8 juni 1907. Tillständ tili öppnande af regel- 
bunden trafik meddelades den 1 december 1911. Banan öppnades för regel- 
bunden trafik den 13 mars 1912.

Spärlängd:
Hufvudbana .................................
Sido- och bispär ........................

Banans beskaffenhet:
Antal stationer............................
Rälsvikt per m eter................
Största syllafstand .....................
Största hjultryck..........................
Största stigning ........................
Minsta krökningsradie................

Börlig materiel:
Antal lokom otiv........................
Antal personvagnar....................
Antal godsvagnar........................

Förvaltningspersonal:
Tjänstemän och betjäning........

Anläggningskostnader:
Ursprnnglig anläggningskostnad

Trafik:
Antal t a g ......................................
Antal tag per dag ......................

4.7 42 km
» 5.377 km

3 st.
. 12.0 kg

0.7 in
0.96 ton
0.0 3 3

50 m

i st.
] »

31 »

8 »

Fmk 187, 000:

1.164 st.
4 »
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Antal tágkilom eter.....................................................................  4,657

Antal passagerare ...................................................................... 3,711
Personkilometer i tusental......................................................  13
Transporteradt gods i tusental ton .........................................  33

» » i tusental tonkilometer........................  158

Inkomster :
Frán persontrafiken .....................  Fmk 2,440: 40
Frán godstrafiken.........................  » 384: 10'

Utgifter: För samtliga afdelningar ........................................

Inkomsterna haíVa sálunda understigit utgifterna med

Fmk 2,824: 50 
» 4.404: 10

» 1,579: 60

U n d e r  b y g g n a d v a r a n d e f ö 1 j a n d e t v & :

10. Hyvinkää— Pyhäjärvi järnväg

frän Hyvinkää Station ä statsjärnvägarna tili Högfors bruk i Pyhäjärvi socken.

Koncession utfärdades den 23 december 1907. Provisorisk trafik öppnades 
ä bandelen Hyvinkää—Nääs den 8 mars 1909 samt & den äterstäende bandelen 
Nääs— Högfors den 7 november 1911.

Spärlängd:
Hufvudbana..............
Sido- och bispär........

Banans besJcaffenhet:
Antal stationer..........
Antal haltpünkter . . 
Rälsvikt per meter .. 
Största syllafständ . . .
Största hjultryck........
Största stigning........
Minsta krökningsradie

Rörliq materiel:
Antal lokomotiv ........
Antal personvagnar. . 
Antal godsvagnar.. . .

44.7 35 km
400 » 53.135 km

2 st.
10 »
22.5 kg
0.76 m
2.8 ton
0.02 5

100 m

4 st.
2 »

60 »

’) Anm. Järnvägens ägare har uppgifvit inkomsten endast för gods, som icke trans- 
porterats för ägarens räkning.
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Förvaltningspersonal :
Tjänstemän och betjäning.........................................................  42 st.

Anläggningskostnader:
Ursprunglig anläggningskostnad Fmk 1,839,097: 88
Däraf Subvention af staten Fmk 

300,000: — .

Trafik:
Antal t a g .......... ......................................................................... 4.535 st.
Antal tag per d a g .....................................................................  14 »
Antal tägkilometer..........................    102,000
Antal passagerare:

i II klass .............................................................  3,042 st.
i III » ...............................................................49,289 »
militär och fängar ................................................. 6 » 52,337 st.

Personkilometer i tusental ..................................................  1,200
Transporteradt gods i tusental ton ........................................  99

>> » i tusental tonkilometer.......................  2,342

I  nkomster:
Frán persontrafiken 
Frau godstrafiken . 
Ofriga inkomster . .

Fmk 55,456: 80
» 154,929: 60
» 4,597: 35

Utgifter för samtliga afdelningar »

214,983: 75 

177,409: 92

Inkomsterna hafva sálunda öfverstigit utgifterna med Fmk 37,573:83

11. Läskelä järnväg

frän Läskelä bruk i Sordavala socken tili Joensuu by vid Ladoga strand.

Koncession ä denna bana, som enligt förslaget skulle blifva 6.5 kilometer 
läng, utfärdades den 11 mars 1910.

Banor med 0,«o meters spárvidd.

12. Mänttä Vilppula järnväg.

Koncession utfärdades den 22 januari 1897. Banan öppnades för provi- 
sorisk trafik den 2 februari 1898 samt för regelbunden trafile den 1 angustí 1900.



149

Spdrldngd:
H ufvudbana .......................
Sido- och bispar ...............

Banans beskaffenhet:
Antal stationer...................
Antal haltpunkter ..........
Ralsvikt per m eter..........
Storsta syllafstand ..........
Storsta hjultryck...............
Storsta stigning ...............
Minsta krokningsradie.. . .

Rorlig materiel:
Antal lokomotiv ...............
Antal personvagnar...........
Antal godsvagnar..............

Forvaltningspersonal:
Tjansteman och betjaning

6.720 km
1.519 » 8.239 km

1 st,
1 »

10 kg.
0.60 m
1.5 ton
0. 02 5 

40 m

2 st.
2 »

21 »

12 st,

A nläggningskostnader:
Ursprunglig anläggningskostnad Fmk 260,000: —
Däraf subvention af staten Fmk 

60,000: — .
Senare nedlagd kostnad, som

ökat banans kapitalvärde >> 31,196: —  Fmk 291.196: __-

Trafik:
Antal tag ......................................................................................  2,398 st.
Antal tag per dag .....................................................................  6 »
Antal tagkilometer. ...................................................................  16,000
Antal passagerare:

i II k la s s ............................................................. 1,001 st.
i III » .............................................................  10,940 » 11,941 st.

Personkilometer i tusental......................................................... 80
Transporteradt gods i tusental to n ........................................  18

» » i tusental tonkilometer.......................  121

Inkomster:
Fran persontrafiken 
Frän godstrafiken . 
Öfriga inkomster . .

Fmk
»

7,496: 75 
32,519: 10

700: —  Fmk 40,715: 85»



Utgifter:

Central!' orvalt n i ngen 
Trafikafdelningen . .
Banafdelningen........
Maskinafdelningen . .

Fmk 940: —
» 5,987: 34
» 10,365: 44
» 14,341: 94 Fmk 31,633: 82

Inkomsterna hafva sal mida ofverstigit utgifterna med Fmk 9,082: 03 
Under are! hafva 456 skenor och 820 syllar bhfvit utbytt-a, 64 m 3 ballast- 

grus utslápats, 1,380 m sidodike upprensats, 8,120 m stángsel reparerats oeh 
en ny vaxel uppstallts.

13. Nykarleby járnvág

frán Kovjoki station á Uleáborgsbanan till Nykarleby stad.

Koncession utfardades den 24 mars 1899. Banan oppnades for provisorisk 
trafik den 4 december 1899 samt for regelbunden trafile den 1 januari 1903.

Sparlangd:

Hufvudbana, inb. baninbana 12.458 k m
Sido- och bispar ................................................  1.415 »

Banans beskaffenhet:

Antal stationer.........................................................................
Antal haltpunkter ...................................................................
Ralsvikt per m eter..................................................................
Storsta syllafstand.....................................................................
Storsta hjultryck.......................................................................
Storsta stigning ......................................................................
Minsta krokningsradie..............................................................

Rorlig materiel:

Antal lokom otiv.......................................................................
Antal personvagnar...................................................................
Antal godsvagnar......................................................................

Forvaltnings personal:

Tjansteman och bet jailing.......................................................

13.873 km

1 st,
2 »>
9.8 kg
0.5 84 in 
2 ton
0. 0 2 5

30 in

2 st.
3 

15

14 st,

A  nlaggningslcost nader:

Ursprungliganlaggningskostnad Fmk 339,522: 50 
Dáraf subvention af staten Fmk 

15,000: — .
Señare nedlagd kostnad, som

bkat banans kapitalvarde » 8,513: 50 Rmlc 348,036: —
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Trafik:
Antal tag ...................................................................................... 1.780 st.
Antal tag per dag .....................................................................  4 » ■
Antal tagkilom eter.....................................................................  13,634
Antal passagerare:

i 11 klass ............................................................. 925 st.
i H I » ......................................................... 16,453 » 17,378 st.

Personkilometer i tusental........................................................  139
Transporteradt gods i tusental ton. .................................... 2

» » i tusental tonkilometer.......................  20

Inkomster:Inkomster:
Frän persontrafiken........ ........  Fmk 13,440: 80
Fran godstrafiken .......... . . . .  » 7,376: 25
Ofriga inkomster ............ ........ >> 1,448: 55 Fmk 22,265: 60

V tgifler:
Cen t ralf ör valttiin g e n ........ ........  Fmk 794: 53
Trafikafdelningen ............ .......  » 4,609: 89
Banafdelningen................ 5,283: 36
Maskinafdelningen............ ........ » 7,099: 74 Fmk 17,787: 52

Inkomsterna liafva sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk 4,478: 08
Under äret halva 3,150 syllar utbytts, 18 ni3 ballastgrus utsläpats och 750in 

stängsel utförts.

14. Karjalankoski järnväg

frän Karjalankoski lastageplats till Strömsdals (Juankoski) brnk i Nilsiä socken.

Koncession utfärdades den 15 juni 1905. Banan öppnades samtidigt för trafik.

Spärlängd:
H ufvudbana...............
Sido- och bispär........

Banana beskaffenhet:
Antal haltpunkter . . . 
Rälsvikt per meter . . 
Största syllafstand. . . .
Största hjultryck........
Största stigning..........
Minsta krökningsradie

3.400 km

8.099 km

3 st.
9.34 kg

0.5 m

0.6 ton

0.020
50 m
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Rörlig materiel:

Antal lokomotiv .......................................................................... 2 st.
Antal personvagnar.....................................................................  3 »
Antal godsvagnar.........................................................................  28 »

Förvaltningspersonal :

Tjänstemän ooh betjäning......................................................... 15 st.

A  nläggningskostnader :

Ursprunglig anläggningskostnad Fmk 110,000: —
Señare nedlagd kostnad, som

ökat banans kapitalvärde » 59,000: —  Fmk 169,000:

Trafile:

Antal tag per d a g .....................................................................  10 st.
Antal tágkilom eter.....................................................................  130
Antal passagerare i III kl........................................................  12,971
Personkilometer i tusental......................................................... 17
Transporteradt gods i tusental to n ........................................  36

» » i tusental tonkilometer.......................  499

Ivlcomster:

Fr an persontrafiken ........ . . . .  Fmk 3,519 —
Fran godstrafiken ............. . . . .  » 18,729 —
Öfriga inkom ster............... . . . .  » 625 —  Fmk 22,873

Utgifter:
Centralförvaltningen........ . . .. Fmk 1,500 —
Trafikafdelningen ............. 7,167 —
Banafdelningen ................. ........ » 2,675 —
Maskinafdelningen .......... . . . .  » 6,949 —  Fmk 18,291

Inkomsterna hafva säliin da öfverstigit. utgifterna med Fmk 4,582: -  
Banan är endast under seglationstiden öppen för regelbunden person- 

och godstrafik. Under vintern afsändas godstág efter behof.

Helsingfors, á Öf verst yrelsen för väg- och vattenbyggnaderna i Finland 
i februari 1914.

K. Snellman.

0. Fr. Nyberg. K. R. v. Willebrand. K. Lindberg. A. von Collan.

K . E . Salovius.■ a
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Bilaga I.

Öfverstyre lsens för väg- oeh vattenbygg-

w
H

K
ap.

M
om

.

Enligt stats- 
förslaget.

Enligt ärs- 
räken- 

skapen.

y». Smf. P-

■
Statsverkets skuld den 31 december 1911 ut-

gjorde..................................................................... — --- 2 711 834 01

O r d i n a r i e  s t a t s -

Utgift:

u 1 1 Aflöningar vid Ofverstyrelsen ............................... 102 000 — 100 449 66
ii 1 2 För aflönande af ritarbiträden.............................. 8 000 — 5 281 25
i i I 3 För renskrifning ...................................................... 5 500 — 5 500 —

i  i i 1 4 Expensmedel, hvartill tillskott Fmk 4,000 enligt
Kejserliga Senatens beslut af 2a/3 1912......... 21000 — 25 000 —

ii I 5 Hyra för ämbetslokal ............................................... 10 000 — 4 745 —
ii I 6 Ingenjörkarens aflöningar....................................... 259 100 — 250 880 60
i i I 7 För studieresor till utrikesort................................ 4 000 — 4 000 —
ii
n

I 8 900 __ 807 85
I 9 För kontorslokaler, till hyra, värme ock lyse .. 9 000 — 6 677 60

i i I 10 Till aflönande af bokförare vid distriktskontoren
samt magasinsförvaltare.................................... 12 300 — 12 070 —

n I 11 För bedrifvande af väg- och vattenbyggnadsar-
beten ...................................................................... 450 000 — 450 000 —

i i I 12 Till torrläggning af sanka marker........................ 300 000 — 300 000 —
i i I 13 Resekostnader m. m. för tjänstemän vid väg-

70 000 _ 54 818 07
i i I 14 Anslag för Hydrografiska byrän............................ 100 000 — 111999 82

Tillskott Fmk 12,000 enl. Kejs. Senatens be-
slut s/3 1912..........................................................

i i I 15 För aflönande af vikarier vid väg- och vatten-
byggnadskären .................................................. 7 000 — 128 33

i i I 16 För reparationer vid väg- och vattenbyggnaderna 50 000 — 54 510 92
Tillskott Fmk 6,300 enl. Kejs. Senatens be-
slut d. u/2 1913 ...................................................

n II 1 Aflöningar vid kanalerna ................................ .. 200 800 190 940 32
i i II 2 706 000 702 605 27
i i II 3 Diverse utgifter vid kanalerna................................ 24 000 17 982 82

J Transport _ — | 5 010 231 52
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Bilaga I.

naderna boksluts-rapport för ár 1912.

Enligt ars-
g räken-

V
o skapen

P-

f ö r s l a g e t .

In k o m st :

1 1 1 Arrenden af boställen m. m. (Statsfonden)................................ 18 830 78
1 V 1 Kanalafgifter (Statsfonden) .......................................................... 984 307 49
1 VI 1 Statsfondens räntor (Statsfonden) ............................................... — 36
1 VI 3 Kommunikationsfondens räntor (Kom. fonden)........................ 2 391 17
4 m l Centonal (Militiefonden)................................................................. 2 221 17
6 i 1 Kronosakören (Statsfonden) .......................................................... 174 —
6 XV 1 Statsiondens tillfälliga inkomster (Statsfonden) ..................... 1198 02

Fmk 1,009,122: 99

1

Transport 1 1009122 99
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n

K
ap.

M
om

.

Enligt stats- 
förslaget.

Enligt ärs- 
räken- 
skapen.

P- 3Tnf. P

• Transport 5 010 231 52
11 11 4 Ersättning at särskilda tullkamrar för uppbörd

af kanalafgifter ................................................... 6 000 — 5 212 35
11 V 1 För tillfäliiga allmänna behof tili Kommunika-

tionsexpeditionens förfogande ........................ — — 1 200
11 V 3 Tili mindre vägbyggnader m. m. att af Kejser-

01 538 42
11 V 4 Anslag tili byggande af vägar inom Uleä, Kemi

och Kajana härad............................................... — — 3 000 —
14 VI 1 Tili bestridande af i författningarna eller pa

torut meddelade Nadiga förordnanden grun- 
dade, men i staten icke särskildt upptagna 
behof ..................................................................... 9 300 _

14 VI 20 Tillskott i ckefernas för de centrala ämbets-
verken aflöningar .............................................. — — 2 000 —

15 V 2 Tili skadeständ för kroppsskada, som drabbat
arbetare.................................................................. 24 000 — 25 485 83

Tillskott Fmk 1,485: 83 enl. Kejs. Senatens
j beslut d. m/3 1913 ...............................................

15 VI i (Iratifikationer för längvarig oförvitlig tjänst tili
aflidne tjänsteniäns vid civilstaten sterbhus 8 750 —

Fmk 2,414,884: 11

E x t r a  o r d i n a r i e

Utgift:

E. 0. U. VIII i För ombyggnad af Vesijärvi kanal......................... 20 000 — 20 000 —
VIII 2 För kanalisering af Juojärvi vattendrag............. 400 000 — 400 000 —

» VIII 3 För byggande af en landsväg frän Sodankylä
sockens kyrkoby tili Törmänen by i Enai-e 
socken .................................................................. 370 000 _ 370 000 —

>> V II I 5 Bidrag tili städernas hamnbyggnader ................. 300 000 — 300 000 —

* VIII 8 För slutförande af Seinäjoki—Kristinestad, Kasko
banbvggnad .......................................................... 4 200 000 — 4 200 000 —

» VIII 9 För Nyslott— Pieksämäki banbyggnad ................. 5 000 000 — 5 000 000 —
» VIII 10 Tili järnvägsundersökningar.................................... 50 000 — 50 000 —

Fmk 10,340,000: —
Transport | — — 15 466 718 12
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Enlist ârs- 
râken- 
skapen.

a/mf. p.

Transport 1 009 122 99

s t a t s f ô r s l a g e t .

Transport 1 009 122 99
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H
. T.

K
ap. o

Enligt stats- 
förslaget.

Enligt ars- 
räken- 

skapen.

3mf. -/a. 9mf

Transport - — 15 466 718 12

Utom stats-

Transaktionen mellan verken :
Enke- ock pupillkassan för personer, anställda

vid militärväsendet ...........................................
Remissers räkning, utbetalt till andra verk . . . .  

Emk 1,069,969: 98
—

114
1 069 855

90
08

Summa — •— 16 536 688 10
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Transport

förslaget.

Indragna reserverade anslag (Statsfonden)................................
Indragna reserverade anslag (Kommunikationsfonden) ..........

Transaktionen mellan verken:

Enke- och pupillkassan för personer, anställda vid militär-
väsendet ....................................................................................

Civilstatens enke- och pupillkassa...............................................
Remissers räkning, mottagit trän andra verk............................

Emk 13.245,452: 89
Enligt bilagda bilans utgjorde Statsverkets skuld den 31

december 1912............................................................................
Summa

Enligt ärs- 
räken- 
skapen.

3inf. fit,.

1 009 122 99

16 010 08 
43 684 05

11489 76 
60 — 

13 233 903 13

2 222 41?! 49 
16 536 688| 10
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Öfverstyre lsens för väg- oeh vattenbygg-

Bilaga II.

r- Smfi. 7*'-
D e b ito r e r .

Kassabehällning hos:
Öfverstyrelsen..................................................................................... 19 275 67

I Ingenjörsdistriktet .................................................................. 20 772 51
II d:o .................................................................. 46 314 28

III d:o .................................................................. 22 598 08
IV d:o .................................................................. 11 076 50

V d:o .................................................................. 38 017 08
VJ d:o .................................................................. 41 098 10
Chefen för Saima kan a l.................................................................. 41 885 67
Äldre ingenjören K. F. Appelgren............................................... 592 85

d:o d:o W. Ahlblad ....................................................... 10 076 49
d:o d:o E. W. Skogström ........................................... 27 366 27
d:o d:o A. W esen .......................................................... 132 21

Biträdande ingenjören H. Backman ........................................... 981 82
Hvdrografiska byrän......................................................................... 5 090 34
Järnvägsbyggnadskontorot.............................................................. 145 038 61 430 346 48

Förräder:
Järnvägsbyggnadskontorets förräder........................................... — 594 336 33

Diverse debitorer:
a) Öfverstyrelsens debitorer:

Deponerade i Nykarleby Aktiebank ........................................... 9 000 —
d:o i Kansallis Osake-Pankki, Helsingfors................. 25 200 —

Läneförskott tili Heinola stad och härad ................................ 679 63
d:o tili Leppävirta kommun ........................................ 45 456 —

Förskott för Kittilä—Kiistala landsvägsundersökning .......... 1 580 05
d:o för Juojärvi kanalisering............................................... 34 475 55
d:o ät Matti Setälä.................................................................. 20 —

Leverering inom verket.................................................................. 110 —

1 b) Jiirnvägsbyggnadskontorets debitorer: 116 521 23

Förskott för Helsingfors—Karis järnvägsb}'ggnad ................. 48 682 47
d:o för Raasuli—Hiitola järnvägsundersökning............. 50 823 —
d:o för Jyväskylä—Pieksämäki järnvägsundersökning . . 41 955 98
d:o för Kiviniemi—Unnunkoski—Hiitola järnvägsunder-

27 087 43
Bibanan Lieksa—Kevätniemi säg ............................................... 1200
Deponerade i Landtränteriet i S:t Michels Uin........................ 32 421 —
Staden Nj^slott ................................................................................. 13 862 34

i Ricli. Helanderin Sementtivalimo ............................................... 32 670 —
| Ingenjören Einar Moring .............................................................. 3 017 60

d:o K. J. Lounamaa.......................................................... 1 000 —
Landtbrukaren Alexander Wasastjerna....................................... 2 500 371 741 05

967
Statsverket: dess skuld den 31 december 1912............................ — — 2 222 417 49

Summa — — 3 619 808 35
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naderna b ilans den 31 december 1912.

Bilacja II .

K r e d i t o r e r .

Utgiftsrester....................................................
Reserverade anslag ......................................................

Diverse kreditorer:

a) Öfverstyrelsens kreditorer:

Anslag för Hiidenvesi brobyggnad........................
» för Kestilä broundersökning .....................

b) Järnvägsbygynadskontorets kreditorer: 
Nyslott—Elisenvaara järnvägsbyggnad.................

297
473

31 287

95

42

83 820 
3 503 929

59
39

32 058 37

Summa — — 3 619 808 35

Öfverst. för Väg- o. vattenb. ber. dr 1912. 21



Bibxga III .

Öfverstyre lsens för väg- oeh vattenbyggnaderna

Reserverade
M KN anslag frän
j-3

go
V § 1911.

3mf. *1
A .  R e s e r v a t i o n s a n s l a g :

i i 1 4 Expensmedel (tillskott Fmk 4,000)........................ — — I
n I 11 För väg- och vattenbyggnadsarbeten..................... 190,262 92
i i I 12 Tili torrläggning af sanka marker......................... 230,921 36
n V 3 Till mindre vägbyggnader m. m. att af Kejser-

liga Senaten disponeras.................................... 22,487 24
n V 4 Anslag tili byggande af vägar inom Uleä, Kemi

och Kajana kärad............................................... 2,189 26
n V 5 Tili vägbyggnader i Lappmarken ........................ 3,000 —
14 l i i 2 (1911) Tili nybyggnader ...................................................... 2,668 79

B .  A r b e t s a n s l a g :

E. 0 . U. V ili 1 För ombyggnad af Wesijarvi kanal ..................... — —
» » 2 (1900) För kanalisering af Kiurujoki ä frän Niva bro

uppät..................................................................... 2,989 91
» » 2 För kanalisering af Juo järvi vattendrag.............. 157,662 67
» » 3 (1910) För byggande af en landsväg fran gränsen af

Viborgs Iän tili Kaitajärvi by i Suojärvi
socken .................................................................. 12,076 91

» » 3 För byggande af en landsväg frän Sodankylä kvr-
koby tili Törmänen by i Enare socken . . . . 189.709 77

» . 4 (1906) För byggande af en landsväg mellan Muonion-
niska och Enontekis kyrkor............................ 13,327 86

» » 5 Bidrag tili städernas hamnbyggnader ................. — —
» » 6 (1910) För Kemi—Rovaniemi banbvggnad ..................... 371,139 32
» » 7 (1911) Tillskott tili fullbordande af Nyslott—Elisenvaara

banbyggnad .......................................................... 227 25
» » 8(1911) För Joensuu—Nurmes banbyggnad .................... 410,623 61
» 8 För Seinäjoki—Kristinestad—Kasko banbyggnad 3,213,082 42

» 9(1907) Tillskott tili förbättrande af Hangö ham n......... 61,066 50
» » 9 För Nyslott—Pieksämäki banbvggnad ................. — —
» » 10 För järnvägsundersökningar................................... 43,684 05
» » 21 (1901) För ombyggnad af en öfver Mattila fors i Ala-

härmä socken ledande landsvägsbro............. 2,745 07
Summa 4,935,864 97
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Bilaga I I I .

re lation angâende reserverade anslag för àr 1912.

1912 ârs 
reservations- 

anslag.
Summa. Utbetaldt.

Indragna
reserverade

anslag.

Reserverade 
anslag tili 

1913.
Summa.

j 9mf. P 9mf. p. % : P P 3mf- P 5%: P

25,000 25,000 24,082 11 917 89 25,000 J
450,000 — 640,262 92 355,836 25 15,548 75 269,377 92 640.262 92
300,000 — 530,921 36 254,091 84 203 30 276,626 22 530,921 36

01,538 42 84,025 66 7,143 05 258 63 76,623 98 84,025 66 1

3,000 _____ 5,189 26 _____ — — — 5,189 26 5,189 26
— — 3,000 — 2,709 92 — — 290 08 3,000 —

2,668 79
"

2,668 79 2,668 79

20,000 — 20,000 — 17,517 64 — — 2,482 36 20,000 —

_____ _____ 2,989 91 2,040 10 ------ . _____ 949 81 2,989 91
400,000 — 557,662 67 557,662 67 — — — — 557,662 67

— _____ 12,076 91 1,477 09 — — 10,599 82 12,076 91

370,000 — 559,709 77 471,392 40 — — 88,317 37 559,709 77

_ _ — 13,327 86 _____ — -----. — 13,327 86 13,327 86
300,000 — 300 000 — 100,000 — — — 200,000 — 300,000 —
— ~ 371,139 32 34,718 80 — — 336,420 52 371,139 32

— ____ 227 25 _____ _____ _____ _____ 227 25 227 25
— — 416,623 61 354,354 29 — — 62,269 32 416,623 61

4,200,000 — 7,413,082 42 6,332,092 73 — — 1,080,989 69 7,413,082 42
— — 61,066 56 12,038 10 — — 49,028 46 61,066 56

5,000,000 — 5,000,000 — 4,025,033 23 — — 974,966 77 5,000,000 —
50,000 — 93,684 05 — — 43,684 05 50,000 — 93,684 05

— 2,745 07 89 05 _____ ____ 2.656 02 2,745 07
11,179,538 42 16,115,403 39 12,551,779 27 59,694 73 3,503,929 39 16,115,403 39



Bilaga IV .
Kana ls ta tis íik ,

lnkomster oeh utgifter vid kanalerna ár 1912.

K a n a l .

A
ntal slusskam

rar.

Uppbörd. ‘ )

U t g i f t. Skillnad 
emellan upp
börd och un- 

derhálls- 
kostnad.Underbill. Förbättring.

9r>if n 9mf. p. p. ¡tñif. n

Saima ................................... 28 759,738 95 325,561 59b 144,115 63s) +  434,177 36b
Paakkola .............................. 1 11,086 20 15,616 69 5,421 63 — 4,530 49
Taipale.................................

3 43,834 41 12,594 66 137,277 88 -)- 31,239 75Konnus ................................
Ruokovirta.......................... 1 6,023 65 2,952 55 — — +  3,071 10
Akkionlahti.......................... 2 8,250 70 12,418 60 — — — 4,167 90
N erk o ................................... 1 5,102 — 8,722 98 — — — 3,620 98
Pilppa....................................
Vihovuonne ........................
Kerma.................................... 4 85,315 43 25,498 06 — — +  59,817 37

Karvio .................................
Pielis älfs kanaler ........... 11 22,071 — 42,983 57 107,540 20 — 20,912 57
Lastukoski.......................... 1 828 65 2,605 87 — — — 1,777 22
Saarikoski........................... 1 1.130 20 5,804 33 — — — 4,674 13
V esijärvi.............................. 1 25,833 50 8,459 64 — — +  17,373 86
K alkis................................... 1 4,433 90 7,220 86 — — — 2,786 96
K o lu ..................................... 2 1,918 50 15,950 55 — — — 14,032 05
L em bois............................... i 1,206 60 4,344 79 600 —*) — 3,138 19 ;
Valkiakoski.......................... 2 3,502 95 3,353 05 7,300 —1') +  149 90
M urole................................. i 8,805 45 3,786 10 2,350 —•) +  5,019 3o
Herraskoski ....................... i 760 40 COTT-+ 98 — — — 2,678 58
Ämmä- och Koivukoski. .. 2 207 80 2,850 — — — 2,642 20
Siikajoki flottningskanal .. — 13,081 98 9,799 53 — — +  3,282 45
Un derb ali och förvaltning af

farleder, öppna kanaler och
svängbroar...................... — 6 — 33,173 02 __ — - 33,167 02

Summa (¡4 1,003,138; 27 547,135 42 404,605 34 +  456,002 85
*) Hári ingä iorutom kanalafgifter, uppdebiterade under 1 Afd. V. 1, jämväl arrende- 

medel, uppdebiterade under 1 Afd. I: 1, till ett belopp af:
För Saima kanal...................................................  Fmk 16,075:13

» Valkiakoski » .................................................  o 300: —
» Taipale >> ...................................................  » 2,449:65
» Kaivoskanta » ................................................... » 6: —

Summa Fmk 18,830: 78
s) Hári inga Fmk 2,500 sásom utgiftsrest till ár 1913.
3) Hári inga Fmk 35,000 sásom utgiftsrest frán ár 1911.
4) Utgiftsrest till ár 1913.
5Í Hári ingá Fmk 1,283:47 sásom utgiftsrest till ár 1913.
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Büaga V.

A n ta l farkoster, som passerat kanalerna,

K a n a 1.

April. Maj. Juni. Juli.

?  >= 

l i
S e*- P P

M
otor- o. 
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G
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präm
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M
otor o. 

an
dra 

bätar.

G
-en
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- 

slu
ss- 

n
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gar af 
stock

 i fl

[Mustola _ _ 219 i _ 800 2 — 923 l —

(Juustila 5 — — 396 3 3 1058 11 i 1 149 14 4
86 344 378 2 _ 404 6 _

Taipale............. — — — — 34 2 — 460 19 20
Konnus ......... — — — 60 3 — 207 13 — 464 7 2
Ruokovirta. . . . — — — 78 1 — 338 5 26 268 — —

Ahkionlahti .. — — — 60 2 — 266 12 — 210 30 —

Nerko ............. — — — 77 4 — 269 33 — 240 66 —

P ilpp a ............. — — 101 1 94 489 3 361 317 25 857
Karvio ............ — — — 121 4 94 560 4 361 369 7 814
Pielisälis kana-

le r .......................... — — — 90 8 1 450 34 — 592 59 143
La.stukoski . . . . — — — 47 4 — 124 38 — 135 35 1
Saarikoski . . . . — — — 64 24 2 181 27 5 155 22 —

Vesijärvi.............. — — — 414 6 — 1 104 10 190 1 179 51 277
K alk is .................... — — — 140 2 — 355 10 3 579 41 1
K olu ......................... — - — 21 1 — 171 1 — 221 2 —
Lembois ......... __ — — 73 19 — 114 50 36 126 72 30
Valkiakoski.. . . — — — 282 13 6 410 66 29 419 32 13
Murole.................... — — — 229 3 — 680 26 110 668 47 158
Herraskoski . . — — — 42 2 — 138 2 6 154 3 —

Ämmä- o. Koi-
vukoski . . . . — — — — 3 — — 9 — — 148 —

Siikajoki flott-
ningskanal *) — - — — — — — — — — —

*) Genom Siikajoki flottningskanal flottades under äret 133 321 st. stockar.
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oeh genom slussn ingar a f stock i flottar.

Bilaga V.

A u g u s t i . S e p te m b e r . O k t o b e r . N o v e m b e r . D e c e m b e r . S u m m a .
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Mängden a f gods, som transporte-
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T o n.

Sainia................................ 21,181.7 31,279.2 34.9 815.6 581.1 13,909.1 308.5 815.3 767.2 9,875.6 2,966.0 25.0
Paakkola ......................... 6.1 197.2 15.8 90.6 18.5 38.6 1.6 6 .0 2 1 .2 4.4 74.1 14.6
T aipale ............................ 11,920.2 7,142.6 1 1 .0 506.1 162.4 4,088.9 103.5 53.5 246.9 3,109.7 573.0 16.9
Konnus............................. 11,698.9 5,118.8 16.1 292.3 51.9 2,669.4 23.0 0 .2 76.9 0.9 436.3 3.1
Ruokovirta ..................... 1,982.0 7,019.5 49.3 202.3 40. o 1,254.6 3.7 5.o 63.7 60.1 75.4 12.6

Ahkionlahti..................... 1,859.4 6,490.6 2 .2 106.7 2 2 .2 2,299.4 10.7 5.o 63.9 1.3 213.5 3.7
Nerko................................ 1,815.3 5,456.2 O.i 71.0 30.4 2,123.9 5.2 8.5 52.8 23.5 150.3 1 1 .6

Pilppa ............................. 4.776.0 2,853.9 — 25.5 48.o 2,278.6 85.4 1,470.9 18.2 7.1 216.2 1.7
Karvio ............................ 1,831.4 4,179.5 t .5 28.7 24.3 2,569.5 25.4 507.9 942o 1,333.9 457.9 3.o
Pielis älfs kanaler.......... 53.1 3,253.0 60.2 110.3 23.9 121.7 15.0 0.3 153.8 0.9 95.6 1 0 .8

Lastukoski...................... 20.5 536.7 49.1 47.2 1.4 129.3 1 .0 0 .2 3.9 0 .2 30.3 O.o
Saarikoski........................ 14.8 1,149.4 105.8 45.1 5.7 353.2 5.9 5.7 26.9 0 .5 76.8 3.6
V esijärvi.......................... 215.2 7,986.2 219.3 519.1 84.1 1,842.1 64.7 156.9 258.6 4,619.4 2,048.7 0.9
Kalkis ............................. 233.0 636.1 10.5 48.9 20.3 424.6 1 0 . o 10.6 886.5 1.0 427.9 2.9
K o lu ................................. 5 . 8 1 ,0 2 2 .2 70.5 122.4 4.8 256.4 5.6 23.2 0 .1 43.5 6 .2

Lembois .......................... — — — — — 55.6 — lO.o 17.8 — 15.5 3.3
Valkiakoski..................... — 145.7 — 2.1 3.6 272.2 24.4 14.0 8.9 — 37.6 0.4
Murole ............................ 1 0 .2 1,004.9 — 130.9 1 .6 283.0 23.8 4.7 79.4 — 263.1 13.9
Herraskoski..................... 0 .2 18.0 — 3.5 — 7.o 5.0 — 1 .2 7.5 1.4
Ämmä- ooh Koivukoski. — — — — — — 256.4 — — — —

Siikajoki.......................... - — — — - — — — — — —
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rats genoni kanalerna àr 1912.

Bilaga VI.

13 14 15 16 1 7 18 19 1—19 20 21 22 23 24 21 —24 1—24

T o n. St. Ton. à 1,000 kub. meter. Ton.

248.8 3,402.2 8,192.6 276.7 1,229.1 372.1 092.3 90,972.6 130 4.1 378.8 413.6 5.6 245.8 1,043.8 701,707
13.8 l.i O.i 9,179.4 23.8 140.6 9,853.6 2,331 32.2 82.6 11.8 — 66.4 160.8 94.486

132.9 1,380.1 2,811.2 58.5 1,523.1 22.3 175.3 34,338.1 57 6.6 28.5 79.8 12.1 26.3 146.7 121,810
— 1,329.0 3,432.9 3,6 65.3 9.7 115.9 25,344.1 52 17.4 30. o 75.2 O.i 16.2 121.5 99,477
O.l 377.8 733.6 12.8 01.3 15.8 1,033.5 13,003.1 41 12.6 11.8 12.9 7.9 2.6 35.2 35,116
— 339.4 012.4 O.i 42.0 — 51.1 12,129.6 4 1.7 12.3 21.6 O.o 3.5 37.4 35,391
25.6 339.3 799.7 0.3 48.4 15.0 51.4 11,058.5 12 2.7 7.6 18.5 0 5 0.4 27.0 28,491
0.4 180.9 983.9 15.8 16.5 1.4 157.3 13,137.7 — — 11.9 47.7 437.3 8.4 505.3 339,063
0.2 237.2 1,329.2 155.2 24.3 33.0 48.8| 16,738.0 48 lO.o 11.4 50.6 433.2 9.7 504.8 341,965
0.6 372.8 1,271.7 6.4 1,381.1 4.3 49.3 6,984.8 220 52.9 62.4 20.5 54.1 11.5 148.5 100,113
0.2 25.5 38.6 3.7 — l.i 10.4 899.3 51 16.4 O.i 0.3 0.6 0.6 1.5 1,741
— 70.2 260.3 11.3 2.6 2.4 15.0 2,161.1 31 10.8 0.7 — 0.4 O.o l.i 2,887

194.9 407.5 1,125.6 1,373.6 1,213.7 290.3 207.6 22,948.4 034 197.2 75.7 55.8 83.3 61.8 276.6 184,396
21.2 98.2 070.1 35.9 7.3 01.8 96.0 3,703.4 79 21.9 7.3 35.3 3 .8 27.8 74.2 43,615
— 43.3 164.1 30.2 7.5 22.0 70.3 1,898.1 67 27.1 0.2 27.5 — 9.8 37.5 23,360
— 17.0 999.2 — 160.o — . 30.4 1,308.8 35 17.5 1.4 0.5 1.2 28.4 31.5 13,281
11.4 38.3 552.4 70.8 936.1 185.9 19.7 2,323.5 52 25.0 1.4 7.5 0.6 45.3 54.8 24,378
— 39.1 355.2 147.2 52.8 155.8 158.6 2,724.2 951 230.6 15.3 43.9 43.1 158.8 261.1 125,030
— 1.6 44.3 20.6 29.7 9.3 155.3 25 7.3 0.3 3.4 O.l 21.6 25.3 10,158
— — — — — — 0.2 250.6 — — — — — — 257
— — — — — — — — — — — 26.7 — 26.7 17,355

Öfverst, för Väg- o. vattenb. ber. dr 1912.
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Förteckning

öfver vid 1912 ars borjan utbyggd vattenkraft 1 Finland, uppgjord enligtmed- 
delanden i:

Atlas öfver Finland 1910 (Sällskapet för Finlands Geografi). Förteckning 
öfver Finlands viktigare forsar (Hydrografiska byrän). Finlands officiella In- 
dustristatistik 1911 (Industristyrelsen).

Eff. hkr.

1. Metallindustrin (29 fabriksplatser):
1 Masugn ........................................................................................ 75

10 Spikfabriker . .. . ......................................................................... 1,295
L Gjuteri............................................................................................ ! 884
1 Mekaniskverkstad ..................................................................... f
3 Finsmidesfabriker .....................................................................

3 Stängjärnssmiderier ................................................................. 3,973 6.177

2. Sten-, ler- ooh glasindustrin:

2 Slipstensfabriker......................................................................... 106
2 Stensliperier..................................................................................
L Tegelbruk ..................................................................................... H
1 Griasbruk........................................................................................ 60 180

H. Kemiska- och elektrotekniskaindustrin:

1 Elektrokemiskfabrik .................................................................. 2,200
7 Benmjölsstampar......................................................................... 93
2 Tändsticksfabriker ..................................................................... 64
3 Kimröksfabriker ......................................................................... 177 2,534 ;

t. Olje- ocli gummi-industrin:

2 Oljeslagerier................................................................................. 108
1 Gummifabrik (elektr. motor 200 hkr.)................................... — 108

5. l.äder- och hnrindustrin:

2 Läderfabriker .............................................................................. 236
1 Skofabrik .................................................................................... 140
1 Borstbinderi................................................................................. 31 407
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Eff. h kr.

6. Textilindustrin (37 fabriksplatser).
1 Bormillsspinneri .
1 Här- » blektr. niotorer ooh generatorer......... 259
1 Li n n e- »
8 Ylle- » '
7 Väfverier, 2 färgerier................................................................. \
3 Klädesiabriker............................................................................. 5,814

22 Stampar........................................................................................ .
2 Dref- ooh vaddfabriker............................................................. 85 6,158

7. Tappersindustrin (46 fabriksplatser):

44 Träsliperier ................................................................................ 60,981
8 Cellulosafabriker......................................................................... 3,392
2 Pappfabriker................................................................................ 700

, 24 Pappersbruk................................................................................
*

19,865 84,938

8. Träindustrin:

323 S&gar och hyñerier (8 större).................................................. 5,136
1 Träullfabrik ................................... ............................................ 62
1 Ladfabrik ....................................... ............................................ 24
8 Träförädlingsfabriker................................................................. 161
2 Rullfabriker ................................................................................ 358 5,741

9. Näringsindustrin:

2 Grynverk, c:a 1,400 handels-, tuli- ooh busbehofskvarnar. 21,999
1 Sirapsfabrik ..................................................................... ........... 54

Olbryggerier................................................................................. 100
16 Tröskverk............................................................................. o:a 100

1 30 Mejerier ................................................................................  c:a 180 22,433

10. Belysnings-, hraftnfverfnrings- och vattenledn. industrin:

19 Elektriska belysnings- ooh kraftöfverföringsverk............. 4,915
V atte nledningsverk..................................................................... 525 5,440

11. Industrier, sont e.j aro hänfiirda tili föregiUnde grupper:

1 Knappfabrik ................................................................................
1 Persiennefabrik ..........................................................................

34 34

1 Takfiltfabrik ................................................................................

Sumina effektiva hästkrafter — 134,150
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