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Öfverstyrelsen

I Öfverstyrelsen hafva ärenden handlagts samt skrifvelser och expeditio- 
ner under âret utfärdats till följande antal :

Inkomna,
diariilörda
ärenden.

Ärenden
som under- Expedierade 
gatt bered- , skrifvelser. 

ning.

Utslag, re- 
solutioner, 
protokolls- 

utdrag m. m.

Allmänna afdelningen........................ 2 49U 388 1 700 144
Järnvägsbvggnadsafdelningen ......... toen 186 1 115 134

Summa 3 559 574 2 815 278

Under señaste fern âr har antalet inkomna ärenden och expedierade skrif
velser värit följande:

Inkomna ärenden. Expedierade skrifvelser.

Allmän
na afdel
ningen.

Järnvägs-
byggnads-
afdelnin-

gen.

Summa.
Allmän
na afdel
ningen.

Järnvägs-
bygguads-
afdelnin-

gen.

Summa.

1909 ........................................ 2 381 1 044 3 425 1527 1040 2 567
1910 ........................................ 2 340 1073 3 413 1493 1033 2 526
1911 ........................................ 2 455 1 017 3 472 1 614 1128 2 742
1912 ........................................ 2 423 1 032 3 455 1674 1 063 2 737
1913 ........................................ 2 490 1069 3 559 1 700 1 115 2 815



F Ö R S T A  A F D E L N I N G E N .

I. Kanaler och farleder.

A. Saima vattensystem.

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

Femton slussar af sten med sammanlagdt 28 slusskamrar.
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 74.79—77.65 öfver N N.
Farkosternas djupgäende 2.40 m (prämarnas 2.50 m).
Den 21 april öppnades farled i isen emellan Viborg och Juustila ooh re- 

gelbunden trafik pä denna sträcka vidtog följande dag eller den 22 april. I sin 
li el het uppläts kanalen för trafik den 7 maj och öppenhölls dag och natt ända 
tili den 30 november, da den afstängdes. Emellan Viborg och Juustila fortgick 
trafiken tili den 13 december. Viborgs svängbro passerades af den första far- 
kosten den 13 april och af den sista den 24 december.

Omnämnas mä att slusskarlarna vid samtliga slussar förutom vid Räihä 
och Tuomoja slussar och broar lämnade sitt arbete den 16 juli af orsak att 
deras anhällan om förhöjning af mänadsaflöningen redan under denna kampanj 
icke bifallits. Om deras förehafvande erhölls kännedom i sä god tid att nytt 
manskap kunde omedelbart tillsättas. sä att kanal trafiken icke det ringaste 
blef lidande liärpä.

Under seglationstiden klarerades vid Mustola kassörskontor 4,625 farkoster 
och vid Juustila kassörskontor 6.330 eller sammanlagdt 10,955 farkoster, häri 
inberäknadt vid Lavola verkställda 6 genomslussningar af stock i Hotte.

Kanalafgifter:
Vid Mustola..........

» Juustila..........

Inkomsier:

............ Fmk 581,937: 75

............  1 126.835: 20 Fmk 708,772: 95



y

Yicl tullkammaren i Nyslott........................... Fmk 13,590: 54
> » » K uopio............................. » 74,719: 20
> » » S:t Michel .....................  » 18,409: 05
» 5 » Joensuu .........................  > 50,422: 64
» » > Iclensalmi.........................  » 16,493:45 Fmk 173,634: 88

Ofriga inkomster:
Hockshyra för 124 farkoster..................... » 10,301: —
Afgifter för genom Yiborgs svängbro passe-

rade 6,664 farkoster ................................  » 13,348: —
Afgifter för inskränkt företrädesrätt för 1,254

farkoster ....................................................  > 5,258: —
Hyra för upplags- ock lastningsplatser . . . .  » 8,845: 90
Arrenden för kanalverket tiilydande jord-

lotter samt hötäktsafgifter .....................  » 9,277: 67
Hyra för kanalverket tillhörande byggnader » 100: — } 47,130: 57

Summa Fmk 929.538: 40

Utgifier:

T j ä n s t e p e r s o n a 1 e n s a f 1 ö n i n g:
Tjänstemäns och byggmästares aflöningar..................  Fmk 29,149: 95
Yagskrifvares, trädgardsmästarens och befrjäntes aflöningar » 83,425: —
Gratifikationer......................................................................    » 500: —
Ersättning at särskilda tullkamrar för uppbörd af kanal-

afgifter ..................................................................................... » 6,988: 02
Summa Fmk 120,062: 97

U n d e r h â 11 s k o s t n a cl e r o c h  d i v e r s e :

Allmänna kostnader.
Arbetsledning och resekostnader..............  Fmk 9,234: 63
Hyror, varden af arkiv och läsesal m. m. » 1,154: 47
Sjukvarden ...... ..............................................  > 2,634: 37 Fmk 13,023: 47

Kanalleden och hamnarna.
Allmänna reparationsarbeten...................... Fmk 9,200: 46
Uppmuddring af grunda ställen i farleden

Yiborg—Lavola, 1,494 m3. . . . . . . . . .  » 8,008: 56



4

Reparation af stenreveteringen pä livar- 
dera sidan af Lavola sluss: 
jordgräfning (under vatten)

445 m3...................... Fmk 5,784:55
revetering (delvis un

der vatten) 743 m2 > 14,901:77 Fmk 20,686 32 
Reparation af stenreveteringen nedanom 

Rättijärvi sluss:
jordgräfning 3,628 m3 Fmk 10,519:12 
revetering 2,180 m2 .. > 20,357:64 » 30,876: 76

Reparation af stenreveteringen emellan 
Tuokimäki ocli Stor-Mustola:
jordgrafning 2,739 m3Fmk 7,904:01 
revetering 2,283 m'2 ..  > 14,652:03

Reparation af skibord, troskel ocli mur i
Suikki braddaflopp ............................

Omlaggning af stenreveteringen ock repa
ration af troskeln i Tuokimaki bradd
aflopp ...................................................

Ombyggnad af ostra ledverket vid Juus- 
tila sluss ...............................................

» 22,556: 04

j 1,571: 75

2,389: 35

3,462: 58 Fmk 98,751: 82

Slussar, stämportar, rullbroar och docka.

'  Allmanna reparationsarbeten......................... Fmk 30,951: 91
Täckning af slussarna till vintern .........  » 1,348: 85
Underkail af dockan ....................................... » 388: 90
Genomgäende reparation af Räikä rullbro > 7,813: 86

» > » Suikki » » 2,323: 62 42,827: 14

Segelleden och belysningen.

Underkail af stenkummel, pollare, bojar
ock remmare .........................................  Fmk 1,919: 55

Underkail af ledfyrar....................................... » 5,103: 40
Belysning af farled ock slussar......................  » 8,657: 19 » 15,680: 14



Vägar, planteringar och gärden.

Allmänna reparationsarbeten......................... Fmk 2,508: 77
Nya körbroar viel Räihä ocli Suikki......  > 483: 75
Rensning af diken vid Suikki och Kansola » 788: 25
Upprensning af Soskuanjoki ä vaster oui

Kansola ....................................................  > 403: 80
Värden af skogar, planteringar och plant-

skola........................................................... > 7,024: 60 Fmk11,209: 17

Byggnaderna.

Reparation af kanalverkets byggnader . . . Fmk 15,528: 65
Nytt redskapsskjul och simhus vid Juustila 

och vedlider vid Lietjärvi................ > 2,313: 23
Nya badstugor af mind re typ tili Ala- 

Särkjärvi, Taipale, distriktschefen och 
slussvakten i Mälkiä.......................... » 7,218: 01

Ominurning af smedjan vid Mustola . . . . 6,718: 29

Förrädet.

Reparation och komplettering af kontors
möbel och utensilier.......................... Fmk 1,761: 68

Underhäll af mudderverk, prämar, bätar 
och färjor............................................... 4,299: 71

Upphandling till förrädet:
1 st. motorbät för skötseln af led- 

fyrama ........................................ > 2,500: -
4 » bätar för godstransport............ » 385: -
1 > stenkrossningsmaskin .............. 2,565: —
1 > järnsvarf tili smedjan i Mustola 835: —
Smärre arbetsredskap och materialier * 12,254: 38

» 31,778: 18

> 24,600: 77

Diverse utgifter.

Skötsel och reparation af telefoner och
ledningar......................................   Fmk 3,043: 28

Afgift för drifvatten tili motorn vid Vi-
borgs svängbro........................................  > 1,336: 20

Expenser, sotning af eldstäder m. fl. oför-
utsedda utgifter....................................... > 7,176: 31 , 11,555: 79

Summa Fmk 249,426: 48



6

Afdrag:
Kostnad for materialier, ofverforda Iran

forradet till sarskilda arbeten......... Fink 27,321: 18
Skadeersattningar och auktionsskilling .. » 1,712: 35 Fink 29,033: 53

Sasom kanalverkets utgift kvarsta ........................................... Fmk 220,392: 95

Fmk 25,939: 12 
» 1.025: 65

Forbattrings- och utvidgningsarbeten.

Ombyggnad af molon i Viborg:
jordschaktning 919 m3 Fmk 16,187: 60 
rifning af gamma! mur

133 m3 ..................  » 1,157:80
ny mur 133 m:i..........  » 3,048:77
grundkistor................ » 2,716:65
inslagniug af spont-

vagg 30 in2 ..........  » 783:90
omgardning af arbets-

platsen m. m ...........  > 2,044:40
Expropriationskostnader vid Lavola..........
Ombyggnad af Juustila nedersta slusskam- 

mare och portmuren ofvanom den- 
samma (arbetets borjan): 
jordschaktning 203 m3 Fmk 353: — 
reparation af frostgraf-

v a r ............................  » 1,423:23
huggning af fasadsten » 9,603:10
provisionella byggna-

der.............................. > 7,420:33
Bostadsbyggnad for kanalbetjaningen i 

Juustila:
grundningsarbete . . . .  Fmk 2,019: 85 
traarbete och malning » 19,334:65
u gn ar...........................  » 2,342:60
uthusbyggnader.......... > 2,661:44

(Till arbetet anviindes under ar 1912 Fmk 6,123:43, 
hvarigenom till detsamma atgatt samnian- 
lagdt Fmk 32,481:97).

Utvidgning af nedre delen af Eattijarvi 
sluss:
allmanna kostnader ..  Fmk 465: 20

18,799: 66

26,358: 54
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jordgrafning 7,040 in* Fmk 22,890:89 
revetering 1,337 m2 . . .  > 18,018: 3 i
tor i'll alining af arbets-

platsen...................... » 1,085:40 Fmk 42,459: 80
Reparation af Suikki stamportsmurar (ar- 

betets borjan):
allmanna kostnader .. Fmk 375: 25 
huggning af fasadsten » 3,811:22
torrh a lining af arbets-

platsen...................... » 3,724:85
provisionella byggna-

der.............................. » 6 LI: 30
Utforande af en matarledning vid Tuohi- 

rnaki sluss (arbetets borjan):
allmanna kostnader . . .  Fmk 696: —
jordgrafning................ » 5,967:24
murningsarbete .......... » 7,706:58
ledningar...................... » 4,186:60
grundningsarbete........  a 3,021:50
provisionella byggna-

der.............................  »_ 1,282: 60
TTtforande af en matarledning vid Stor- 

Mustola sluss (arbetets borjan): 
allmanna kostnader. . .  Fmk 126: —
jordgrafning...............  » 5.329:35
murningsarbete ..........  » 2,285:50
ledningar...................... » 1,607:90
grundningsarbete........ » 3,666:07

»

2>

8,522: 62

22,860: 52

13,014: 82 Fmk 158,980: 73.

Utgiftsrester till ar 1914:

Suikki stamport .................................  Fmk 11.500: —
Matarledningar.....................................  ■ 63,000: — » 74,500:__

Summa Fmk 233,480: 73

Afdrages kostnaden for ur forradet anvanda materialier. . . .  > 4,627: 78
utgor utgiften for aret................................................................. Fmk 228,852: 95
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Dagsverken och medeldagspenning:

Dagsverken. Beting.
1

Arbets-
dagar.

Medeldags-
penning.

Arbets-
dagar.

Medeldags-
penning.

Summa.

Hästdagsverken............. 2 163 5: 70 4 198 6: 79 6 361
Fotdagsverken............... 37 598 3: 38 19 113 4: 41 56 711

Utgifterna hafva inalles värit:
Tjänstepersonalens aflöning.......................  Fmk 120.062: 97
Underhállskostnader o eli diverse utgifter > 220,392: 95 Fmk 340,455: 92
Förbättrings- och utvidgningsarbeten .....................................  » 228,852: 95

Summa Fmk 569.308: 87

Da irán inkomsterna...................................  Fmk 929,538: 40
afdragas de ordinarie utgifterna . . . .  » 340,455: 92

ätersta Fmk 589,082: 48

Inkomsterna och utgifterna under senast förfiutna fem ar hafva värit:

Inkomster Utgifter Skillnad
Är 1909 Fmk 736,574: 04 Fmk 306,387: 23 Fmk +  430,186: 81
» 1910 » 823,539: 26 > 311,439: 96 7> +  512,099: 30
» 1911 > 791,180: 23 » 317,452: 32 » +  473,727: 91
> 1912 > 759,738: 95 V  323,061: 59 » +  436,677: 36
» 1913 » 929,538: 40 » 340,455: 92 » +  589,082: 48

Af vidstáende allmänprofil framgä slussarna och höjdskillnaden emellan 
vattenytorna i Saima, kanal.

2. Farlederna i Vuoksen floden.

a) Paakkola kanal i Mohla socken af Viborgs Iän.

Enkel sluss af trä.
Höjdskillnad emellan trösklarna 0.28 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0.23-—0.54 m 
Farkosternas djupgaende l.so m
Trafiken genom kanalen vidtog den 8 april och upphörde den 10 december.
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Inkomster:
Kanalafgifter for 3.029 fai’koster................... Fmk 12.628: 65

Utgifter:
Tjänstepersonalens aflöning............................. Fmk 2,675: —
Underhällskostnader:

Arbetsledning och resekostnader .......... Fiuk 462: 35
Stenrevetering........................................... » 773: -
Sluss och ledverk ................................... 260: 05
Yägar. planteringar och garden............ 7> 133: 80
Husbyggnaderna..................................... > 59: 75
L y s e ........................................................... 40: 75 » 1,729: 70

Diverse u tg ifter................................................. » 120: —
Summa Fmk 4.524: 70

Till arbetena användes 5 hast- oeh 867 fotdagsverken. 

Inkomsterna och utgifterna under senaste fein är hafva varit:

Inkomster Utgil'ter Skillnad
Ar 1909... . Fmk 12,091: 95 Fmk 14,350: 14 Fmk — 2,258: 19
» 1910... . 7> 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
» 1913... . » 12,628: 65 » 4,524: 70 > + 8,103: 95

b) Öfriga delar af farleden.

Utgifter:
Arbetsledning ocb resekostnader ...................................................  Fmk 61: 50
Trallning och putsning af upprensa'de stallen i farleden.......  * 1,200: —
Farledsmärkenas underhall.................................................................  > 312: 59

Summa Fink 1.574: 09

Till arbetena användes 464 fotdagsverken.

9Öfterst, for Vcig- o. vattenb. her. dr 1913.
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3. Farleden Villmanstrand— Nyslott— Kuopio— Idensalmi.

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

Farkosternas djupgäende 2.40 m

Utgifter:

Keparatiori af stenreveteringen ..................................  Fmk 691: 95
Trallning och putsning .............................. ...................  » 379: 05

Summa Fmk 1,071: —

Tili arbetena användes 229 fotdagsverken.

b) Taipale kanal i Leppävirta socken af Kuopio Iän.

Tvä enkla slussar af sten.
Höjdskillnad emellan de yttersta trösklama 5.39 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 3.38—5.54 m 
Farkosternas djupgäende 2.40 m
Kanaltrafiken vidtog den 7 maj och upphörde den 29 november.

Inkomster:

Kanalafgifter för 3,464 farkoster och 76 genom-
slussningar af stock i flotte.................................  Fmk 63,516: 84

Öfriga inkomster.......................................................... > 2,519: 65
Summa Fmk 66,036: 49

Utgifter:

Tjänstepersonalens allöning .......................................... Fmk 5,510: —
Underhällskostnader:

Sluss och svängbro .......... . .. Fmk 273: 62
Vägar och planteringar.. . . . . .  » 117: 50
Husbyggnaderna.................. . . . .  » 1,730: 40
Lyse ...................................... . . . 220: 20

Diverse utgifter ......................................... ...................  » 107: 50
Summa Fmk 7,959: 22

Tili arbetena användes 13 häst- och 193 fotdagsverken.
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c) Leppävirta svängbro i Leppävirta socken af Kuopio Iän,

Utgifter :
Tjänstepersonalens aflöriing .........................................  Fmk 1,142: 50
Reparationskostnader .....................................................  » 690: 08

Summa Fmk 1,832: 53
Tili arbetena användes 81 fotdagsverken.

d) Konnus kanal i Leppävirta socken af Kuopio Iän.

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad ernellan trösklarna O.so m 
Höjdskillnad ernellan vattenytorna 0.20—0.64 m 
Farkosternas djupgäende 2.40 m (vid lägvattenständ 2.io m).
Trafiken genorm kanalen vidtog den 8 maj ock uppliörde den 29 november.

Inkomster:
Kanalafgifter för 3,149 farkoster.................................  Fmk 1,073: 75

Utgifter:
Tjänstepersonalens aflöning .........................................  Fmk 2,755: —
Underhällskostnader:

Arbetsledning ocli resekostnader Fmk 268 —
Stenrevetering.............................  » 36 —
Provisioneil b ro .......................... » 16 80
Vägar, gräslindor och gärden.. > 120 30
Husbyggn adern a .....................  > 1,826 29
Förräd och ly s e .........................  » 206 55 > 2,473: 94

Diverse utgifter ........................................... » 314: 55

Till arbetena användes 197 fotdagsverken.
Summa Fmk 5,543: 49

Da, den särskilda tullkamrar tillkommande uppbördsprocenten, utgörande 
fö r . är 1913 Fmk 1,067: 58, tages i betraktande, hafva inkomsterna, utgifterna 
ocli bebällningen vid Taipale och Konnus kanaler under senast förflutna fem 
är värit följande:

Inkomster Utgifter Behällning
Ar 1909 .......... Fmk 61.336: 75 Fmk 11,698: 13 Fmk 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
» 1913 .............. > 67,110: 24 » 14,570: 29 » 52,539: 95
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e) Ruokovirta kanal i Maaninga socken af Kuopio län.

Enkel sluss af trä.
Höjdskillnad emellan trösklarna 0.34 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna O.oo—0.86 m 
Farkosternas djupgäende l.so m
Kanaltrafiken vidtog den 8 maj och upphörde den 28 november.

Infamster:
Kanalafgifter för 2,076 farkoster och 1 genomsluss-

ning af stock i flotte .........................................  Fmk 9,149: 30

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

Sluss och provisioneil b r o ........ . Fmk 173: 40
Vagar, planteringar och garden . . » 79: —
Husbyggn aderna ........................ i 135: —
Förräd och lyse ........................ 82: 20 » 469: 60

Diverse utgifter ................................. . . . .  » 150: —
Uppbördsprocent tili tullkammaren i Idensalmi . . . .  > 73: 80

Summa Fmk 2,993: 40
Till arbetena användes 118 fotdagsverken.

Tnkomsterna och utgifterna under señaste fern ár hafva värit:

Inkomster Utgifter Behällning
Ar 1909 .................  Fmk 5,245: 35 Fmk 2,759: 42 Fmk 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
i 1913 ................... » 9,149: 30 » 2,993: 40 » 6,155: 90

f) Ahkionlahti kanal i Maaninga socken af Kuopio län.

Sluss af trä med tvä slusskamrar.
Höjdskillnad emellan de yttersta trösklarna 2.76 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 1.96—3.80 m 
Farkosternas djupgäende 1.50 m
Kanaltrafiken vidtog den 10 maj och upphörde den 18 november.
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lnkomster :
Kanalafgifter för 1,604 farkoster och 76 genomsluss-

ningar af stock i flotte .....................................  Fmk 11,815: 85

Utgifter:
Tjänstepersonalens aflöning .........................................  Fmk 2,075: —
Underhällskostnader:

Sluss och svängbro ...................... Fmk 223: 35
Vägar, gräslindor ocli gärden .. » 128: —
Husbyggnaderna .........................  » 19: 70
L.yse.................................................  >> 18: — , 389: 05

Diverse utgifter .............................................................  » 190: —
Uppbördsprocent tili tullkammaren i Idensalmi . . . .  » 101: 43

Summa Fmk 2,755: 48
Tili arbetena auvändes 45 fotdagsverken.

Under senaste fem är hafva inkomsterna och utgifterna värit följande:

lnkomster Utgifter Skillnad
Ar 1909 ............ Fmk 6,931: 45 Fmk 3,267: 16 Fmk -f- 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 s 12,418: 60 » -  4,167: 90
» 1913.............  » 11,815: 85 > 2,755: 48 » +  9,060: 37

g) Nerko kanal i Lapinlahti socken af Kuopio Iän.

Enkel sluss af trä.
Höjdskillnad emellan trösklarna l.oi m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0.43—1.68 m 
Farkosternas djupgäende 1.50 m
Kanaltrafiken vidtog den 11 maj och upphörde den 17 november.

lnkomster:
Kanalafgifter för 1,765 farkoster och 1 genomslussning af stock

i flotte ......................................................................................... Fmk 6,572: 15

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

Arbetsledning och resekostnader Fmk 24: —
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Putsning af kanalen..................................... Fmk 69: 40
Stenrevetering ............................................. 7 74: 10
Sluss och svängbro ...................................... 7 198: 07
Vägar, gräslindor och garden .................. » 56: 75
Husbyggnaderna ......................................... » 37: 38 Fmk 459: 70

Diverse utgifter....................................................... 130: —
Uppbördsprocent tili tullkammaren i Idensalmi 62: 61

Summa Fmk 2,952: 31
Till arbetena användes 99 fotdagsverken.

Inkomsterna ocli utgifterna hafva under senaste fem ar värit följande:

Inkomster Utgifter Skillnad
Ar 1909 .............. Fmk 4,494: 20 Fmk 5,530: 93 Fmk — 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
.» 1913...................  » 6,572: 15 » 2.952: 31 * +  3,619: 84

h) Öfriga delar af farleden.

1. Remmare.

Deras underhäll ocli skötsel.........................................................  Fmk 27: —

2. Förbättring af farleden emellan Taipale kanal och Kuopio stad i Leppävirta socken af Kuopio Iän.

Vattendjup vid lägvattenständ 2.70 m
Bottenbredd 15.0 m
Minsta radie i krökningar 150 m
Sedan Gruveraören i Kuopio Iän föreslagit att farleden Varkaus—Iden- 

salmi skulle fördjupas, och da fördjupningen af en del af farleden, nämligen 
nedre delen af Taipale kanal, nalkades sin fullbordan, insände Ofverstyrelsen 
tili Kejserliga Senaten jämte en ä 433,000 mark slutande kostnadsberäkning 
förslag tili fördjupning och utvidgning af Taipale kanals öfre del och af far
leden emellan Taipale kanal och Kuopio stad. hvarefter Kejserliga Senaten, 
jämlikt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 9 augusti 1912, berät- 
tigade Ofverstyrelsen att för ändamalet upptaga 100,000 mark uti förslaget 
tili utgiftsstat för kanalerna för är 1913.

Under aret anskaffades och transporterades tili arbetsplatsen särskilda 
slags byggnadsmaterialier och arbetsredskap, uppfördes provisionella byggna- 
der, hvaribland tvänne arbetarbostäder, kilades och delvis frambefordrades tili
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arbetsplatsen reveteringssten tili Taipale, Pitkälänniemi ocb Piensaari kanaler; 
vid Taipale kana! utfördes jordschaktningsarbete emellan slussarna ocli ofvan 
vatten i öfre delen af kanalen, hvarjämte dammar byggdes i kanalens öfre 
ända äfvensom i hvardera ändan af Pitkälänniemi kanal.

Utgifter:
Allmänna kostnader.........................................................  Fmk. ‘2,390: 25
Expropriationskostnader..................; .............................  » 30: —
Förberedande och terrasseringsarbeten ...................... > 62,430: 34
Diverse ufgifter ............................................................. » 14,251: 30

Summa Fmk 79,101: 89 
Tili arbetet användes under äret 579 liäst- och 6,933 fotdagsverken.

4. Farleden Nyslott— Kuopio genom Heinävesi.

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

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna l.ot m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0.08— 1.30 m 
Farkosternas djupgäende 1.80 m
Kanaltraiiken vidtog den 3 maj och upphörde den 29 november.

Inhomster:
Kanalafgifter för 1,132 farkoster och 3,304 genomslussningar

af stock i flotte ......................................................................... Fmk 3,452: 55

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

Arbetsledning och resekostnader . . . .
Reparation af stenreveteringen..........
Sluss och ledverk.................................
Nytt rästängsel, 260 m, ......................
Husbyggnaderna .................................
Forrad och lyse.....................................

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

Fmk 2.750: —

Fmk 659: 38 
> 890: 34

891: 30 
790: 67 

» 1,571: 74
» 344: Ö8 , 5,148: 01

.................. . 635: -
Summa Fmk 8.533: 01

Tili arbetena användes 20 häst- och 617 fotdagsverken.
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b) Vääräkoski kanal i Heinävesi socken af S:t Michels iän.

Farkosternas djupgäende 1.80 m

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning............................
Underkällskostnader:

Arbetsledning och resekostnader.........
Reparation af stenreveteringen.............
Husbyggnaderna .......................................
Ly se.................................................................

♦

Fmk 1,038: 75

Fmk 141: 50 
5 784: 02
> 602: 57
»_ 50 , 1,572: 59

Summa Fmk 2,611: 34

Tili arbetena användes 3 hast- och 367 fotdagsverken.

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

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna l.n  m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0.58— 1.07 m 
Farkosternas djupgäende 1.80 m 
Slussen passerades under äret af 1,708 farkoster.
Kanaltrafiken vidtog den 29 april och upphörde den 1 december.

Utgifter:

Tjänstepersonalens aflöning............................ ....................................... Fmk 1,296: —
Underhällskostnader:

Arbetsledning och resekostnader . . . . . . . .  Fmk 192: —
Reparation af stenreveteringen .................. » 7: 35
Sluss och ledverk ................................. ........ » 1.102: 09
Vägar. planteringar och gärden.......... 61: 35
Husbyggnaderna..................................... 717: 95
Lyse ......................................................... . . . .  » 156: 93

Summa Fmk 3,533: 67

Tili arbetena användes 20 häst- och 247 fotdagsverken.

d) Hynnilänsalmi svängbro i Heinävesi socken af S:t Michels Iän.

Farkosternas djupgäende 1.80 m
Svängbron passerades under äret af 1,522 farkoster.
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Utgifter:
Tjänstepersonalens aflöning ..............................................................  Fmk 1,110: —
Underhällskostnader ...........................................................................  » 793: 10

Summa Fmk 1,903: 10

Till arbetena användes under äret 4 käst- och 98 fotdagsverken.

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

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna 2.64 in 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 2.25— 2.71 m 
Farkosternas djupgäende 1.80 m 
Slussen passerades under äret af 1,522 farkoster.
Kanaltrafiken vidtog den 5 maj och upphörde den 1 december.

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

Arbetsledning och resekostnader .............. Fmk 502: 50
Reparation af stenreveteringen..................... » 1,522: 35
Sluss och rullbro ............................................  > 343: 05
Vägar, planteringar och gärden .................  > 61: 25
Husbyggnaderna ............................................  > 1,502: 67
Förräd och lyse .............................................  > 234: 27

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

Fmk 1,348: —

» 4,166: 09 
» 50: —

Summa Fmk 5,564: 09

Till arbetena användes 28 hast- och 588 fotdagsverken.

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

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna 1.16 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 1.07— 1.73 m 
Farkosternas djupgäende 1.80 m
Kanaltrafiken vidtog den 6 maj och upphörde den 29 november.

lnkomster:
Kanalafgifter för 1,635 farkoster och 3,256 genomslussningar

af stock i flotte........................................................................ Fmk 62,573: 55

Öfverst. för Vag- o. vattenb. her. är 1913. 3
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Utgifter:
Tjánstepersonalens aflóning...........................
Underhállskostnader:

Arbetsledning ock resekostnader........
Svángbron...............................................
Vagar, planteringar och gárden ........
Husbyggnaderna ...................................
Lyse...........................................................

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

Fmk 95: — 
» 111: 70
» 227: 85
» 959: 10
» 111: 90

Fmk 2,750:

1,505: 05
220: - 

Summa Fmk 4,475: 05

Forbáttringsarbeten:
Brygga och ledverk nedanom slussen.................................  Fmk 3,182: 96
Till arbetena anvandes 64 kást- ock 717 fotdagsverken.

g) Ófriga delar af farleden.

Utgifterna varo foljande:
Arbetsledning ock resekostnader...........................................  Fmk 180: —
Trallning ock putsning af de upprensade stallena i farleden ..  » 1,248: 75
Farledsmarkenas underháll..........................................................  » 315: —

Summa Fmk 1,738: 75

Till arbetena anvandes 370 fotdagsverken.

Da den vid tullkamrarna i Kuopio ock Idensalmi under ár 1913 verk- 
stallda uppborden af kanalafgifter, utgorande saminanlagdt Fmk 1,093: 31, och 
den harfor erlagda uppbordsprocenten Fmk 43: 39 medráknas, kafva inkom- 
sterna och utgifterna for hela Suvasvesi—Joutsenvesi farled under señaste fem 
ár utgjort:

Inkomster Utgifter
Ár 1909 . .. Fmk 21,541: 90 Fmk 26,942: 45
> 1910 .. .. » 42,332: 04 > 20,985: 18
» 1911 .. .. > 53,162: 12 » 35,409: 25
> 1912 .. .. > 85,315: 43 » 25,498: 06
> 1913 .. .. > 67,119:41 » 28,402: 40

Skillnad
Fmk — 5,400: 55

> +  21,346: 86
> +  17,752: 87
> +  59,817: 37
» +  38,717: 01



5. Farleden Nyslott— Joensuu— Nurmes.

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

Farkosternas djupgäende 2.40 m
Svängbron passerades under áret af 5,176 farkoster.
Kanaltrafiken vidtog den 4 maj och upphörde den 1 december.

Utgifter:

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

Arbetsledning och resekostnader ..........
Stenrevetering ..........................................
Svängbro och ledverk.............................
Vägar, planteringar och gärden..............
Husbyggnaderna .....................................
Förrad och lyse ............ .........................

Diverse utgifter (uppställning af en semafor)

Fmk 1,120: —

Fmk 376: 99 
» 884: 20
» 1,684: 06

351: 20 
61: 70
54: 25 » 3,412: 40

............................. > 289: -
Summa Fmk 4,821: 40

Till arbetena användes 12 hast- och 486 fotdagsverken.

b) Pielis älfs kanaler i Kuopio län.

Farkosternas djupgäende 1.50 m
Genom Pielis älfs kanaler passerade under seglationstiden 3,357 farkoster, 

hvarutom genom Joensuu och Utra kanaler verkställdes sammanlagdt 453 
genomslussningar af stock i flotte.

Trafiken vidtog den 5 maj och upphörde den 14 november.

Infamster:
Kanalafgifter uppburos:

Vid kontoret i Joensuu ........................
» > » Utra................................
» » » Kaltimo ........................

Fmk 16,644: 65 
» 4,229: 25
, 1,784: 45 Fmk 22,658: 35

TJtgifter:

Tjänstepersonalens aflöning ......................................................... Fmk 19,996: —
Underhállskostnader:

Farledens utprickning samt farledsmärke- 
nas underhäll och skötsel Fmk 764: 18



Anskaffande af trävirke tili kanalerna för 
framtida arbeten och för reparation af
portar ......................................................  Fmk 3,484: 09

Arbetsredskap ocb förrad.......................... ■» 540: 51
Diverse utgifter.....................................................  » 1,612: 92 Fmk 6,401: 70

Till arbeten a användes under äret 8 hast- och 316 fotdagsverken.

1. Joensuu kanal inom Joensuu stad.

Enkel sluss af trä.
Höjdskillnad emellan trösklarna 0.40 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0 .0 4 — 1.05 m

Glängar och gräslindor................................... Fmk 76: 56
Stenläggning af gata och uppförande af

stängsel emot densamma ......................... > 5,183: 15
Sluss och slussplan .........................................  > 139: 82
Husbyggnaderna ............................................  » 2,801: 43
Diverse utgifter .............................................  » 416: 75 Fmk 8,617: 71

2. Utra kanal i Kontiolahti socken.

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna 1.59 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0 .6 2—2.79 m

Reparation af svängbron ...............................  Fmk 11: 65
Sluss och slussplan.............................................  » 111: 18
Husbyggnaderna ................................................. » 92: 30 > 215: 13

3. Kuurna kanal i Kontiolahti socken.

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna 2,08 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0 .4 4—2.92 m

Sluss och slussplan......................................  Fmk
Husbyggnaderna ............................................  »
Reparation af stenreveteringen och för-

djupning af kanalen .................................  »
Hangar och gräslindor..................................... »
Diverse utgifter....................................   »

188: 48 
1,934: 72

895: 55 
83: 42 

158: 85 3,261: 02
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4. Paihola kanal i Kontiolahti socken.

Enkel sluss af trä.
Höjdskillnad emellan trösklarna 0.61 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0.07— l.u  m

Sluss och slussplan...................................... . . Fmk 51: 17
Husbyggnaderna.......................................... » 221: 93
En brunn ...................................................... > 130: 40
Omläggning af stenrevetering 172 m2 .. , . D 404: 45
Hangar och gräslindor ............................. » 46: 18
Diverse utgifter ........................................., . . » 103: 87 Fmk 958: —

5. Haapavirta kanal i Kontiolahti socken.

Enkel sluss af trä.
Höjdskillnad emellan trösklarna 0.72 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0.40— 1.93 m

Sluss och slussplan..................................................................... » 13: 85

6. Jakokoski kanal i Kontiolahti socken.

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

Sluss och slussplan ..........................................  Fmk 23: 42
Husbyggnaderna ................................................  » 477: 64
Diverse utgifter ................................................  » 129: 70 , ß30; 76

7. Saapaskoski kanal i Eno socken.

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

Sluss och slussplan . . .
Husbyggnaderna.........
Hangar och gräslindor 
Diverse utgifter .........

Fmk 29: 56 
» 385: 77
» 733: 05
»____ 6: 80 » 1 j 155: 18
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8. Nesterinsaari kanal i Eno socken.

Enkel sluss af trä.
Höjdskillnad emellan trösklarna 1.76 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0.24— 2.88 m

Fmk 108: 57
» 379: 61
» 65: 43
» 9: -  Fmk 562: 61

Sluss ocli slussplan. . .
Husbyggnaderna ........
Gängar och gräslindor 
Diverse utgifter ........

9. Kaltiino kanal i Eno socken.

Sluss af sten med tvä slusskamrar.
Höjdskillnad emellan de yttersta trösklarna 4.90 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 2.68— 5.65 m

Sluss och slussplan...................... ................ Fmk 16 48
Husbyggnaderna............................ ....  » 428 20
Gängar och gräslindor ................ ....  » 89 85
En bat .............. ............................ ....  » 60 —
Diverse utgifter ............................ ..  » 29 —

10. Häihä kanal i Eno socken.
Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna 0.83 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0.26— l.oo m

Sluss och slussplan . . .
Husbyggnaderna........
En brunn ....................
Gängar och gräslindor 
Diverse utgifter ........

Summa underhällskostnader Fmk 23,295: 09

Fmk 5: 15 
» 606: 05
> 108: 70
» 106: 70

29: — » 855: 60

Till dessa arbeten hafva användts sammanlagdt 138 hast- och 1,925 fot- 
dagsverken.

Förbättrings- och utvidgningsarbeten:

11. Oinbyggnad af Saapaskoski sluss.

Höjdskillnad emellan trösklarna 1.31 m 
Användbar längd 31.50 rn 
Bredd 7.70 in



23

Sedan derma af trä uppförda sluss blifvit sä dälig att densamma icke 
mera utan att undergá en grundlig reparation künde äga bestand, uppgjordes 
förslag till dess ombyggande af betong med stenbeklädda sidor för en beräknad 
kostnad af 130,000 mark. Denna summa befanns emellertid under arbetéts 
fortgáng vara nägot för lag, hvarför ett nytt, á 151,000 mark slutande kost- 
nadsförslag uppgjordes ock reserverades häraf 80,000 mark för är 1912 ocb äter- 
stoden eller 71,000 mark för ar 1913. Uppmurningen af slusskammaren äfvensom 
öfriga i samband därmed stäende arbeten öfverlämnades den 1 november 1912 
pa entreprenad tili byggmästaren Oskar Flink för en summa af 78,500 mark.

Arbetet päbörjades i februari 1912 och fullbordades i juli mänad detta ar.
Under áret slutfördes det under föregäende ar vidtagna uppförandet af 

ett för murningen erforderligt varmt skjul, i skydd af hvilket sedermera slus- 
sen i sin kelhet jämväl uppmurades, slussplanen bakom murarna fylldes, de 
gamla portarna insattes pá sina platser och omrádet kring slussen putsades. 
Dessa arbeten fortskredo sa att vatten künde intappas i slusskammaren den 
6 maj och kanalen öppnas för trafík vid demias början pá váren. Slutlig af- 
syning af arbetet ágde rum den 19 maj.

Under áret användes för arbetet Fmk 70,910: 41.

Otgifterna
för arbetet i dess belhet hafva varit följande :

Allmänna kostnader.

Ingenjörers, byggmästares m. fl. aflöningar Fmk 4,684: 90
Resekostnader.....................................................  » 520: 25
Hyror. expenser m.m........................................ » 625: 45
Sjukvärden .........................................................  » 349: 55 Fmk 6,180: 15

Expropriation.

Skadeersättningar tili jordägare........................ 148: 75

Förberedande och terrasseringsarbeten.

ßöjning af omrádet ........................................ Fmk 1.156: 80
Arbetsspár och maskiner samt provisionella

byggnader .................................................  » 13,875: 28
Dammbyggnader.................................................  » 2,231: 78
Upptagning af sten frán kanalen.................. > 80: —
Reparation af släntorna ...................................  » 948: 50 18,292: 36
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Slussen.

Torrhâllning af arbetsplatsen......................
Betongmur .....................................................
Gras till slussplan.........................................
Reparation af satten.....................................
Kilning och huggning af stenpollare . .. .

Fmk 4,552: 70
» 34,590: 14
» 2,258: 10
» 194: -

140: — Fmk 41,734: 94

Vägar, diken, planteringar och gärden.

Dragvägar och gângar........................................................... 1,088: 87

Husbyggnader.

Kontorsrummets iständsättande.................................................  » 151: 15

Förrädet.

Förradet och transporter.............................................................  » 11,019: 88
Till entreprenören utbetalades efter afdrag af 

Fmk 11,215: 66, värdet af förbrukade
materialier,.............................................  Fmk 67,284: 34
äfvensom för öfverarbete...................... » 5,006: 02 , 72,290: 36

Summa Fmk 150,906: 41

Till arbetet hafva användts sammanlagdt 635 hast- och 14,962 fotdags- 
verken.

12. Ombyggnad af Haapavirta sluss.

Sedan donna af trä uppförda sluss under ârens lopp sä förfallit att en 
ombyggnad af densamma blef oundviklig, insände dävarande distriktsingenjören 
i Kuopio distrikt jämte utgiftsförslaget för är 1911 tili Öfverstyrelsen förslag 
och en â 122,000 mark slutande kostnadsberäkning till ombyggnad af 
slussen i sten och föreslog pa samma gang att arbetet skulle pabörjas sist- 
nämnda är. Enär emellertid förslaget i frag a ansàgs tarfva omarbetning i sär- 
skilda delar, uppgjordes â Öfverstyrelsen nytt förslag jämte en till 135,000 
mark uppgâende kostnadsberäkning för ombyggnaden, af hvilket belopp 30,000 
mark statt tili disposition detta är.

Arbetet vidtog i juni och inskränkte sig hufvudsakligast tili anskaifande 
af erforderliga materialier säsom trävirke, sten och grus äfvensom tili uppfö- 
rande af provisionella byggnader. Arbetet fortgär.

Arbetskvantiteter:
Sprängning af borg 95 m3



25

Huggning af beklädnadssten till slussen 21 m3 
Släpning af grus och jord 1.701 m3 
Kostnaderna för äret stego till Fmk 27,839: 65.
Till arbetet användes 84 hast- och 3,996 fotdagsverken.

13. Kaltimo— Nesterinsaari farledsarbete i Eno socken af Kuopio län.

Vattendjup vid lägvattenständ 2.50 m
Bottenbredd i rak led 10 m
Minsta radie i krökningar 250 m
I afseende ä detta arbete hade vederbörande distriktsingenjör föreslagit, 

att Kaltimo och Nesterinsaari kanaler skulle förenas med hvarandra sälunda 
att en bank byggdes i strömmen emellan Kaltimo och Kahapyörre kanaler 
och att sist-nämnda kanal skulle flyttas längre österut. Emellertid skulle ban
ken enligt förslaget byggas sä nära östra stranden att det blefve nödigt att ur 
den nya farleden upptaga afsevärda kvantiteter jord.

Da kostnadsförslaget därjämte steg tili 194,000, alternativt 264,000 mark, 
uppgjordes ä Öfverstyrelsen ett nytt ä 177,400 mark slutande förslag, enligt 
kvilket Kaltimo kanals nedre del skulle utvidgas med en bottenbredd af 10 m 
tili samma djup som den öfre tröskeln uti Nesterinsaari kanal, hvarjämte 
Kahapyörre kanals läge endast obetydligt skulle förändras. Mellan Kaltimo 
och Kahapyörre komme farleden att säsom härtills gä i hufvudströmmen. 
Uti förslaget tili utgiftsstat för är 1909 hade för utvidgning af Kaltimo kanals 
nedre del upptagits ett belopp af 37,500 mark och för gräfning af Kahapyörre 
nya kanal 30,000 mark. I april 1909 vidtogo arbetena med släpning af jord 
frän Kaltimo kanal med kippvagnar längs en pä bockar byggd bana.

Emellertid hade handlanden M. G. Piipponen m. fl. anhällit att farleden 
emellan Kaltimo och Kahapyörre kanaler skulle medelst tidigare projekterad 
dämm afskiljas frän hufvudälfven och dar bedrifven stockflottning, i anledning 
hvaraf ä Öfverstyrelsen utarbetades nytt projekt, kvilket af Kejserliga Senaten 
den 25 September 1909 fastställdes.

Enligt det sälunda ändrade förslaget hafva arbetena ä kanalen emellan 
Kaltimo och Nesterinsaari, med vattenintag vid förstnämnda kanal och vatten- 
regleringsanordning vid Nesterinsaari, fortgätt med afbrott intill augusti mä- 
nad innevarande är, dä arbetet fullbordades.

Under äret slutfördes de vid den slutliga afsyningen den 6 Oktober 1911 
nödigbefunna kompletteringsarbetena, nämligen fyllning och utjämning af ban
ken emellan Kaltimo och Kahapyörre äfvensom revetering af släntorna inät far
leden. Slutlig afsyning af kompletteringsarbetena verkställdes den 4 november.

Under äret användes för arbetena Fmk 16,774: 15.

Öfverst. för Vag- o. vattenb. her. är 1913. 4
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Utgifterna
för arbetet i dess helhet hafvci värit foljande:

Allmänna kostnader.

Ingenjörers, bygginästares m. fl. aflöningar Fmk 12,759: 05
Resekostnader.................................................  » 1,442: 92
Hyror, expenser m. m. ................................  » 760: 40
Sjukvarden .....................................................  » 810: 38 Fmk 15,772: 75

Expropriation.

Skadeersättningar tili jordägare.................................................  » 513: 50

Förberedande och terrasseringsarbeten.

F ö r b e r e d a n d e  a r b e t e n :
Röjnings- ocb mätningsarbeten....................  Fmk 1,126: 8o
Byggande af arbetsspar, provisionella

byggnader m. m........................................ » 3,346: 24
Skyddsdammar.................................................  » 4,566: 86

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n  pä  d e t  t o r i a :
Torrballning af arbetsplatsen ....................  Fmk 15,913: 06
Byggande af bankar ...................................... > 27,411: 32
Stenblandad lerjord 49,797.51 m3 à Fmk

1: 98 .........................................................  » 98,814: 40
Stenblandad grusjord 17,267.03 m3 à Fmk

1: 67 .........................................................  > 28,893: 38
Bergsprängning 39.47 m3 à Fmk 4: 44 .. » 175: 10

Släntor, vattenreglering m. m.

Revetering 11,229.28 m2 ä Fmk 6: 15 . . .  . Fmk 69,049: 24
Nesterinsaari vattenreglerings anordning. . » 1,832: 94
Kaltimo kanals vattenintag .......................... » 8,827: 84
Pollare, 6 st............................................ > 1,701: 25
Nackdike tili vänstra släntan af Kaltimo

kana! .........................................................  » 218: — 261,876: 48
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Förrädet och diverse utgifter.

Kontorslokal och. inventarier......................
Redskap och arbetsmaskiner samt mate-

rialier.....................................................
Transporter.....................................................
Diverse utgifter.............................................

Fmk 144: 20

» 9,536: 99
» 2,211: 10
» 246:27 Fmk 12,138:56

Summa Fmk 290,301: 29

Till arbetet hafva inalles användts 9,713 hast- och 54,097 fotdagsverken.

14. Expropriation af jo r d - och vattenomräde vid Joensuu kanal.

Sedan Kejserliga Senaten pa framställning af Öfverstyreisen den 27 O k 

tober 1911 förordnat att en pâ öfre sidan af Joensuu kanal befintlig 1,660 
m2 stör strandremsa med angränsande, tili allmänna farleden icke hörande 
vatten äfvensom ett vattenomräde af 615 m2 storlek, hvilka erfordrades vid en 
eventuell ombyggnad af den yttre kanalbanken, skulle i expropriationsväg 
förenas med Joensuu kanalomrâde, verkställdes expropriation af sagda oni- 
râden den 27 juni detta är och stego förrättningskostnaderna tili 596 mark 
40 penni.

S a m m a n d r a g  a f  u t g i f t e r n a  v i d  P i e l i s ä l f s  k a n  a l e  r:

Aflöningar.....................................................
Underhallskostnader.....................................

Förbättrings- och utvidgningsarbeten:
Telefonnät tili kanalerna..................
Ombyggnad af Saapaskoski sluss .. 
Ombyggnad af Haapavirta sluss.. . .  
Kaltimo—Nesterinsaari farledsarbete 
Expropriationsförrättning vid Joen

suu kanal.........................................

Fmk 19,996: —
» 23,295: 09 Fmk 43,291: 09

» 1,957: 74
» 70,910: 41

27,339: 65 
» 16,774: 15

> 596: 40 , 117,578: 35
Summa Fmk 160,869: 44

Dâ fran de ordinarie utgifterna.....................................................  » 43,291: 09
afdragas inkomsterna .............................................................  > 22,658: 35
utgör skillnaden.....................................................................  Fmk 20,632: 74

Inkomsterna och utgifterna hafva under senaste fern är värit följande:
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Inkomster Utgifter Skillnad
1909.. Fmk 31,264: — Fmk 68,105: 12 x) Fmk — 36,841: 12
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
1913.. » 22,658: 35 » 43,291: 09 > — 20,632: 74

c) Öfriga delar af farleden.
Utgifter:

Arbetsledning och resekostnader..........................................................  Fmk 199: 25
Underhäll af farledsmärkena i Kivisalmi sund.................................... » 649: 41
Underhäll af remmare i Juukalah.fi farled och hamn i Pielis

järvi ...............................................................................   »_35: —
Summa Fmk 883: 66

Tili arbetena användes 6 häst- och 140 fotdagsverken.

6. Farleden Willmanstrand— S:t Michel.
a) Varkaantaipale svängbro i Kristina socken af S:t Michels län.

Farkosternas djupgäende 1.65 m
Under äret passerades svängbron af 1.799 farkoster.
Kanaltrafiken vidtog den 29 april och upphörde den 3 december.

Utgifter:
Tjänstepersonalens aflöning .............................................................  Fmk 660: ■—
Underhällskostnader .........................................................................  » 247: 33

Summa Fmk 907: 33
Till arbetena användes 47 fotdagsverken.

b) Juurisalmi svängbro i Kristina socken af S:t Michels län.
Farkosternas djupgaende 1.65 m
Svängbron passerades under äret af 3,696 farkoster.
Kanaltrafiken vidtog den 29 april och upphörde den 3 december.

Utgifter:
Tjänstepersonalens aflöning .........................................................  Fmk 1,060: —
Underhällskostnader.........................................................................  » 1,721: 33

Summa Fmk 2,781: 33
Till arbetena användes 255 fotdagsverken.

l) I 1909 ärs berättelse omfatta motsvarande siffroi- jämväl utgifterna för farledens 
förbättrande.
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c) Öfriga delar af íarleden.

Farkosternas djupgáende 1.65 rn

Utgifter:
Arbetsledning och resekostnader.......................................................  Fmk 160: —
Trallning och putsning af farleden .................................................  » 205: 20
.Reparation af stenrevetering ...............................................   > 492: 22

Summa Fmk 857: 42

Till arbetena användes 1 hast- och 173 fotdagsverken.

7. Öfriga farleder i Saima vattensystem.
a) Farleden genom Otamoinsalmi sund i Savitaipale och Taipalsaari socknar

af Vlborgs län.

Farkosternas djupgáende 1.80 m
Under aret reparerades i farleden befintliga pollare för en kostnad af 39 

mark 80 penni.

b) Kurensalmi farled i Ruokolaks socken af Viborgs län.

Farkosternas djupgáende 2.40 m
För trallning och putsning af farleden har utbetalats Fmk 690: 80.
Till arbetena användes 171 fotdagsverken.

Undanskaffande af ett grund i södra ändan af Kurensalmi sund i 
Ruokolaks socken af Viborgs län.

I skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 9 december 1910 
berättigade Kejserliga Senaten Ofverstyrelsen att i nágot framtida arbetsför- 
slag upptaga en summa af 9,000 mark för undanskaffande af ett för trafiken 
hinderligt grund i södra ändan af Kurensalmi upprensade farled.

Arbetet päbörjades i juni manad detta ár.
Under áret verkställdes uppmuddringen i dess helhet för hand och aflägs- 

nades sten med tillhjälp af dykare, hvarför endast trallning och slutlig afsy-
ning aterstä.

Utgifter:
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m............................... Fmk 857: 16
Förberedande arbeten, färjor m. m.................................................  > 1,680: 72
Terrasseringsarbete under vatten:



Fmk 1,746: 60
Muddring af gras och stenblandad jord pä 8.5 m djup

248 m3 ................................................................................
Sprängning och upptagning af jordsten pä 3.5 m djup

607 m3 ...................................................................................  > 4,455: 08
Förrädet ................................................................................................  » 186: 45

Summa Fmk 8,926: 01

Till arbetet användes under äret 2 hast- och 1,719 fotdagsverken.

c) Farleden Nyslott— Kesälahti i S:t Michels län.

Farkosternas djupgäende 1.8 0  m
Under äret trallades och putsades upprensade stallen i farleden hvarjämte 

i densamma befintliga pollare malades. Kostnaderna stego tili 375 mark.
Till arbetena användes 3 hast- och 28 fotdagsverken.

d) Farleden tili Joroisniemi uti Jorois socken af S:t Michels län.

Vattendjup vid lägvattenständ 2.io m
Bottenbredd ä rak sträcka 10 m
Minsta radie i krökningar 150 m
Arbetet päbörjades i juni 1912 och fortgär. En närmare redogörelse för 

arbetets uppkomst och tekniska program ingär i Ofverstyrelsens berättelse för 
är 1912.

Under äret fortgick och slutfördes uppmuddringen med grabb af Puomi- 
lansalmi och Kotkatsalmi sund. Syväsalmi sund blef i det närmaste färdigt 
nppmuddradt dels med enskopigt mudderverk, dels med grabb. Under vintern 
verkställdes i skydd af dammar utschacktning i Wirtasalmi sund jämte det 
att släntorna reveterades med sten. Under sommaren fortsattes arbetet medelst 
muddring med enskopigt mudderverk pä hvardera sidan af dammställena, men 
mäste arbetet tili följd af isläggning afbrytas den 15 november, dä mudder-
verket transporterades tili Taipale kanal.

Arbetskvantiteterna för äret:

Utschacktats inom dammar
jo r d .........................................................................  16,389 m3
jordsten .................................................................  742 m3
berg.........................................................................  109 m3

Upptagits med mudderverk
lei’a pä 3.6 m d ju p ................................................ 8,237 m3
stenblandad jord pä 3.6 m djup ......................... 4,380 m3
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689 tn3 
6 in3

Uppförande ai betongmur a kanalsträckan emellan Juojärvi ooh Varislahti.

e) Kanalisering af Juojärvi vattendrag i Kaavi, Tuusniemi och Kuusjärvi 
socknar af Kuopio Iän samt Heinävesi socken af S:t Michels Iän.

Vattendjup vid lägvattenständ

jordsten pä 3.6 ro djup 
berg pä 3.6 m djup. . .  

Förstärkning af släntor
stenrevetering .....................................................  801 ro2
stenbank................................................................. 206 m3

Anslag, beviljadt den 18 mars 1910,   Fmk 120,000: —
Tillskottsanslag, beviljadt den 13 juni 1913,......................   > 10,000: —

TTtgifter:
Allmänna kostnader......................................................................... » 2,207: 63
Förberedande och terrasseringsarbeten.........................................  * 67,704: 18
Remmare ............................................................................................  » 47: 50
Förrädet ..............................................................    »_5,790: 71

Summa Fmk 75,750: 02

Under är 1912 ätgick för arbetet..................... .......................  » 50,639: 95
Summa Fmk 126,389: 97

Tillfarbetefc användes under äret 1,493 häst- och 11,994 fotdagsverken.

2.io m
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Kanalbottnens bredd:
i bergskärningar ........................................................................ 10.o m
» jordskärningar ..........................................................................  15.0 m

Minsta radie i krökningar:
i kanal..............................................................................   180.0 m
» su n d ..................................................................................... 150.0 m

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

Arbetet pâbegyntes i juni 1911 och fortgar. JSTännare redogörelse för dess 
uppkomst ooh det tekniska programmet för detsamma ingâr i 1911 ars berättelse.

Under äret hafva arbetena fortskridit sälunda:

I  I:sta eller Varistaipale Imnals arbetsdistrikt blefvo kanalens stenreveterin- 
gar och vattenledningen fran Varisjärvi sjö förbi slussarna tili Yarislahti vik 
för afledande af högflodsvatten färdiga. Likasa slutfördes under sommarens lopp 
murningsarbetena för slussarna, slussportarna och svängbron insattes pa sinä 
platser och de provisionella dammarna i kanalens hvardera ända aflägsnades, sä 
att den första farkosten kunde passera kanalen den 3 november. Kanalomradet 
röjdes, plantor anskaffades för planteringarna, slussplanerna jämnades och be- 
lades med grus och släntorna erhöllo torfbeklädnad. Hela äret hölls vattnet 
i träsken ofvanom kanalen lägre än vanligt, hvilket underlättade arbetet sayal 
här soin i Taivallahti kanals arbetsomräde.

Slussarna under arbete à den nedre kanalsträckan emellan Juojärvi och Varislahti.



33

1 lldra  eller Taivallaliti kanals arbetsdistrikt vidtog strax i början af äret 
gräfningen af den s. k. mellankanalen d. v. s. genombrytandet af den emellan 
Yarisjärvi sjö och Varislampi träsk befintliga banken, hvarest jordarten bestod 
af särdeles mjuk kärrjord. För detta ändamäl utfylldes längs livardera sidan af 
kanalen en myckenket grus tili tryckbankar och emellan dessa bortschaktades 
den undanträngda jordmassan. För stenrevetering af kanalens släntor erfor- 
derligt pälningsarbete utfördes.

Yid Taivallahti kanal fortsattes jordsc.haktningsarbetena med tillhjälp af 
tryckbankar, släntorna pälades och försägos med stenrevetering. Äfven bergskär- 
ningsarbetena blefvo i hufvudsak färdiga, men visade sig berget mängenstädes 
vara sä söndersprucket och sprödt (olivin full med ädror af rä asbest och tälj- 
sten) att den mäste sprängas i dossering 1 : 1 och delvis förses med stödjemur.

Da kanalarbetet fortskridit därhän att det icke mera var nödvändigt att 
hälla kanalen torrlagd utom vid de under uppmurning varande slussarna, 
uppfördes pä hvardera sidan om slusstället lutande fängdammar.

I  lILdje eller Taivallahti—Kaavinkoski arbetsdistrikt vidtogo arbetena i maj 
mänad invid Kaavinkoski ström. Provisoriskt uppfördes smedja och förrädsrum, 
en provisioneil bro byggdes och den öfver strömmen tidigare ledande, uti tvänne 
spann utförda bron refs jämte dess strömpelare af sten och landfästen. Nya 
strömpelare och landfästen för svängbron murades af sten i cementbruk och 
blefvo i det närmaste färdiga. Farleden utgräfdes pä det torra i skydd af 
provisionella dammar tili füllt djup, men utanför dammarna endast tili läg- 
vattennivän. Jämdelarna tili svängbron anskaffades frän Maskin- och Bro- 
byggnads Aktiebolaget i Helsingfors. Brovaktens bostad, uthusbyggnader och 
badstuga blefvo äfven färdiga under äret.

Alla för kanalarbetet erfOrderliga jord- och vattenomräden äfvensom 
grustäkter m. m. värderades vid expropriationsnämndens sammanträde i juli 
och blef dennas beslut fastställdt genom utslag af vederbörande guvernörs- 
ämbeten. Utbetalningen af expropriationsersättningarna medhanns dock icke 
innan ärets slut.

Arbetskvantiteterna för äret äro följande:
Dy och kärrjord ..................................................................... 14,568 m3
Lera och sand .........................................................................  5,807.5 »
Stenblandad jo rd .....................................................................  16,679 »
.Jordsten.........................................................   1,562 >
Berg ........................................................................................  9,797.5 »
Muddring ................................................................................  566 »
Jord och grus tili tryckbankar .........................................  9,089.5 m3

Öfverst. för Väg- o. vattenb. her. är 1913. 5
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Grus till stenrevetering och stodjemurar .......................... 5,395 m3

Paining och stodbjalkar under stenreveteringen, lopande
meter slanta...........................................................  848 m

Torflaggning at slantor...........................................................  4,020.5 m2

Forstarkning af slantor medels stenkastning .................. 84 >
> > » » stenrevetering................... 11,979.5 »
» » » » stodjemur.........................  1,205 m*

Betong- och stenmur i bropelare.............................................  460 >
Betongmur i slussar ............................................................ 3,067.4 »
Stenmur » » .............................................................  969.6 >
Fyllning och grusbelaggning af slussplaner...................... 1,418 »
Arbetsanslag, beviljadt den 11 november 1910, Fmk 1,390,000: — .

Utgifter:
Allmanna kostnader.......................................................................  Fmk 26,696: 20
Expropriationskostnader .................................................................  » 3,662: 36
Forberedande och terraseringsarbeten .........................................  > 235,177: 15
Broar, dragvagsbryggor m. m..........................................................  » 40,271: 39
Slnssar................................................................................................. » 135,527: 84
Vagar, diken och planteringar .....................................................  » 8,351: 74
Husbyggnader.....................................................................................  » 13,512: 28
Forradet och diverse utgifter.........................................................  > 1,338: 24

Summa Fmk 464,537: 20

Afgar for forsalda redskap och materialier.................................. > 26,629: 40
De faktiska utgifterna for aret belopa sig forty t i l l ............  Fmk 437,907: 80

Till arbetet atgick ar 1912 ..............  Fmk 592,138: 22
» » » » 1911 ...............  » 142,337: 33 » 7 3 4 ,4 7 5 : 5 5

Summa Fmk 1,172,383: 35 

Till arbetena användes under aret 6,960 hast- och 56,235 fotdagsverken.

f) Farlederna i Kallavesi.

Farleden Kuopio— Muuruevirta— Akonpohja— Karjalankoski.

Yattendjup vid lägvattenständ 1.7 m
I farleden befintliga sten- och träpollare dels reparerades, dels ersattes 

med nya; kostnaderna härför stego tili Fmk 1,977: 05.
Tili arbetena användes 18 häst- och 346 fotdagsverken.
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g) Farleden Syväri— Vuotjärvi.

1. Lastukoski kanal i Nilsiä socken af Kuopio iän.

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan slusströsklarna 0.77 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0.19—0.79 m 
Farkosternas djupgäende 1 .6 0  m
Kanaltrafiken vidtog den 7 maj och upphörde den 21 november.

Inkomster:

Kanalafgifter för 1,075 farkoster och 3 genomslussningar af 
stock i flotte.............................................................................

Dtgifter:
Tjänstepersonalens aflöning .........................................................
Underhällskostnader.........................................................................
Diverse utgifter................................................................................

Summa

Fmk 942: 30

Fmk 1,930: _
» 512: 45

123: —
Fmk 2,565: 45

Tili arbetena användes 21 häst- och 43 fotdagsverken.
Under senaste fern är hafva inkomsterna och utgifterna värit följande:

Inkomster Utgifter Skillnad
Ar 1909...............  Fmk 527: 05 Fmk 2,450: 05 Fmk — 1,923: —
» 1910.................  » 709: 15 » 2,081: 63 » — 1,372: 48
* 1911................. » 740: 35 » 4,714: 23 > — 3,973: 88

1912.................. » 828: 65 > 2,605: 87 » -  1,777: 22
> 1913................. > 942: 30 > 2,565: 45 > — 1,623: 15

2. Öfriga delar af farleden.
Kostnaderna för underhäll af farledsmärken m. m. stego tili Fmk 121: 75.

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

1. Saarikoski sluss och Niva svängbro.

Enkel sluss af trä.
Höjdskillnad emellan slusströsklarna 2.99 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna vid slussen O.so—3.20 m 
Farkosternas djupgäende 1.20 m
Kanaltrafiken vidtog den 7 maj och upphörde den 9 november.
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Inkomster:
Kanalafgifter för 1,089 farkoster ocli 13 genomslussningar af

stock i flotte ............................................................................. Fmk 1,567: 15

Utgifter:
Tjanstepersonalens afloning.............................................................
Underhallskostnader:

Arbetsledning och resekostnader................  Fink 105: —
Niva bro och ledverk...................................... » 227: 42
Begleringsdammen och flottningsrannan.. > 474: 78
Sluss och slussplan.......................................... > 137: 35
Vagar, planteringar och garden .................. » 119: 42
Husbyggnaderna .............................................  » 460: 11
Lyse m. m............................................................ » 73: 90

Diverse utgifter ................................................... .............................
Summa

Fmk 3,005: -

» 1,597: 98
> 207: 95

Fmk 4,810: 93

Till arbetena anvandes 17 hast- och 366 fotdagsverken.
Inkomsterna och utgifterna hafva under de señaste fern áren utgjort:

Är 1909 . . .
Inkomster

. Fmk 1,116: 80
Utgifter

Fmk 28,595: 65 Fmk
Skill nad
-  27,478: 85

T> 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
» 1913 . . . > 1,567: 15 » 4,810: 93 7> — 3,243: 78

2. Öfriga delar af farleden.

Utgifter:
Arbetsledning .............................................................
Muddring af svämsand i Kiurujoki ä ..................
Underháll af farledsmärken......................................

............ Fmk 370: —

............ » 1,509: 71

............ > 523: 80
Summa Fmk 2,403: 51

Till arbetena anvandes 448 fotdagsverken.

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

Vattendjup vid lágvattenstánd 1.2 m 
Arbetsanslag, beviljadt den 13 maj 1909, 
Tiilskottsanslag, > > 26 > 1911,

............ Fmk 62,000: —

............ > 5,500: -
Summa Fink 67,500: —
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linder äret har af anslaget utbetalats Fmk 31: —, hvarför arbetets total- 
kostnad, efter afdrag af försäljningspriset för Tikankoski kvarnomräde och för 
försälda arbetsredskap influtna medel, sammanlagdt Fmk 2,034: 65, stigit tili 
Fmk 65,584: 76.

B. Päijänne vattenSystem.

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

Arbetet päbörjades och slutfördes under är 1912. En närmare redogö- 
relse för arbetet ingär i 1912 ärs berättelse.

Under äret verkställdes slutlig afsyning af arbetet den 30 juni, hvarefter 
detsamma godkändes.

9. Farleden Lahtis— Jyväskylä.

a) Vesijärvi kanal i Asikkala socken af Tavastehus län.

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna 3.24 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 1.51— 3.54 m 
Farkosternas djupgäende 2.4 m
Kanaltrafiken vidtog den 2 maj och upphörde den 11 december.

Inkomster:
Kanalafgifter för 7,634 farkoster och 1,151 genomslussningar

af stock i flotte...................................................................... Fmk 31,201: 40

Utgifter:
Tjänstepersonalens aflöning.............................................................  Fmk 7,015: —
Underhällskostnader:

Arbetsledning och resekostnader..................  Fmk 135: —
Stenrevetering .................................................  > 691: —
Sluss och slussplan.......................................... » 355: 63
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Yägar, planteringar och garden
Husbyggnaderna ........................
Lyse ............................................

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

Fmk 230: —
» 204: -
» 300: 17 Fmk 1,915: 80

.........................  > 97: 35
Summa Fmk 9,028: 15

Till arbetena användes 14 hast- och 253 fotdagsverken.

Inkomsterna och utgifterna hafva under senaste fern är värit följande:

Inkomster Utgifter Skillnad
Ä r  1909 . . . .  Fmk 30,968: 50 Fmk 6,806: 76 Fmk +  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
» 1913 . . . .  > 31,201: 40 » 9,028: 15 » +  22,173: 25

Ombyggnad af kanalen.

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

Under äret uppställdes en med aga-ljus försedd signalinrättning i södra 
ändan af kanalen och en signallykta i kanalens norra ända. Kostnaderna 
bärför stego tili Fmk 2,190: 11. Till arbetena användes 3 hast- och 51 fot
dagsverken.

Anslag, beviljadt den 2 december 1907,
» » »1 7  September 1910.
» > » 25  augusti 1911, ..

............ Fmk 471,000: —

............  » 70,000: —

............ » 20,000: -
Summa Fmk 561,000: —

Ombyggnaden af kanalen bar inalles dragit en kostnad af Fmk 560,707: 75.

b) Kalkis kanal i Asikkala socken af Tavastehus län.

Enkel sluss af trä.
Höjdskillnad emellan.trösklarna 1.57 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 0.72—1.95 m 
Farkosternas djupgäende 1.80 m
Kanaltrafiken vidtog den 2 maj och upphörde den 9 december.
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Inkomster:

Kanalafgifter för 2,628 farkoster ooh 102 geDomslussningar af
stock i flo tte ............................................................................. Fmk 5,306: 95

Utgifter:

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

Arbetsledning ooh resekostnader........
Stenrevetering .......................................
Sluss ooh slussplan...............................
Yägar, planteringar ooh gärden ........
Husbyggnaderna ...................................

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

Fmk 2,300: —

Fmk 76: —
> 414: 70
> 360: 15
» 279: 15
» 153: — » 1,283: —

...................... » 268: -
Summa Fmk 3,851: —

Tili arbetena användes 3 häst- ooh 106 fotdagsverken.

Inkomsterna ooh utgifterna hafva under senaste fem är värit följande:

A r 1909 . . .
Inkomster

. . .  Fmk 2,778: 55
Utgifter

Fmk 8,070: 88 Fmk
Skillnad
-  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

» 1913 . . . . . .  » 5,306: 95 » 3,851: — +  1,455: 95

c) Äijälänsalmi sund i Jyväskylä socken af Vasa Iän.

Vattendjup vid lagvattenständ 2 40 m 
Botteubredd 11 m 
Minsta radie i krökningar 210 m 
Den muddrade farledens längd 880 m
Under äret reparerades den af ribbor byggda strandskoningen. 
Kostnaderna härför stego tili Fmk 487: 85. Tili arbetet användes 98 

fotdagsverken.

d) Öfriga delar af farlederna.

Kostnaderna för underhället af remmare ooh farledsmärken äfvensom för 
upptrallning af farleden utgjorde Fmk 900: 60.
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10. Farledema i Puulavesi vattendrag.

1. Underhällsarbeten.

Kostnaderna för underhället af remmare stego tili Fmk 504: 50.

2. Förbätiring af farleden.

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

därhän att ali iartygstrafik omöjliggjordes, verkställdes undersökning pä ort 
och stalle och. uppgjordes förslag tili upprensning af Vaimonsalmi, Rautamul- 
lansalmi, Ukonsalmi, Punapukinsalmi, Kellosalmi, Suosalmi och Muuttosalmi 
sund och tili förbättring af stenreveteringen i Likainen kanal.

Arbetet päbörjades i Oktober 1912 och slutfördes i juli mänad detta är.
Under äret fullbordades fördjupningen af Likainen kanal och omlägg- 

ningen af reveteringarna hvarjämte skyddsdammarna ailägsnades. Uti Vaimon- 
salmi, Rautamullansalmi, Ukonsalmi, Punapukinsalmi, Kellosalmi, Suosalmi och 
Muuttosalmi sund aflägsnades sjunken stock och nedrasade stenar hvarförutom 
reparation af pollare verkställdes.

TJtgifter:
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m...................................  Fmk 268: —
Underhäll och rifning af dammar ..................................................... > 1,778: 50
Vattenpumpning....................................................................................  > 330: —
Fördjupningsarbete, 194 m3 ................................................................. » 623: 20
Stenrevetering 480 m2 ........................................................................  > 1,889: 50
Förrädet.................................................................................................... » 239: 26
Diverse utgifter ....................................................................................  » 24: —

Summa Fmk 5,152: 46

Under föregäende är har tili arbetet ätgätt ...................................  » 3,510: 32
Summa Fmk 8,662: 78

Kostnaderna voro ursprungligen beräknade tili Fmk 7,000: —.
Tili arbetena hafva under är 1913 användts 89 häst- och 1,233 fotdags- 

verken.

11. Farleden lisvesi— Pielavesi.
a) Tervonsalmi svängbro i Karttula socken af Kuopio Iän.

Farkosternas djupgäende 1.50 m
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Brovaktens aflöning 
Underhällskostnader

Utgifter:
Fmk 660: — 

» 335: 56
Summa Fmk 995: 56

Tili arbetena användes 3 häst- och 30 fotdagsverken.

b) Kolu kanal i Karttula socken af Kuopio Iän.

Sluss af sten med tvä slusskamrar.
Höjdskillnad emellan trösklarna 4.29 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 4.21—4.67 m 
Farkosternas djupgäende 1.50 m
Kanaltrafiken vidtog den 12 maj och upphörde den 19 november.

Inkomster:
Kanalafgifter för 797 farkoster ....................
Ofriga inkomster...............................................

............Fmk 1,875: 35

............ > 189: 90
Summa Fmk 2,065: 25

Utgifter:
Tjänstepersonalens aflöning.................................
Underhällskostn ader:

Stenrevetering .............................................
Svängbro och ledverk .................................
Vagar, planteringar och gärden ..............
Husbyggnaderna .........................................

Di verso utgifter .....................................................

Tili arbetena användes 122 fotdagsverken.

Fmk 2,224: 92

Fmk 209: 97
> 8: 15
> 60: 75
» 136: 31 » 415: 18

. ....................  » 22: 50
Summa Fmk 2,662: 60

Inkomsterna och utgifterna under senaste fem är hafva värit följande:

Inkomster Utgifter Skillnad

Ar 1909 . . . . . .  Fmk 1,344: 30 Fmk 3.001: 74 Fmk — 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
1913 . . . . . . h 2.065: 25 > 2,662: 60 597: 35

Öfverst. för Väg- o. vattenb. ber. dr 1918. 0
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c) Säviä kanal i Pielavesi socken af Kuopio län.

Farkosternas djupgäende 1.50 m
Kanaltraliken vidtog den 12 maj och. upphörde den 19 november.

Utgifter:
Tjänstepersonalens afiöning.................................................................  Fmk 675
Reparation af stenreveteringen .........................................................  > 208

Summa Fmk
30
30

Till arbetena användes 5 hast- och 42 fotdagsverken.

d) Öfriga delar af farleden.

Kostnaderna för underhäll af remmare och farledsmärken stego tili 
Fmk 111: 24.

12. Farlederna i Keitele.

Haapasalmi svängbro i Viitasaari socken af Vasa län.

Utgifter:
Brovaktens aflöning.......................................
Tjärning och mälning af b r o n .....................
Tillbyggnad tili brovaktens bostad..............

............ Fmk 660: —

............ » 131: 20

............ » 2,056: -
Summa Fmk 2,847: 20

C. Kumo älfs vattensystem.

13. Farleden Tavastehus— Tammerfors samt Tavastehus— Längelmäki
och Hauho.

a) Lembois kanal i Lempäälä socken af Tavastehus län.

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna 2.22 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 1.84—3.26 m 
Farkosternas djupgäende 1.60 m (ordningsstadgan 1.49).
Kanaltrafiken vidtog den 3 maj och upphörde den 1 december.

Inkomster:
Kanalafgifter för 849 farkoster och 46 genomslussningar af 

stock i flotte Fmk 2.157: 80
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Utgifter:

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

Arbetsledning och resekostnader ...............  Fmk 195: 60
Stenrevetering 562 m2 ....................................  > 1.008: 65
Vagar, planteringar och garden.................... » 507: 25
flusbyggnaderna................................................  » 510: 59
Lyse ....................................................   » 3: 95

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

Fmk 2,025: —

» 2,226: 04
70: -

Summa Fmk 4,321: 04

Till arbetena användes 12 hast- och 430 fotdagsverken.

Inkomsterna och utgifterna vid 
aren utgjort:

Inkoroster
I r  1909 ..............  Fmk 1,607: 25
» 1910................ » 2,828: 20
> 1911 ................ . 2,569: 30
» 1912................ » 1,206: 60
» 1913................ » 2,157: 80

kanalen halva 

Utgifter
Fmk 2,318: 80

» 2,557: 90
» 4,266: 48
» 4,344: 79
» 4,321: 04

under de señaste fern 

Skillnad
Fmk — 711: 55

> - f  270: 30
» — 1,697: 18
» -3 ,138: 19
> — 2,163: 24

Fördjupning af kanalens öfre mynning.

Vattendjup vid lâgvattenstând 1.72 m 
Bottenbredd 15 m 
Arbetsanslag Fmk 3,400: —.
Arbetet päbörjades i januari 1913 och slutfördes i därpäföljande april manad.

Utgifter:

Arbetsledning........................................................................................  Fmk 331: 50
Förberedande arbeten, dammar, färjor m. m..................................  » 249: 25
Terrasseringsarbeten under vatten

Muddring af lera för hand pâ 3.20—3.0 m djup 1,528 m3.. > 1,551: 44
Förstärkning af släntor

Löstagning och släpning af sten för 18 m2.......................... » 49: 30
Förrädet ................................................................................................ » 205: 35

Summa Fmk 2,386: 84

Tili arbetena användes 104 hast- och 490 fotdagsverken.
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b) Valkiakoski kanal i Sääksmäki socken af Tavastehus Iän.

Sluss af sten med tvä slusskamrar.
Höjdskillnad emellan yttersta trösklarna 4.25 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 3.47—5.64 m 
Farkosternas djupgaende 1.50 m (ordningsst. 1.33 m). 
Kanaltrafiken vidtog den 4 maj och upphörde den 8 december.

Inkomster:

Kanalafgifter för 2,849 farkoster och 47 genomslussningar af
stock i flotte ..............................................................................  Fmk 3,866: 50

Öfriga inkomster.................................................................................... » 300: -
Summa Fmk 4,166: 50

Utgifter :
Tjänstepersonalens aflöning..............................................................  Fmk 2,825: —
Underkällskostnader:

Arbetsledning och resekostnader...............  Fmk 1,463: 94
Sluss och slussplan ........................................  » 9,126: 03
Vägar, planteringar och garden .................  » 744: 30
Husbyggnaderna ............................................  » 931: 52 » 12,265: 79

Diverse utgifter ...................................................................................  » 123: 50
Summa underhällskostnader Fmk 15,214: 29

Uppforandet af en ny brygga (arbetets slut)...................... Fmk 1,279: 97
Till denna 75 m langa brygga anvandes under ar 1912 » 6,016: 53

hvarfor bryggan i sin helhet dragit en kostnad af Fmk 7,296: 50 och hafva 
till dess uppforande atgatt 3 hast- och 1,014 fotdagsverken.

Till reparationsarbetena anvandes under aret 14 hast- och 1,509 fot
dagsverken.

Inkomsterna och utgifterna hafva under senaste fern är värit följande:

Inkomster Utgifter Skill n ad
Ar 1909 .................Fmk 4,268: 90 Fmk 3,401: 04 Fmk +  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
» 1913 .................  » 4,166: 50 » 15,214: 29 » — 11,047: 79
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c) Kaivanto kanal i Kangasala socken af Tavastehus Iän.

Höjdskillnad emeilan vattenytorna O.o m 
Farkosternas djupgäende 1.50 m
Kanaltrafiken vidtog den 5 maj och upphörde den 4 december.

Utgifter:
Tjänstepersonalens aflöning ............................................................. Fmk 75: —
Underhállskostnader............................................................................  » 646: 16

Summa Fmk 721: 16

d) Ófriga delar af farleden.
Fordjupning al farleden Tavastehus— Lembois.

Vattendjup vid lágvattenstánd 1.72 m 
Bottenbredd i rak strácka af farleden 15 m 
Minsta radie i krokningar 120 m

Arbetet pábfirjades i april 1910 och fortgár. En nármare redogorelse for 
dess uppkomst och tekniska program ingár i berattelsen f5r ár 1910.

Under áret bafva Lepaansalmi och Konhonsalmi sund uppmuddrats till 
afsedd djuplek och bredd. Dessutom páborjades muddringsarbetet uti det sista 
eller ítantakartanonsalmi sund.

Arbetskvantiteterna for áret aro foljande:
Muddling af lera 130 ms

» » grus och stenblandad jord 1,180 m3
Sprángning och bortslápning af sten 87 m3

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

Utgifter:
Allmanna kostnader...........................................................  Fmk 2,581: 60
Forberedande och terrasseringsarbeten ......................................... » 8,685: 27
Forradet .......................................................................... .................  » 6,157: 79

Summa Fmk 17,424: 66
En provisionell byggnad bar under aret forsalts for ett pris af > 500: -
hvarfor arets faktiska utgifter belopa sig till ...........................  Fmk 16,924: 66

Under foregaende ar har till arbetet atgatt:
ar 1910 Fmk 25,116: 32 
» 1911 » 47,826: 29
» 1912 » 27,642^27 » 100,584: 88

Summa Fmk 117,509: 54
Under áret användes till arbetena 54 hast- och 2,980 fotdagsverken.
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14. Farleden Tammerfors— Virdois och Filpula.

a) Murole kanal i Ruovesi socken af Tavastehus Iän.

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna O.oo in 
Höjdskillnad emellan vattenytorna O.0 3 — 1.46 m 
Farkosternas djupgäende 1.60 m (ordningsstadg. 1.49 m). 
Kanaltrafiken vidtog den 2 maj och upphörde den 11 december.

Inkomster:
Kanalafgifter för 3.750 farkoster och 225 genomslussningar af

stock i flotte ............................................................................. Fmk 8.319: 70
m

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

Arbetsledning och resekostnader...................  Fnak 76: 50
Stenrevetering ....................................................  » 99: —
Sluss, svängbro och brygga .............................  » 265: 42
Vägar, planteringar och gärden ..................... » 253: —
Husbyggnaderna ................................................  » 514: 40
Lyse........................................................................  » 147: 80

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

Fmk 2.825: —

» 1,356: 12
» 135: 02

Summa Fmk 4,316: 14

Under äret uppfördes vid kanalen en bostadsbyggnad af trä, innehällande 
8 eldstäder, äfvensom en mindre uthusbyggnad. Kostnaderna för dessa ut- 
gjorde Fmk 4,767: 37.

Tili arbetena användes 63 häst- och 945 fotdagsverken.

Inkomsterna och utgifterna liafva under senaste fem är värit följande:

Inkomster Utgifter Skillnad
Är 1909 .............. Fmk 6,136: 20 Fmk 4,092: 89 Fmk +  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 ., +  5,019: 35

1913 ..............  » 8,319: 70 » 4,316: 14 » +  4,003: 56
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b) Kauttu kanal i Ruovesi socken af Tavastehus Iän.

Kanaltrafiken vidtog den 2 maj och upphörde den 11 december.

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

............ Fmk 675: —
............ » 278: 32
Summa Fmk 953: 32

Tili arbetena användes 58 fotdagsverken.

c) Kaivoskanta kanal i Ruovesi socken af Tavastehus Iän.

Kanaltrafiken vidtog den 2 maj och upphörde den 7 december.

t TJtgifter:
Tjänstepersonalens aflöning............................................................. Fmk 675: —
Underhallskostnader ......................................................................... » 357: 48

Summa Fmk 1,032: 48
Tili arbetena användes 57 fotdagsverken.

d) Herraskoski kanal i Virdois socken af Vasa län.

Enkel sluss af sten.
Höjdskillnad emellan trösklarna 1.96 m 
Höjdskillnad emellan vattenytorna 1.35— 2.45 m 
Farkosternas djupgäende 1.60 m
Kanaltrafiken vidtog den 9 maj och upphörde den 18 november.

Inkomster:

Kanalafgifter för 807 farkoster och 13 genomslussningar af
stock i flotte ............................................................................  Fmk 1,125: 45

TJtgifter:

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

Arbetsledning och resekostnader
Stenrevetering...............................
Svängbro och brygga ...............
Anskaffande af sättbjälkar ........
Sluss och slussplan ....................

Fmk 1,950: —

310: 25
465: —

380: 75
539: —

1.871: 95



48

Vägar, planteringar och gärden
Husbyggnaderna..........................
Lyse ........................... ................

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

Fmk 410: 85
1,040: 77

65: 25 Fmk 5,083: 92 
..............  » 208: 32
Summa Fmk 7,242: 24

Till arbetena användes 34 hast- och 493 fotdagsverkeil.

Inkomsterna och utgifterna hafva under seuaste fern är utgjort:

Inkomster
Är 1909 ............... Fmk 758: 80
> 1910 ................. » 743: 10
» 1911 ................  > 644: 40
» 1912 ................  » 760: 40
» 1913 ................  > 1,125: 45

Utgifter Skillnad.
Fmk 3,311: 65 Fmk — 2 552 85

3,871: 11 » —  3 128 01
J> 3,837: 68 y> — 3 193 28
» 3,438: 98 — 2 678 58

7,242: 24 * — 6 116 79

D. Farleder i andra trakter uti det inre af landet.

15. Farleden Kajana— Sotkamo— Ontojoki i Sotkamo socken
af Uleäborgs län.

Vattendjup vid lägvattenständ 2.io m
Bottenbredd 10 m
Farledens längd cirka 40 km
Redogörelse för arbetets uppkomst ingär i Ofverstyrelsens berättelse för 

är 1910.
Arbetet päbegyntes i april 1910 och fortgär.
Under äret uppmuddrades uti Verkasalmi sund och Tenetinvirta ström 

sten- och lerblandad jord och sprängdes berg pä 2.40 — 2.90 m djup.
Vid den 11 augusti verkställd slutlig afsyning af arbetet befunnos sär- 

skilda kompletteringsarbeten vara af behofvet päkallade, hvarför Ofverstyrelsen 
den 5 September förordnade att förslag skulle uppgöras tili utförande af desamma

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

Utgifter:

Arbetsledning och resekostuader.....................................................  Fmk 1,130: 03
Förberedande arbeten.........................................................................  > 149: 08
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Terrasseringsarbeten under vatten
Muddring af sten- och lerblandad jord pa 2.40—2.90 m

djup 240 m3..................................................  Fink 3,695: 05
Aflagsnats jordsten pa 2.40—2.90 m djup 23 m3 ......... > 586: —
Sprangning af berg pa 2.40—2.90 m djup 4 m:i ......... > 470: 50

Forradet ............................................................................................  > 234: 05
Summa Fmk 6,264: 71

Under foregaende ar har till arbetet atgatt ............................  > 15,951: 18
Summa Fink 22,215: 89

Tili arbetena användes under äret 1,569 fotdagsverken.

16. Utakoski farled i Utajärvi socken af Uleäborgs Iän.

Yattendjup vid lägvattenständ l.o m
Bottenbredd 8 m
Farledens längd 0.12 km
Pä anhällan af Turistföreningen i Finland beviljade Kejserliga Senaten, 

enligt Komnmnikationsexpeditionens skrifvelse af den 14 mars 1913, 2,000 mark 
tili upprensning af Utakoski farled i sadan män att Turistföreningens motor- 
bätar kunde vid vanligt sommarvattenständ trafikera densamma.

Arbetet päbörjades i april ooh fullbordades under därpäföljande september
mänad samt godkändes.

Utgifter:
Arbetsledning och resekostnader....................................................... Fmk 104: 88
Terrasseringsarbete under vatten

Upptagits jordsten pä l.o m djup 79 m3................................. > 1,627: 78
Utläggning af remmare........................................................................  » 93: —
Förrädet ...............................................................................................  > 140: —

Summa Fmk 1,965: 61
Tili arbetet användes 480 fotdagsverken.

17. Upprensning af farleden genom Virtasalmi och Ruhtinaansalmi sund 
i Suomussalmi socken af Uleäborgs Iän.

Vattendjup vid lägvattenständ 1 .8 0  m 
Bottenbredd 8 m
Längden af den farled, som skall uppgräfvas, 220 m (140 +  80). 
Redogörelse för arbetets uppkomst ingär i berättelsen för är 1912. 
Arbetet päbörjades i januari 1912 och fortgär.

Öfversi. för Väg- o. vattenb. ber. är 1913.
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Under äret fortgingo arbetena i Virtasalmi sund ocb upprouddrades där- 
vid 150 m3 stenblandad jord och upptogos 100 m:l sten pä 1.80 m djup. Sedän 
arbetsanslaget förbrukats, afbrötos arbetena den 23 augusti.

Arbetsanslag, beviljadt den 16 juni 1911, Fmk 17,700: —. 
Tillskottsanslag, beviljadt den 19 november 1913, Fmk 2,700: —.

Utgifter:
Arbetsledning och resekostnader ................................................ Fmk 377: 01
Förberedande arbeten .....................................................................  » 28: —
Terrasseringsarbeten under vatten.................................................. » 3,136: 60
Kedskapens underhäll .....................................................................  » 215: 60

Under föregaende är har tili arbetet ätgätt
Summa Fmk 3,757: 21 
.. . > 13,927: 73
Summa Fmk 17,684: 94

Tili arbetet användes under äret 1,049 fotdagsverken.

18. Upprensning af farleden i Vihtasalmi, Tolpansalmi och Kajavansalmi 
sund i Kuusamo socken af Uleäborgs län.

Vattendjup vid lägvattenständ 1.50 m
Bottenbredd 8 . 0  m
Längden af den upprensning underkastade farleden 1,035 m (840 -f- 150 

+  45).
Pä anhällan af Kuusamo kommun att i Kuusamo vattensystem befintliga 

Vihtasalmi, Tolpansalmi och Kajavansalmi sund samt Kuivakoski kanal skulle 
pä statsverkets bekostnad fördjupas för fartygstraiik, förordnade Kejserliga 
Senaten, enligt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 2 februari 1912, 
att en farled skulle upprensas i Vihtasalmi, Tolpansalmi och Kajavansalmi 
sund och berättigade pä samma gäng Ofverstyrelsen att i framtida arbetsför- 
slag för ändamälet upptaga ett sammanlagdt belopp af 76,000 mark uti sädan 
fördelning pä skilda är som Ofverstyrelsen funne förhällandena kräfva. Uti 
arbetsförslaget för är 1913 upptogs för arbetet ifräga 52,000 mark.

Arbetet päbörjades i mars 1913 och fortgär.
Under äret uppmuddrades i Vihtasalmi sund medels tvänne handskopor 

pä 1.50 m djup 142 m3 dy, 639 m3 lera och 3,630 m3 lerblandad jord äfvensom 
sprängdes 3 m3 sten, hvarförutom tili skydd för den uti sundet tidigare pä 
statsverkets bekostnad inrättade bätleden uppfördt pälverk och faskinbeklädnad 
aflägsnades.
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Utgifter:
Arbetsledning och resekostnader ................................................ Fmk 2,032: —
Skadeersättn ingar ............................................................................. > 15: —
Förberedande arbeten, färjor m. m.................................................  » 3,785: 75
Terrasseringsarbeten under vatten.................................................  » 10,861: 50
Förrädet ............................................................................................  > 1,796: 12

Summa Fmk 18,490: 37

Till arbetet användes under äret 3,515 fotdagsverken.

E. Farlederna längs kusten, pä Aland och i Ladoga.

19. Kotka Lovisa faded eller upprensning af Bäg-, Lököre- och 
Majasalmi sund i Nylands och Viborgs län.

Vattendjup vid lägvattenständ 1.5 m
Detta farledsarbete, för' hvilket Kejserliga Senaten den 26 juni 1896. den 

8 juni 1899 och 19 juli 1900 beviljat sammanlagdt 127,000 mark, afsynades 
slutligt den 11 juni 1908. I anledning af vid afsyningen gjorda anmärkningar 
har farleden ären 1909—1912 underkastats förbättningar och undersökts hvar- 
jämte förslag uppgjorts tili uträtning af farleden öster om Svartholms fästning.

Under äret upptogs sten i de upprensade delarna af farleden äfvensom 
i farleden öster om Svartholm, reveteringarna i Jomalansalmi m. fl. kanaler, 
dar reveterade släntor förekomma. dels reparerades, dels omlades, hvarjämte 
reparation af pollare verkställdes i heia farleden.

Harmed hör detta farledsarbete anses vara tili fullo utfördt.

Utgifter:
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m............................... Fmk 352: —
Terrasseringsarbete under vatten

Sprangning och bortslapning af sten 324 nr1..................... > 3,688: 90
Forstarkning af slantor och reparation af pollare ..................... > 932: 95

Summa Fmk 4,973: 85

Under foregaende ar har till arbetet atgatt................................. > 121,253: 07
Summa Fmk 126,226: 92

Till arbetet anvandes under aret 1,071 fotdagsverken.



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

Farkosternas djupgäende 3.80 m
Kanaltrafiken vidtog den 12 april ock upphörde den 19 december. 
Kanälen passerades under äret af 1,534 farkoster och 57,500 st. stock i. flotte.

Strömma kanal och svängbro.

Utgifter:
Tjänstepersonalens aflöning............................................................  Fmk 1,360: —
Underhallskostnader .........................................................................  > 981: 53

Summa Fmk 2,341: 53
Till arbetena användes 1 hast- och 189 fotdagsverken.

21. Terfsunds upprensningsarbete i Pargas socken af Abo och
Björneborgs län.

Vattendjup vid lágvattenstand 4.9 m
Bottenbredd i rak farled 30 m
Minsta radie i krökningar 600 m
Pä anhällan af Pargas kommun förordnade Kejserliga Senaten, jämlikt 

skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 4 Oktober 1912, att det i 
Pargas socken emellan Stortervo och Lemlaks öar befintliga Terfsundet skulle 
genom statsverkets försorg upprensas, sä att i sundet uppkomme en farled 
med 30 m bottenbredd och ett djup af 4.9 rn vid lágvattenstand, pá villkor 
likväl att Pargas Kalkbergs Aktiebolag, utöfver af bolaget gemensamt med
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godsägarenkan Olivia Forsström utlofvade bidrag för arbetet, utgörande sam- 
manlagdt 12,500 mark, förbunde sig att vid samma tid, da ifrägavarande far- 
ledsarbete beräknats vara slutfördt, hafva pä sin bekostnad upprensat en farled 
fran K j’rkfjärden tili bolagets bryggor vid Pargas Malm, hvilken farled borde 
hafva en bottenbredd af 30 m och ett vattendjup af 4.9 m vid lägvattenständ.
Pä samma gang ställde Kejserliga Senaten för ändamälet tili Ofverstyrelsens 
disposition Fmk 138,500.

Sedan Pargas Kalkbergs Aktiebolag afgifvit nämnda förbindelse, päbör- 
jades arbetet i September 1913 och fortgar.

Under äret har allt muddringsarbete i hnfvudsak utförts med tülhjälp af 
inudderverket »JR/uoppaaja>. Till dammbyggnaderna erforderliga materialier 
hafva tili största delen anskaffats. I slutet af november beslöts att pä före- 
konina skäl inrikta vinterns arbete pä sprängning af berg med tillhjälp af dy- 
kare uti hvardera ändan af arbetsomrädet och byggdes för ändamälet borr- 
nings- dykar- och stennpptagningsflottar. Vid stenupptagningen har jämväl 
användts »Grabben N:o 1». Fyra dykare hafva varit anställda vid arbetet.
Delvis rätt stora olägenheter förorsakades arbetet af stormar och den i sundet 
gäende starka strömmen, som tidtals tillochmed ästadkom afbräck i arbetet.

Arbetskvantiteterna för äret äro följande:
Muddring med mudderverk af lera pä c:a 6.30 m djup 7,635 m3

> > » grusjord > > 6.30 > . > 10,934 > #
> » > » berg » » 6 > > 26 >

Statens vid Terfsund farledsarbete använda mudderverk.
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Utgifter:
Allmänna kostnader .....................................................................  Fmk 1.328: 65
Förberedande och terrasseringsarbefcen.....................................  > 23,409: 77
Förrädet ......................................................................................... > 19,682: 44

Summa Fmk 44,420: 86
Till arbetet användes under äret 3,722 fotdagsverken.

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

Farkosternas djupgäende 3.60 m
Kanaltrafiken vidtog den 8 april och uppliörde den 23 december. 
Kanälen passerades under äret af 1,286 farkoster.

Utgifter:
Tjänstepersonalens aflöning.............................................................  Fink 1.570: —
Underhällskostnader:

Arbetsledning ............................................. Fmk 234: 05
Stenrevetering ............................................. 36: —
Svängbro och ledverk................................. 442: 25
Fasta bron och kanalplanen...................... > 695: 80
Vägar, planteringar och garden .............. 431: 35
Forrad et m. m................................................. > 60: 50 > 1,899: 95

Diverse utgifter ..................................................... > 6: 60
Summa Fmk 3,476: 55

Förbättrings- och utvidgningsarbeten:
Utvidgning af kanalvaktens bostadsbygg-

n ad ......................................................... Fmk 4,470: 66
Uppförande af en stenkällare .................. > 495: 85 > 4,966: 51

Tili underhallsarbetena användes under aret 30 häst- och 491 fotdagsverken.

23. Fördjupning af Kaara farled till Ojakylä hamn i Karlö socken
af Uleáborgs län.

Vattendjup vid lágvatten stand 0.89 m 
Bottenbredd lO.o m
Längden hos den farled, som skall fördjupas, 0.56 km 
Sedan pá grand af Karlö kommuns anhäilan förslag uppgjorts tili för

djupning af förenämnda farled, sä att grundgaende ängare äfven vid lágvat- 
tenstánd kunde förmedla trafik emellan Karlö och fastlandet, förordnade Kej-
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serliga Senaten den 12 april 1912 att farleden skulle fördjupas pä statsverkets 
bekostnad och beviljade pä samma gang det för ändamälet erforderliga anslaget 
12,000 mark att upptagas i Öfverstyrelsens arbetsförslag för är 1913.

Arbetet päbörjades i juni och blef färdigt i augusti mänad.
Under äret fördjupades och utvidgades farleden i enlighet med förslaget 

förmedels ett af Uleäborgs stad upphyrdt mudderverk. Arbetet godkändes
den 21 Oktober.

Utgifter:
Arbetsledning, resekostnader, expenser m.m................................Fmk 411: 07
Terrasseringsarbeten under vatten

Muddring af hard sandjord 1,254 m3 .................................  > 10,471: 75
Förrädet och diverse u tg ifter.........................................................  » 216: 20

Summa Fmk 11,099: 02
Till arbetet användes 840 fotdagsverken.

24. Sorolansalmi farled i Jakimvaara socken af Wiborgs län.

Yattendjup vid lägvattenständ 1.78 m
Bottenbredd i rak farled 10 m
Minsta radie i krökningar 250 m
Pä anhällan af Jakimvaara kommun att Sorolansalmi och Retsalmi sund 

skulle pä statsverkets bekostnad inedels fördjupning göras trafikabla och sedan 
med stöd af verkställd undersökning tvänne alternativa förslag i ärendet upp- 
gjorts, berättigade Kejserliga Senaten den 9 augusti 1912 Ofverstyrelsen att i 
nägot framtida arbetsförslag upptaga 45,500 mark för upprensning af Sorolan
salmi sund pä villkor att Jakimvaara kommun förbunde sig att afgiftsfritt upp- 
läta allt för arbetet erforderligt jord- och vattenomräde, ansvarade för alla 
skador tili följd af jordens uppläggning m. m. samt underhölle alla stängsel, 
som erfordrades. Sedan Jakimvaara kommun aflämnat nämnda förbindelse, 
upptog Ofverstyrelsen för ändamälet 30,000 mark uti sitt arbetsförslag för är 
1913.

Arbetet päbörjades i juni 1913 och fortgär.
Under äret uppmuddrades i det närmaste hälften af sundets längd och 

fortgingo arbetena natt och dag tili medlet af december, da arbetet afbröts 
tili följd af isläggning. Under denna tid upptogos 16,025 m3 lera pä 2.5 m djup.

Utgifter:
Allmänna kostnader..........................................................   Fmk 1,724: —
Förberedande och terrasseringsarbeten .........................................  > 15,368: 77
Förrädet ................................................................................................ > 932: 50

Summa Fmk 18,025: 27

Till arbetet användes under äret 2,276 fotdagsverken.



25. Farleden genom Suusalmi och Palosalmi sund i Impilaks 
socken af Viborgs län.

Vattendjup vid lägvattenständ 3.60 m
Bottenbredd i farledens räta delar 12 m
Minsta radie i krökningar 200 m
Sedan Impilaks och Kitelä kommuner anhällit att de grunda ställena 

uti Suusalmi och Kolusalmi sund samt Lahdenpohja vik och Palosaari sund 
i Koirinoja vik af Impilaks farled i förenämnda socknar skulle modelst stats- 
verket tillhöriga mudderverket »Ruoppaaja», som da var stationeradt i Ladoga, 
pä statsverkets bekostnad fördjupas, sä att de blefve användbara för ängbäts- 
traiik, verkställdes i början af är 1906 erforderliga undersökningsarbeten och 
uppgjordes förslag tili arbetets utförande äfvensom kostnadsberäkning, hvar- 
efter Kejserliga Senaten, enligt skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen 
af den 31 mars 1908, berättigade Öfverstyrelsen att i arbetsförslaget för är 
1909 upptaga 32,000 mark tili uppmuddring af Suusalmi och Palosalmi sund. 
Arbetet künde likväl icke päbegynnas under är 1909 af orsak att statsverkets 
för tiden i Ladoga stationerade enskopiga mudderverk ännu var upptaget af 
arbetet för fördjupning af Kexholms hamn.

Arbetet vidtog i juli 1910 och slutfördes i juni mänad detta är.
Under äret uppmuddrades den äterstäende delen af Palosalmi sund, hvar- 

jämte mindre bergsprängningsarbeten utfördes längs östra sidan af farleden. 
Slutlig afsyning af arbetet ägde rum den 29 September.

Utgifterna
för arbetet i dess helltet hafva varit följande: 

Allmänna kostnader:
Ingeniörers, byggmästares m. fl. aflöningar Fmk 2,622: 82
Resekostnader.................................................. > 21: 67
Hyror, expenser m. m.................................... 547: 60
Sjukvärden ...................................................... » 392: 28 Fmk 3,584: 37

Förberedande och terrasseringsarbeten:
Mätnings- m. fl. arbeten .............................. 3» 451: 95
Muddring af lera med mudderverk pä 4—

4.6 m djup 31,900 in3 .............................. H> 22,573: 99
Sprängning af berg pä 4 m djup 50 in3 7> 1,421: 89 , 24,447: 83

Förrädet och diverse utgifter:
Komplettering af förrädet .......................... 342: 75
Underhäll > > .......................... > 2,544: 35
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Transporter.....................................................  Fmk 777: 85
Diverse utgifter.............................................  » 80: 71 Fmk 3,745: 66

Summa Fmk 31,777: 86
Till arbetet liafva inalles anvandts 5 hast- och 3,412 fotdagsverken.

26. Farleden i Tulemajoki amynning uti Salmis socken af Viborgs Ian.
Vattendjup vid lagvattenstand 2.50 m
Bottenbredd i rak stracka 25 m
Minsta radie i krokningar 300 m
Arbetet paborjades i juni 1911 och blef fardigt i September 1912. En 

narmare redogorelse for arbetets uppkomst och tekniska program ingar i Of- 
verstyrelsens berattelse for aren 1911 och 1912.

Under vintern reparerades i arbetet forsliten muddermateriel. Kostnaderna 
harfor belopte sig till 5,245 mark. Till reparationsarbetena anvandes 18 hast- 
och 454 fotdagsverken.

Kostnaderna for farledsarbetet i dess helhet liafva salunda stigit till Fmk 
47,665: 74 och hafva till detsamma atgatt sammanlagdt 37 hast- och 4,650 
fotdagsverken.

Arbetsanslag, beviljadt den 18 januari 1910, Fmk 54,000: —.

II. Hamnbyggnader.

1. Viborgs hamn.
Pä anhällan af Viborgs stads kamnutskott hade Kejserliga Senaten, jämlikt 

Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 11 oktober 1912, bifallit till 
att en statsverket tillhörig excavator (grabben N:o I) 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 användes under är 1913 vid uppmuddringen af hamnen frän 
ärets början tili den 15 april. Under denna tid uppmuddrades 3,270 m3 jord.

2. Kotka hamn.
Hamnarbetet, som utföres af staden, har jämlikt Kejserliga Senatens den 

26 maj 1911 meddelade tillständ, statt under ledning af en Öfverstyrelsen un- 
derlydande ingenjör, äldre ingenjören Gunnar Lindqvist.

Öfverst, för Vag- o. vattenb. her. är 1913. 8
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3. Upprensning af Kylänlahti vik och vikmynning vid Aspö i 
Kymmene socken af Viborgs län.

Vattendjup vid lägvattenständ 1.5 m
Det ursprungliga, för arbetet uppgjorda förslaget har pä anhällan af Aspö 

byamän ändrats säiunda att de i midten af Kylänlahti vik befintliga stora 
stenarna icke bortsprängts utan kvarlämna,ts tili fasten för förtöjningsringar 
och att för den härigenom uppkomna besparningen i anslaget södra delen af 
Kylänlahti vik uppmuddrats längre än det ursprungliga förslaget afsäg.

Arbetet vidtog i oktober 1912 och fortgar.
"Under aret uppmuddrades grusblandad lera ...................... 28,415 m3

sprangdes berg .................................................  355 m3
upptogs storre jordsten.....................................  580 m3

Arbetsanslag, beviljadt den 18 mars 1910,.............................. Fink 50,000: —
Bidrag af Aspo byaman: 500 dagsverken, i penningar upp-

skattade till.............................................................................  » 1,500: —

Utgifter:
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m, 
Förberedande arbeten, dammar, färjor m. m.
Bogseringar och prämhyra.............................
Terrasseringsarbeten under vatten..................
Förrädet .............................................................
Diverse utgifter.................................................

Under föregäende ar har till arbetet ätgätt

............  Fmk 2,100: 70

............ » 1,559: 40

............ » 12,350: —

............ » 27,023: 06

............ » 398: 16

............ > 182: 15
Summa Fmk 43,613: 47
............  » 2,455: 27
Summa Fmk 46,068: 74

Till arbetet användes under äret 36 häst- och 6,319 fotdagsverken, bya- 
männens i bidrag utlofvade 500 dagsverken häri inberäknade.

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 24 april tili den 4 oktober, dä arbetet 
säsom färdigt slutligt afsynades. Yid arbetet användes Ofverstyrelsen under- 
lydande mudderverket »Viborg», tvänne mudderafföringsprämar, bogserbäten 
»Aili» och för ändamälet enkom uppköpta elevatorn »Nostaja».

Arbetet har pä statsverkets bekostnad öfvervakats af Ofverstyrelsen un- 
derlydande äldre ingenjören K. Fr. Appelgren.
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I hamnen och farleden har uppmuddrats inalles 195,500 m3 sand, lera och 
gyttja äfvensom med tillhjälp af dykare 144 m3 sten. Kostnaderna för arbetet 
i dess helhefc hafva inclusive stadens egna utgifter utgjort Fmk 205,069: 56.

5. Hangö hamnbyggnad.

Arbetsanslag, beviljadt den 14 augusti 1902,.....................  Fmk 3,500,000: —
Tillskottsanslag, beviljadt den 25 maj 1907, ...................... > 434,000: -

Summa Fmk 3,934,000

Sedan Hangö Hamnstyrelse anmält att uti taket tili det statsverket till- 
höriga smörmagasinet yppats betydande läckor, lät Ofverstyrelsen pä Kejserliga 
Senatens den 15 november 1912 gifna befallning, undersöka magasinet och 
uppgöra förslag samt kostnadsberäkning för afhjälpande af i magasinet obser- 
verade bristfälligheter, hvarefter Kejserliga Senaten den 3 januari 1913 ur an- 
slaget för hamnbyggnaden beviljade ett belopp af 4,000 mark tili reparation 
af magasinet enligt det uppgjorda förslaget. Reparationsarbetena blefvo ut- 
förda under äret.

Pä framställning af Tullstyrelsen att uti Hangö hamn skulle uppföras 
en tullvisitationspaviljong förordnade Kejserliga Senaten, jämlikt Kommuni- 
kationsexpeditionens skrifvelse af den 24 januari 1913, att pä kajen tili sagda 
hamn skulle för ändamälet och enligt härför uppgjordt förslag uppföras en 
särskild byggnad pä strandsidan af varuskjulet och anbefallde samtidigt Hangö 
Hamnstyrelse att draga försorg om arbetets utförande. Därjämte ställde Kej
serliga Senaten tili Hamnstyrelsens förfogande äterstoden af anslaget för oni- 
byggnaden af hamnen.

Utgifter:
Smörmagasinet (reparationer m. m.) ............
Tullvisitationspaviljongen...............................
Lyftkranen, slutlikvid ...................................
Kran vag (pris m. m.).......................................

Under áren 1903—1912 ätgick tili arbetet .

............ Fmk 2,630: 25

............ » 40,000: —

............ » 3,106: 60

............ » 2,871: 49
Summa Fmk 48,608: 34
............ » 3,885,095: 84
Summa Fmk 3,933,704: 18

En närmare redogörelse för hamnbyggnadsarbetet under áren 1903—1909 
ingär i en särskild, är 1911 utgifven publikation benämnd »Hangö hamn».
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6. Peckelot ängbätsbrygga i Korpo socken af Äbo och 
Björneborgs Iän.

Sedan inbyggarna pä Norrskata uti Korpo socken hos Kejserliga Senaten 
anhällit om statsunderstöd för byggande af en brygga pa Peckelot udde i Änkis 
by, uppgjordes för ändamälet förslag jämte en ä 26,000 mark slutande kost- 
nadsberäkning, hvarefter Kejserliga Senaten den 8 mars 1912 beviljade ett 
belopp af 21,000 mark för arbetet pa villkor att sökandena anskaffade allt er- 
forderligt virke, byggde väg tili bryggan m. m.

Sedan sökandena aflämnat förenämnda förbindelse, vidtog arbetet i au- 
gusti 1913 och fortgär.

Under sommaren verkställdes muddringsarbeten dels med mudderverket 
»Ruoppaaja», dels med tillhjälp af dykare. Under hösten blef bottnen jämnad 
och landfästet färdigbyggdt.

Ilossa arbeten drogo en kostnad af Fmk 9,705: 08 och ätgingo tili dem 
1,340 fotdagsverken.

7. Degerby landningsbrygga i Föglö socken af Äbo och 
Björneborgs län.

Jämlikt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 13 juni 1913 för- 
ordnade Kejserliga Senaten att öppningarna uti den till land ledande delen af 
Degerby ängbätsbrygga skulle stängas i enlighet med ett ä Öfverstyrelsen 
uppgjordt förslag och ställde samtidigt för ändamalet tili Öfverstyrelsens för- 
fogande ett belopp af 2,400 mark.

Arbetet päbörjades i november och slutfördes i december.
Kostnaderna stego tili Fmk 2,195: 86 och ätgingo tili arbetet 144 fot

dagsverken.

8. Kristinestads hamn.

Vid hamnarbetet, som utföres af staden själf, har under heia arbetssäson- 
gen, frän den 12 april tili den 19 december, eller under 205 arbetsdagar användts 
Öfverstyrelsen tillhörande grabben N:o III, och bogserängaren »Oiva». Dä det 
emellertid visade sig omöjligt att med de tili stadens disposition stäende mudder- 
verken ernä fastställdt djup i farleden vid Härkmeri norra och södra grund äfven- 
som vid Ädgrundet, användes för arbetet pä dessa punkter med Kejserliga Se- 
natens den 8 augusti 1913 meddelade tillständ under 14 dagars tid Öfverstyrelsen 
undorlydande mudderverket »Ruoppaaja» och bogserängaren »Karhu», hvilka 
för ändamälet hittransporterats pä väg frän Brahestad tili Finska viken.
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Muddringskvantiteterna aro följande:
Grabben >N:o III»: jord och Sten........................................  2,225 m3

berg och sprängd sten .....................  1,000 m3
»Ruoppaaja»: härdt, stenblandadt grus . . . .  ......................  1,390 m3

större stenar.....................................................  102 m3

Under är 1913 har staden erlagt för hamnarbetena, nmddringsarbetena 
inberäknade, Fmk 335,377: 91.

Säsom teknisk ledare för hamnarbetet har med vederbörligt tillständ fun
gerat äldre ingenjören vid Öfverstyrelsen Karl Hjalmar Sourander.

9. Brahestads hamn, Lapaluoto.

Vid fördjupningen af harnnen och uträtning af farleden tili densamma 
hafva jämlikt Kejserliga Sen.atens den 11 Oktober 1912 meddelade tillständ 
mudderverket »Ruoppaaja» och bogserängaren »Karhu> användts frän den 18 
maj tili den 22 juli. Under denna tid har, med fränräknande af 19 dygns overk- 
samhet tili följd af reparationer, storm eller tjocka, uppmuddrats 4,710 m3 härd, 
stenblandad lera och 28 m3 sten.

Under är 1913 har staden för muddringsarbetena och tili dykare erlagt 
sammantaget Fmk 27,119: 26.

10. Marjaniemi lotsplats i Karlö socken af Uleäborgs Iän.

"Vattendjup vid lägvattenständ 1.2 m
Under äret har i hamnbassängen uppmuddrats 325 m3 af vägorna ditförd 

sand, hvarjämte bassängomradet i erforderlig grad utvidgats. Kostnaderna 
härför stego tili sammanlagdt Fmk 3,006: 04.

Tili arbetena användes 8 hast- och 716 fotdagsverken.

11. Fördjupning af Vesijärvi hamnbassäng i Hollola socken af
Tavastehus Iän.

Pä anhällan af Järnvägsstyrelsen att ’Vesijärvi hamn mätte uppmuddras 
tili 2.5 m djup har detta arbete utförts för sagda styrelses räkning under tiden 
april—juli. Härunder uppmuddrades sammanlagdt 3,310 m3 grus- och sten
blandad lera och sprängdes 13 m3 större joi’dsten.

Utgifterna stego tili Fmk 6,526: 27.
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III. Bat- och flottleder.

1. Siikajoki 'lottningskanal frân Uleträsk till Neittävänjoki â i 
Säräisniemi socken af Uleâborgs Iän.

Siikajoki flottningskanal.

Flottningskanalens längd 10.16 km 
Bottenbredd I s m  
Sidodosseringama 1: 1.5 m
Höjdskillnader emellan vattenytorna vid kanalens öfre och nedre ända 

21.4 m
I kanalen finnas 9 st. flottningsrännor.
Vattentillgangsn i kanalen régleras medelst i kanalens öfre fenda byggda 

slussar.

Inkomster:

Kanalafgifter för flettad stock Fink 17,152: 50
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SiLtajoki fottn ngskaral. flottningsranr a.

Ltgifter:
Kanaluppsyningsainnens adoring.................. ...............................
UnderMUskostna : e r:

Utsattning :ch bo.'ttagning a: bon ilaraa upprakn ng af
saocken ...................................     Fmk 1,001: 50

Sn oskottr in =• till skydd for k-malen . . . .  > 636: 15
Om oyggr yj\ jci_ reparation rf flot:nings-

rannor..................................................  » 4,53k 27
Torilaggnin g oca ftenrevitermg af si ¡in tor > 3.215: 42
Husbyggn ider, broar, v igar. och plan' e-

ringar.................................................. » 15E: 40
Forradet..................................................  » 385: 15

? hh 1,500: —

» 10,-:08: 89
£un ma F ir.k 11,818: 89
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Süka.okí flotningskariä,., uops/ningsmannens bostad.

Till arbereza användes vid nppräsnandet ai stocken och utläggn ingen 
ai bommarna S Läsi- och 24£ fotdagsverken samt vid reparationsirbetena 167 
hast- och 1,442 iotcagsverken eller s a n  anlagdt 175 hast- och 1691 fotdags- 
verken.

Flottningeni kanalen vidtog Im  4 Engusti och upphörde der 3 September.
Inkomsterrn. och ntg fterna h r . r _ d e r  de señaste fern áren varit följande:

. E ik om stur ¡J t g i f t e r S k i l l n i d

Ä r 1909 .... Fnu 35.354: 90 Fmk 13,098: 98 Fmk +  22,255: 92
> 1910___ » 15878: 50 > 6,344: 25 +  11534: 25
» 1911___ * 15,543: 84 => 11,129: 10 +  4,414: 74
» 1912 .... * 1o,jS1: 98 9,799: 53 » +  3,282: 45
> 1913.... > 17,152: 50 ■ 11,808: 89 > +  5,343: 61

2 Farlejerna f llleä älfs vattensystem.

a) ÄmmäkDsti cch 4orukoski s u;-3£r i Paltamo socken af Uleäbirgs Iän.
Ämmäkoski sluss af Sten oc-h Koivnkoski sluss af trä.

Ämmäkoski Koivukoski
5.36 m 4.36 m

4.79— 6.35 m 3.76— 4.89 m
Höjdskillnad emt la o trösklnrna . . .  

» * ^attenylorna



65

Bätarnas djupgäende 0.90 m
Under äret verkställdes icke reparationsarbeten vid slussama. 
Kanaltrafiken vidtog i början af juni och upphörde i Oktober.

Irikomsier:
Kanalafgifter för 158 farkoster .....................................................  Fmk 130: 75

Tjänstepersonalens aflöning 
Diverse utgifter

Inkomsterna och utgifterna vid 
utgjort:

Inkomster
Ar 1909........
> 1910........ » 446: 35
3> 1911........ » 402: 50
> 1912........ . . .  » 207: 80
» 1913........ » 130: 75

Fmk 2.450: — 
> 49: 20

Summa Fmk 2,499: 20 
karmien hafva under de senaste fern aren

Utgifter Skill nad
Fmk 3,639: 98 Fmk — 3,139: 13

» 2.850: — » -  2,403: 65
» 7,752: 92 - 7,350: 42
j 2,850: — * -  2,642: 20
» 2,499: 20 » — 2,368: 45

Utgifter:

b) Reparationer och underhäll af pa kronans bekostnad utförda bätleder och 
dragvägsmöljor i Ulea älfs vattensystem uti Paltamo, Suomussalmi

m. fl. socknar af Uleâborgs Iän.

Utgifter:
Arbetsledning, resekostnader m. m.....................................  Fmk 1,538: 33
Terrasseringsarbete under vatten:

Upptagits jordsten i farlederna pä 0.7 m djup 710 rh3 .. » 2,440: —
Bryggor m. m.:

Träränna i Kaarnekoski bätled 20 m ..........................  » 1.492: 15
Underhäll af farledsremmare..........................................  » 813: 67
Ombyggnad och reparation af dragvägsmöljor 918 m .. > 13,028: 47

Förradet och transporter......................................... : .....................  * 678: 90
Summa Fmk 19,991: 52

Tili arbetena användes under arot 91 hast- och 5,019 fotdagsverken.

c) Jormasjoki bàtled i Sotkamo socken af Uleâborgs Iän.

Vattendjup vid lagvattenständ 0.5 m 
Bottenbredd 4—5 m 
Bätledens längd 0.5 km

Öfverst. för Väg- o. vattenb. ber. dr 1913. 9
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Sedan Jormaskylä skifteslag i Sotkamo socken anhällit att Jormasjoki 
bätled skulle pä statsverkets bekostnad försättas i användbart skick, berätti- 
gade Kejserliga Senaten, jämlikt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af 
den 3 September 1910. Ofverstyrelsen att i nägot framtida arbetsförslag upp- 
taga ett belopp af 29.000 mark för utförande af ifrägavarande arbete i enlig- 
bet med ett härför uppgjordt förslag.

Arbetet päbörjades i mars och blef färdigt i december.
Under äret byggdes pä högra sidan af Joensuunkoski fors uti Jonnasjoki 

ä en 233 ni läng mölja af med sten fyllda stockkistor, hvarjämte den nedan- 
om forsen befintliga 191 m langa dragvägen af sten reparerades i öfverens- 
stämmelse med förslaget. Pa vänstra sidan af forsen byggdes ny stenmölja 
af 75 m längd och bätleden upprensades invid de uppförda möljorna.

Utgifter:
Arbetsledning, resekostnader, expenser in. m................................ Fink 1,549: 25
Skadeersättningar................................................................................. » 7,930: —
Förberedande arbeten, dammar m. m..................... ; .....................  > 641: 20
Terrasseringsarbeten pä det torra:

Stenblandad jord 110 m3 .....................................................  > 165: -
Bryggor m. m.

Stenfyllda stockkistor 900 m3 ................................................. » 12,920: 59
Reparation af stenmölja 265 m3 .............................................  » 2,110: -

Förrädet ................................................................................................  » 394: 50
Summa Fmk 25,710: 54

Till arbetena användes 39 hast- och 3,046 fotdagsverken.

3. Farlederna i Kemi älfs vattensystem.

Taivalkoski flottled i Kemi socken af Uleäborgs Iän.

Under äret reparerades och ombyggdes stenbank och stenrevetering hvar
jämte flottleden upprensades för en sammanlagd kostnad af Fmk 1,464: 92. 

Tili arbetena användes 3 häst- och 335 fotdagsverken.



ANDRA A F D E L N I N GE N .

Sjöfällningar och torrläggning af sanka marker.

Äbo och Björneborgs län.

1. Upprensning af Hinnerjoki eiler Lapinjoki älf i Eura socken.

Högvattenytan sänkes O.80 m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, 400 ha
Arbetet, för hvars uppkornst och tekniska program redogöres i 1909 ärs 

berättelse, päbörjades i januari 1909 och fortgär.
Under äret pägingo arbetena frän juni tili Oktober mänad, hvarunder

uppgräfdes grus- ocli stenblandad jord.................. 793 m3
aflägsnades jordsten .................................................  3 in3
sprängdes berg ......................................................... 670 m3

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

TJtgifter :
Allmänna kostnader ................'.......................................................  Fmk 1,111: 11
Förberedande och terrasseringsarbeten............................................  > 6,891: 90
B roar.......................................................................................................  > 569: 12
Förrädet och diverse utgifter............................................................  > 99: 55

Summa Fmk 8,671: 68

Under föregäende är har tili arbetet ätgätt:
ar 1909 .................................................  Fmk 15,732: 63
» 1910 ................................................... > 15,798: 41
» 1911 ........................................   > 18,109: 51
> 1912 ........................................   » 12,223: 28 „ 61,863: 83

Summa Fmk 70,535: 51

Till arbetet användes under äret 12 hast- och 2,033 fotdagsverken.
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2. Upprensning af mellersta delen af Hinnerjoki eller Lapinjoki älf
i Lappi socken.

Högvattenytan sänkes 0.82—0.53 m
Arealen af den mark, som torrlägges, 466.54 ha
Sedan hemmansägarna Juho Ollila och Iisakki Hollmen-Pertola den 2 

januari 1908 berättigats att tili förekommande af öfversvämn ingar ä vatten- 
draget omgifvande marker och vinnande af tillandningar för odlingsändamäl 
upprensa Hinnerjoki älf emellan Hinnerjoki sockens rä och Lapinkoski fors 
enligt uppgjordt program och tili 43,886 mark uppgäende kostnadsförslag pä 
villkor bland annat att arbetet icke finge päbörjas innan älfvens nedre del 
blifvit upprensad, har Kejserliga Senaten, pä gjord anhällan, för ändamälet 
beviljat ett statsbidrag af 43,886 mark att utgä ur anslaget för torrläggning 
af sanka marker och samtidigt anbefällt Öfverstyrelsen att lata utföra ifräga- 
varande arbete.

Under äret undersöktes arbetsomrädet änyo för uppgörande af ett nog- 
grannare kostnadsförslag. För ändamälet användes af arbetsansläget Fmk 
1,357: 97 och ätgingo tili undersökningsarbetena 260 fotdagsverken.

Tavastehus län.

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

Högvattenytan sänkes 0.82—l.oo m 
Medelvattenytan > 0 .54—  0.84  m
Lägvattenytan > 0.44—0.77 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.
Under äret fortgick arbetet med fördjupning af Särkänsalmi sund.

Arbetsanslag, beviljadt den 7 Oktober 1910,.............................. Fmk 41,824: 02
Tillskottsanslag, beviljadt den 29 Oktober 1913,......................  » 32,000: -

Summa Fmk 73,824: 02

Utgifter:
Allmänna kostnader............................ .'............................................ Fmk 299: 98
Förberedande och terrasseringsarbeten..........................................  > 753: 60
Diverse utgifter...................................................... ...........................  »_______7: 30

Summa Fmk 1,060: 88
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Under föregäende är har tili arbetet ätgätt:
är 1911..............................................  Fmk 21,671: 26
1 1912..............................................  > 17,827: 28 Fmk 39,498: öl

Summa Fmk 40,559: 42

Till arbetet användes under äret 4 hast- och 272 fotdagsverken.

Vasa län.

4. 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 och för 

fullständig uttorkning af tillandningsängsmarkerna vid den uti Elämäjärvi by 
af sagda socken belägna Kortteinen sjö, hvars vattenyta redan tidigare blifvit 
sänkt säväl genom gräfning af en kanal uti sjön, som genom upprensning af 
den frän denna sjö tili Saanijärvi sjö flytande Kortteisenjoki ä, skulle i enlig- 
het med det för arbetet uppgjorda kostnadsförslaget beviljas ett statsunderstöd 
af 22,200 mark, har Kejserliga Senaten pä de för kronans deltagande i torr- 
läggning af sanka marker den 22 maj 1903 fastslagna villkor, jämlikt Jord- 
bruksexpeditionens skrifvelse af den 9 maj 1911, för ändamälet beviljat det an- 
sökta beloppet.

Arbetet päbörjades i februari 1912 och blef färdigt i december detta är.

Utgifterna

för arbetet i tless helhet liafva varit följande:

Allmänna kostnader:

Arbetsledning .......................................................  Fmk 2,765: 62
Hyror, expenser m. m.............................................  » 658: 54 Fmk 3,424: 16

Förberedande och terrasseringsarbeten

Förarbeten och provisionella byggnader . . . .  Fmk 1,835: 40 
Terrasseringsarbeten pä det torra:

Grus och grusblandad lera 8,835 in3. . . .  > 16,219: 50
Sten 624 m3.....................................................  > 3,011: 35
Berg 150 m3 .................................................  » 1,151: 60 22,217: 85



Förrädet ....................................................
Diverse utgifter, arbetarförsäkring in. m

verse utgifter:

Fmk 407: ‘24
> 576: — Fmk 983: 24

Summa Fmk 26.625: 25

Tili arbetet liafva inalles användts 38 hast- och 4,964 fotdagsverken.

5. Upprensning af nedre delen och särskilda forsar i öfre delen af Seinä
joki ä i Ilmola. Östermyra och Peräseinäjoki socknar.

Högvattenytan sänkes 0.6—l.oe m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, 1,337.2 ha
Närmare redogörelse för arbetets uppkomst äterfinnes i berättelsen för 

är 1910.
Arbetet pábegyntes i januari 1910 och fortgar.
Under äret hafva arbeten icke pägätt, emedan desanima afbrutits tili följd 

af lägre ned i vattendraget inträffade öfversvämningar. Endast för förvaringen 
af arbetsmaskiner och redskap förfallna hyror äfvensom jordägare tillkom- 
mande ersättningar för jordupplag och andra olägenheter hafva under äret 
erlagts.

Arbetsanslag, beviljadt den 13 Oktober 1909,..................Fmk 243.000: —

Utgifter:

Allmänna kostnader ........................................................................... Fmk 263: 35
Expropriationskostnader ..........................................     » 1,160: —
Diverse utgifter ............................................................................  > 450: 30

Summa Fmk 1,873: 65
For forsalda materialier har under aret influtit .,
Den faktiska utgiften for aret utgor forty ..........

Under foregaende ar har till arbetet atgatt:
ár 1910 ................................................  Fmk 58,949: 54
> 1911 .................................................. » 65,024: 08
> 1912 .................................................. » 19,193: 24

» 743: 92
Fmk 1,129: 73

» 143,166: 86
Summa Fmk 144.296: 59

Till arbetet hafva under aret användts 31 fotdagsverken.
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6. Upprensning af Tervajoki k  och Ritarluoma bäck samt gräfning af 
Tervaneva afloppskanal i Storkyro socken.

Arealen af den mark, som torrlägges, 670 ha
En närmare redogörelse för arbetets uppkomst och tekniska program äter- 

finnes i berättelsen för är 1907.
Ärbetet päbörjades i September 1903 och blef färdigt i September 1910.
Under är 1913 har Tervaneva afloppskanal, som är 1910 förstärktes pä 

en kort.are sträcka, varit underkastad observation, och har pä basen häraf för- 
slag uppgjorts tili kompletteringsarbeten, för hvilkas verkställande intressen- 
t-erna affordrats en tilläggsförbindelse. Da emellertid dessa vägrade att deltaga 
nti arbetskostnaderna ifräga, förordnade Kejserliga Senaten, jämlikt Jordbruks- 
expeditionens skrifvelse af den 10 december 1913, att nu ifrägavarande torr- 
läggningsföretag skall anses vara afslutadt.

Utgifterna
för arbetet i dess helhet liafva varit foljande:

Arbetsledning, aflöningar och resekostnader .............................. Fmk 5,111: 33
Expenser m. m.....................................................................................  > 345: 80
Jordlösen och skadeersättningar ................ 780: 08
Förberedande arbeten .................................... ..............................  > 505: 05
Terrasseringsarbeten pä det torra:

Dy och kärrjord 29.080 m3 ................ 16,528: 78
Lera 18.450 m3........................................ 12.160: 10
Jordsten 152 m3........................................ 599: 45
Berg 20 m3................................................ 131: 50

Förstärkning af släntor:
Pälningsarbete ........................................ 1,672: 60
Stödjemur 80 m3 .................................. 320: —
Toriläggning 450 m2 .......................... ' 252: 65

Broar................................................................... 660: 55
Förrädet:

Redskap .. ............................................ . 676: 44
» , underhäll. . . .  ........................ 1.020: 10

Transporter..................................................... 630: 25
Diverse utgifter ................................................ 180: 05

Summa Fmk 41,574: 73

Till arbetet liafva inalles användts 482 hast- och 11,716 fotdagsverken.
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7. Upprensning af mellersta delen af Tervajoki ä i Storkyro socken.

Högvattenytan sänkes 0.45 —0.90 m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, 400 ha
Sedan upprensningen af nedre delen af Tervajoki k samt Ritarluoma bäck 

slutförts, har Kejserliga Senaten, enligt Jordbruksexpeditionens skrifvelse af 
den 7 Oktober 1910, beviljat 26,000 mark för fortsättande af upprensningen 
af Tervajoki ä uppät frän Tervaneva kanals inflöde i sagda ä ända tili grau
sen af Valtaarla by i Storkyro socken pä de den 22 maj 1903 för kronans 
deltagande i torrläggning af sanka marker fastställda villkor samt därut- 
öfver högst 506 mark 45 penni ät intressenterna tili bestridande af deras kost- 
nader för arbetets planläggande, hvarjämte Kejserliga Senaten anbefallt Ofver- 
styrelsen att utföra arbetet ifräga.

Arbetet päbörjades i april 1911 och slutfördes i augusti 1912.
Under äret har an blifvit ytterligare nägot upprensad. Slutlig afsyning 

af arbetet försiggick den 6 augusti, hvarefter detsamma godkändes.

Utgifterna
för arbetet i dess helhet hafva varit följande:

Arbetsledning, afloning och resekostnader .................................. Fmk 1,354: 98
Expenser m. m........................................................................................  » 369: 90
Fórberedande arbeten ......................................................................... > 987: 53
Terrasseringsarbeten pá det torra:

Lera 12,777 m3 .............................................................................  > 10,262: 59
Gi'us- och stenblandad jord 825 m3............................................ > 1,835: 66
Jordsten 246 m3 .........................................................................  » 906: 74
Berg 98 m3 .................................................................................  » 935: 75

Broar:
Enkla trabroar pá pálar 4 st.................................................   > 1,062: 20
Strandmur vid tre mindre broar ...............................................  > 875: 81
Enkla trabroar 3 st.......................................................................  > 154: 30

Fórradet:
Redskap .........................................................................................  » 392: 82

» , underháll-......................................................   » 147: 05
Di verse utgifter.....................................................................................  > 119: 85

Summa Fmk 19.405: 18

Till arbetet halva inalles användts 23 hast- och 4,530 fotdagsverken.
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8. Upprensning af Öster- och Vâstersolfâns gemensamma utloppsarm 
i Soif och Mustasaari socknar.

Sedan pâ anhâllan af vederbörande jordägare Oster- och Västersolfaarna 
blifvit genom distriktsingenjörens i Wasa distrikt försorg undersökta samt 
förslag och kostnadsberäkningar uppgjorda för regiering af dessa äar och 
deras gemensamma utloppsarm, och sedan Guvernören i Wasa län den 1 
april 1909 meddelat tillstand tili sagda arbetes utförande, har Kejserliga Se
naten, enligb skrifvel.se fran Jordbruksexpeditionen af den 7 Oktober 1910. an
befallt Öfverstyrelsen att verkställa upprensningen af nämnda aars gemen
samma utloppsarm pâ statsverkets bekostnad och samtidigt för ändamälet 
beviljat 11,400 mark.

^.rbetet päbörjades i januari 1911 och afslutades i februari detta ar.
Under äret fortgick muddringsarbetet emellan den 7 januari och 19 februari. 

Da anslaget visade sig icke förslä tili genomförande af arbetsprogrammet i sin 
helhet, bestämdes- att arbetet i räkenskaperna skulle observeras sâsom af- 
slutadt.

TJtgifterna
för arbetet i dess helhet hafva varii följande:

Arbetsledning, aflöningar och resekostnader .............................
Expenser m. m....................................................................................
Förberedande arbeten .....................................................................
Muddring under vatten af lera pâ cirka 0.95 m medeldjup

2,586.2 m3 ...................................................................................
Förradet: arbetsredskap och deras underhall........................

Fmk 1,015: 76
> 95: 65
» 773: 12

» 8,884: 35
> 550: 48

Summa Fmk 11,319: 36

Till arbetet hafva användts in alles 310 hast- och 2,384 fotdagsverken.

9. 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.

Öfverst. för Väg- o. vattenb. ber. ar 1913. 10
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Lappo älfs regleringsarbete. Kojola fcrs.

Arbetet pabörjades i januari 1910 och fortgar.
Under âret bafva Jungarâ ocb Keppo âgrenar ärvenson: 1 2 . 5  km af huf- 

vudälfven fran Keppo holme uppât blifvit färdigt upprensade.

Arbetskvantiteter:
lera och sand .............................................. 11.126 m3

grus- och stenblandad jord ....................... 40,899 n s
jordsten.......................................................... 4,736 o ä
berg.................................................................  475 n :!

och under vatten:
grus- och stenblandad jord ..................... 1,480 m3

Sten.................................................................  105 m3

Summa 58,821 n:£

Kostnadsförslag 2,200,000 mark.

Arbetsanslag, beviljadt den 12 oktober 1909,.............................  Kmk 200,000: —
Utgiftsstaten för är 1911 ..................................................................  » 300,000: —

» > > 1912 .................................................................  » 150,000: —
» » 1913 ..................................................................  » 180,000: -

Summa 'Fmk 830,000:
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Utfjifter:

Allinanna kostnader ..................................................   Fink 16,919: 71
Expropriationskostnader.......................................................  » 7,367: 02
Forberedande och terrasseringsarbeten............................  » 192,728: 44
Forradet och diverse utgifter ............................ ................. . . . .  » 12,980: 65

Summa Fmk 229,995: 82
Da harifran afdragas for en under aret forsald turbin inilutna > 1,000: -

utgora de faktiska kostnaderna for aret............. Fmk 228,995: 82
Deponerade i privatbanker for agarens 

af vattenkraften i Jungara och Kep-
po forsars rakning . .. . ................ Fmk 34,200: —

Under foregaende ar har till arbetet atgatt:
ar 1910 .................................................  » 169,478: 10
> 1911 ................................................. » 210,998: 12
J 1912 .................................................  144,337: 37 > 559,013: 59

Summa Fmk 788,009: 41

Till arbetet ätgingo under aret 918 hast- och 41,001 fotdagsverken, hvar- 
forutom vid detsamma användts tvänne lokomotiv, motorpumpar m. m.

Lappo älfs regleringsarbete. Kojola tors.
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10. Upprensning af södra delen af Purmo â i Purmo och Kortes-
järvi socknar.

Högvattenytan sänkes 0 .4 9 —0.6) m
Arealen af den mark, som torrlägges, 1.094 ha
Sedan de uti Purmo à under âren 1904—1907 verkställda upprensnings- 

arbetena, för hvilka en närmare redogörelse âterfinnes i Ofverstyrelsens berât- 
telse för âr 1907 och för hvilka sammanlagdt beviljats ett belopp af 96,500 
mark, icke ledt till âsyftadt résultat, har pâ basen af den undersökning Öfver- 
styrelsen lâtit i saken utföra uppgjorts förslag till ytterligare upprensnings- 
arbeten i södra delen af Purmo â, pâ grand af hvilket Kejserliga Senaten, jäm- 
likt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den ‘20 Oktober 1911, berättigat 
Ofverstyrelsen att uti dess till Kejserliga Senaten insända arbetsförslag för ända- 
mâlet upptaga ett belopp af 72,500 mark pä villkor likväl att vederbörande bro- 
byggnadsskyldiga med 6,000 mark deltoge i ombyggnaden af den öfver Vilo- 
backafors ledande landsvägsbron. Da emellertid de brobyggnadsskyldiga under 
tiden ombyggt ifrägavarande landsvägsbro, lät Ofverstyrelsen för att undvika 
ytterligare ombyggnad af bron uppgöra nytt förslag tili upprensning af Vilo- 
backafors, enligt hvilket förslag upprensningskostnaderna nedgingo med 3,130 
mark 75 penni och hvilket, likasom ocksä f'örslaget att befria ofvannämnda 
brobyggnadsskyldiga irän deltagande i kostnaderna, blef af Kejserliga Sena
ten, enligt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 25 oktober 1912, 
godkändt.

Arbetet päbörjades i början af juni och fortgär.
Under äret upprensades Timmerforsen, Gammelkvarnfors, Vilobacka- 

fors och Mellanforsen. Dessutom upprensades Holmstrâka fors delvis och 
stödjenmrarna tili den öfver Vilobackafors ledande landsvägsbron förstärktes 
med spontväggar och stenrevetering. Arbetena afbrötos under senare hälften
af november.

Arbetskvantiteter :
lera .................................................................  144 m3

grus- och stenblandad jo rd .......................... 3,985 m3

jordsten.............................................................  1 , 2 1 1  m3

berg .................................................................  320 m3

Utgifter:

Allmänna kostnader...........................................................................  Fmk 1,881: 31
Skadeersättningar.................................................................................  » 325: —
Förberedande och terrasseringsarbeten ......................................... > 19,009: 17



Förstärkning af brostödjemurar.....................................................  Fmk 952: 81
Förrädet och diverse utgifter.........................................................  » 2,725: 6 8

Summa Fmk 24,893: 47

Under föregäende är har tili arbetet ätgätt:
är 1904 ............................................  Fmk 38,324: 51
» 1905 .............................................. » 6,375: 18
» 1906 .............................................. > 38,800: 53
» 1907 .............................................  » 11,202: 79
»- 1908 .............................................. » 280: 05
» 1910 .............................................. * 67: 8 6

1 9 1 2  ..........................................  > 126: — > 95,176: 92
Summa Fmk 120,070: 39

Tili arbetet användes under äret 87 hast- och 4,169 fotdagsverken.

11. Upprensning af Kronoby ä i Kronoby socken.

Högvattenytan sänkes O.io—0.48 m
Medelvattenytan sänkes 0 .4 7 — 1 .4 5  m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, 1,500 ha
Närmare redogörelse för arbetets uppkomst äterfinnes i berättelsen för 

är 1911.
Arbetet päbörjades i mars mänad 1911 och fortgär.
Under är 1913 blef Storsägkvarnforsen förslagsenligt upprensad. I lugn- 

vattnet ofvanom denna fors künde i anseende tili den mjuka jordarten kanalen 
endast delvis utgräfvas. De högre upp i samma lugnvatten befintliga gründen 
bortschaktades ined den afvikelse frän programmet att bottenbredden emellan 
pik. 540—545 minskades frän 23 m tili 17 m och att balanslinjen sänktes O.io 
m. Nylandsforsen upprensades delvis. Arbetet fortsättes härifrän uppät.

Frän äbottnen upptagen props har försälts för Fmk 36: 20. Sprängäm- 
nen hafva öfverförts tili annat arbetsomräde tili ett värde af Fmk 247: 51.

Arbetskvantiteter:
lera.................................... .............................. 6,740 m3

gras- och stenblandad jord ......................  14,038 m3

Arbetsanslag, beviljadt den 7 Oktober 1910,..................  Fmk 175,000: —

Utgifter:
Allmänna kostnader ........................................................................ Fmk 3,689: —
Inlösen af vattenkraft och skadeersättningar .............................  » 838: 13
Förberedande och terrasseringsarbeten .........................................  > 59,052: 05



Tjärning af broar.......................................... , .................................. Fmk 37: 10
Förrädet..................................................................................................  » 555: 65

Summa Fmk 64.171: 93
Efter afdrag af ofvannämnda inkomster, sammanlagdt............  » '283: 71

utgör nettoutgiften för äret......................................................  Fmk 63,888: 22
Under föregäende ar har tili arbetet ätgätt:

är 1911 ..........................................  Fmk 59,085: 20
> 1912 ..........................................  >̂_ 39,545: 13 , 98,630: 33

Summa Fmk 162,518: 55

Tili arbetet användes under äret 171 hast- och 12,377 fotdagsverken.

12. Upprensning af Sykäräisenkoski fors i Toholampi socken.

Högvattenytan sänkes 0.60 m
Arealen af den mark, som torrlägges, 130.75 ha
Pa anhällan af hemmansägaren Aaprami Sykäräinen att Sykäräisenkoski 

fors i Lestijoki & uti Toholampi socken skulle pä statsverkets bekostnad upp- 
rensas beviljade Kejserliga Senaten, enligt Jordbruksexpeditionens skrifvelse 
af den 29 maj 1912, för ändamälet ett belopp af 5,100 mark.

Uti det för arbetet uppgjorda förslaget vidtogs den förändring att balans- 
linjen höjdes 0.40 m, medan bottenbredden ökades i motsvarande grad.

Arbetet päbörjades i medlet af juni och blef färdigt i början af augusti
mänad. Slutlig afsyning ägde r u m  den 18 S e p t e m b e r .

Ütgifter:
Arbetsledning...................................................   Fmk 372: —
Resekostnader................................................................................ » 160: 36
Expenser m. m..............................................................................  » ' 51: 80
Skadeersättningar........................................................................... ..... » 435: -
Förberedande arbeten..................................................................  > 1,057: 40
Terrasseringsarbeten pä det torra:

Schaktning af grus- och stenblandad jord 365.5 m3 . . . .  » 1,516: 38
Sprängning af jordsten 314.5 m3 .................................... » 1,087: 15

Förrädet: underhäll af arbetsredskap .............................................. > 145: 62
Transporter....................................................................................  » 137: 05

Summa Fmk 4,962: 76
Da härifrän afdrages för ä auktion försälda, kasserade materialier > 64: 65

utgöra de faktiska kostnaderna för arbetet ........................ Fmk 4,898: 11
Till arbetet användes 23 hast- och 709 fotdagsverken.
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Uleäborgs Iän.

13. Regiering af Kalajoki älf inom Kalajoki, Alavieska. Ylivieska. 
Nivala. Haapajärvi och Reisjärvi socknar.

Sedan fräga väckts om upprensning af Kalajoki älf tili förekommande 
af de öfversvämningar, hvilka under värflodstiden förorsakade skador ä kring- 
liggande odlade ägor, samt för möjliggörande af torrläggning utaf de vid- 
sträckta. försummade marker, som omgäfvo älfven, kade Kejserliga Senaten 
den 9 Oktober 1891 förordnat, att sadan systematisk undersökning, som om- 
förmältes uti Jordbruksexpeditionens skrifvelse af den 15 mars 1889, skulle 
under därpäföljande är verkställas uti ifrägavarande vattendrag i hela dess 
utsträckning. Sedermera anmälte txuvernöron i Uleäborgs Iän uti skrifvelse 
tili Jordbruksexpeditionen af den ‘27 februari 1893, att nämnda undersökning 
blifvit slutförd, samt insände tilli ka de vid undersökningen tillkomna handlin- 
garna och kartorna.

Aifordrad utlätande i ärendet hemställde Ofverstyrelsen uti underdänig 
skrifvelse af den 4 maj 1893 att, innan i frägan vidare tillgjordes, Öfversty- 
relsen mätte bemyndigas att, i och för nppgörande af fullständigt projekt tili 
ordnandet af vattenständsförhällandena vid Kalajoki älf läta instrumentalt nn- 
dersöka hela älfven samt de af dess större eller mindre tilloppsgrenar, hvilkas 
höjdlägen vore sädana, att- en undersökning af dem i sammanhang med huf- 
vudälfven ansägs nödig.

Sedan Kejserliga Senaten, enligt skrifvelse frän Kommunikationsexpe
ditionen af den 28 juni 1893, bifallit tili berörda framställning, anmodade Of
verstyrelsen uti skrifvelse af den 13 päföljande juli distriktsingenjören i Uleä
borgs distrikt att i arbetsförslaget för är 1894 intaga för ifrägavarande under
sökning erforderliga medel. Sedan dessa beviljats verkställdes undersökningar 
genom distriktsingenjören ären 1894 och 1895, hvarefter pä grund af denna 
undersökning upprättadt förslag i frägan af distriktsingenjören jämte skrif
velse af den 12 juni 1896 tili Ofverstyrelsen insändes. JJä Ofverstyrelsen 
emellertid vid granskning af detta förslag fann detsamma vara i särskilda af- 
seenden bristfälligt, ätersändes detsamma jämte skrifvelse för den 27 juli 1898 
tili distriktsingenjören för att omarbetas. Efter det undersökningen under 
sommaren 1899 i erforderliga delar kompletterats, upprättades ä Ofverstyrelsen 
tvänne alternativa förslag. afseende alt. I genomgäende regiering i enligket 
med tidigare förslag och alt. II införande af sädana modifikationer att vatten- 
ständet i älfven inom Ylivieska socken icke komme att sänkas i sädan grad 
som det förstnämnda alternative! afsäg, hvilket äfven blefve förhällandet inom 
Nivala socken. Alt. I beräknades erfordra en kostnad af 3,254.171 mark.t 7 7 '



80

under det att alt. II beräknades komma att kosta 1,729,015 mark, under förut- 
sättning att arbetet utfördes under loppet af fern är.

Jämte underdänig skrifvelse af den 15 november 1900 insände Ofver- 
styrelsen härä berörda förslag tili Kejserliga Senaten, därvid förordande alt. 
II, emedan endast detta komme att medföra en kostnaderna motsvarande nytta.

Sedan Ofverstyrelsen emellertid erfarit, att förslagets behandling i Kej
serliga Senaten icke var nära förestäende. anhöll Ofverstyrelsen uti skrifvelse 
lor den 22 januari 1901 att aterfä detsamma i afsikt att änyo genomarbeta 
projektet med konsekvent tillämpande ä alla erforderliga stallen af en utaf 
Tolkmitt kort förut angifven metod för behandling af dylika problem 
med tillhjälp af teorin om vattnets olikformiga rörelse. Den bearbetning af 
förslaget, som liärä verkställdes, gaf vid handen, att kostnaden för arbetet 
komme att med 146,029 mark öfverstiga den tidigare beräknade eller att ut- 
göra 1,875,044 mark. Men da ä andra sidan den torrlagda arealen enligt det 
senaste förslaget komme att blifva 550 hektar större an enligt 1900 ärs för
slag eller inalles 9,309 hektar mot tidigare beräknade 8,759 hektar förordade 
Ofverstyrelsen uti underdänig skrifvelse af den 30 maj 1901 det senaste för
slaget, men framhöll tillika önskvärdheten af att den genom älfvens regiering 
uppkommande nyttan, innan ärendet slutligen afgjordes, blefve undersökt af 
länsagronom eller landtbruksingenjör.

Efter det Landtbruksstyrelsen uti i ärendet afgifvet underdänigt utlä- 
tande förordat regleringsarbetets utförande enligt Öt’verstyrelsens förslag. med- 
delade Kommunikationsexpeditionen uti skrifvelse af den 9 Oktober 1902, att 
Kejserliga Senaten beslutat hos Hans Kejserliga Majestät i underdänighet 
hemställa om anvisande af raedel för arbetet, efter det laga tillständ tili dess 
utförande erhällits. Medels utslag af den 22 december 1902 meddelade härä 
Guvernören tillständ tili detsamma.

Emellertid hade Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Kommunikations
expeditionen af den 11 december 1902 anbefallt Ofverstyrelsen att för bere- 
dande af arbetsförtjänst ät den nödställda befolkningen i Alavieska och Kala- 
joki socknar lata päbörja regleringsarbetena inom sagda kommuner, för hvilket 
ändamäl ett belopp af 2 0 0 , 0 0 0  mark ur nödhjälpsfonden ställdes tili Ofversty- 
relsens disposition.

Arbetet päbörjades i februari 1903 under Öfverstyrelsens omedelbara 
ledning, öfverlämnades sedermera i början af är 1912 tili distriktsingenjö- 
rens i Ule&borgs distrikt öfvervakande och blef färdigt i Oktober 1913.

Under äret verkställdes de kompletteringsarbeten, hvilka vid arbetets 
slutliga afsyning är 19.11 ansägos nödiga. För kompletteringsarbetena bevil- 
jade Kejserliga Senaten den 14 mars 1913 ett tillskottsanslag af 6,800 mark.
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Arbetsanslag, beviljadt aren 1902—1911, sammanlagdt. . . .  Fmk 1,795.000: —
Tillskottsanslag, beviljadt den 14 mars 1913,......................  » 6,800: -

Summa Fmk 1,801,800: —

Utgifterna
for arbetet i dess helhet hafva varit foljande:

Allmanna kostnader
Arbetsledning:

Ingenjorers, byggmastares m. fl.
afloningar.....................................  Fmk 105,711: 03

Hyror, expenser, lasesalar och sjukvard:
Hvror, expenser m. m.....................  > 14.834: 31
Sjukvard .........................................  > 8,348: 32 Fmk i 28,893: 6 6

Skadeersattningar foF jord, flyttning af bvggnader och
frangangen vattenkraft .................. .•............................. > 4 3 9  7 4 .̂.

Forberedande och terrasseringsarbeten
Forberedande arbeten:

E5jning af arbetsomradet, matnings-
arbeten m. m................................  Fmk 8,429: 09

Provisionella byggnader ..............
> dammar ..................

Terrasseringsarbeten pa det torra:
Dy och annan mjuk jord 98,605.3 m3 

Grus och stenblandad jord
138,313.5 m3 .................................

Jordsten 156,936.6 m3 ..................
Berg 79,887.2 m3 ..............................

Terrasseringsarbeten under vatten:
Lera 1,416.5 m3 .............................
J ordsten .........................................

Forstarkning af slantor:
Stenrevetering 2,251.2 m2 ..............
Stodjemur 128 m3 .........................
Torfbekladnad.................................

> 5,103: 24
» 46,396: 25

» 103,342: 18

» 248,455: 09
» 626,475: 42
» 443,428: 07

» 3,262: 95
» 27: 20

» 7,301: 98
256: —

» 89: 22 , 1,492,566: P9 :

Broar
Forstarkning af grunden till tvanne landsvagsbroar och

byggande af en agovagsbro med landfasten af sten » 9,034: 25

Ofverst. for Vcifj- o. vattenb. her. dr 1913. H
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Förrädet och diverse utgifter
Förrädet:

Kontorsmöbel ocli utensilier . . . .  Fmk 833: 40 
Redskapens underhâll .................. » 33,086: 56

Summa
Fmk
Fmk

33,919: 96 
1,804,159: 17

Da under âr 1912 för försälda kasserade förradsartiklar
influtit.................................................................................  » 3,826: 85
utgöra nettokostnaderna för arbetet .......................... Fmk 1,800,332: 32

Tili arbetet hafva inalles användts 30,805 hast- ocli 289,947 fotdagsver- 
ken. Dessutom hafva intressenterna deltagit i Kalajanjärvi sjös kanaliserings- 
arbete med 3,483 fotdagsverken, hvarvid utgräfts 15,866 m3 lerblandad jord.

14. Underhäll af afloppskanaler och byggnader ä Pelso mosse i Muhos, 
Säräisniemi, Kestilä och Limingo socknar.

Redogörelse för arbetets uppkomst ingär i 1908 ars berättelse.

Utgifter:
Arbetsledning................................................................................. ... Fmk 72: 25
Förberedande arbeten:

Skogsröjning 14,070 m ..............................................................  > 826: 10
Terrasseringsarbeten pä det torra:

Dy och kärrjord 3,439 m3 .........................................................  » 1,077: 65
Lera 1,559 m3 .................................................................................  » 914: 15

Broreparation ......................................................................................... » 75: 75
Summa Fmk 2,965: 90

Tili arbetet användes 27 hast- och 822 fotdagsverken.
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Landsvägars och broars byggande och underhall.

Nylands län.

1. Reparation af Drumsö militärväg i Helsinge socken.

Bankar, broar och stödj emurar reparerades. Kostnaderna härför stego tili 
Fmk 2,230: 97.

Tavastehus län.

2. Leppähammas iandsvägsbro i Orivesi socken.

Broöppning 16 m
Arbetet päbörjades i december 1912 och fortgär. En närmare redogörelse 

för arbetets uppkomst ingär i Öfverstyrelsens berättelse för är 1912.
Under äret pägick arbetet under byggmästares ledning frän början af 

mars tili ärets slut. Arbetet fortskred sälunda att brohvalfvet blef färdigt i 
slutet af September och att bron uppläts för trafik i november. Stat-sverkets 
kostnader för arbetet utgjorde Fmk 1,128: 06.

Anslag, beviljadt den 25 Oktober 1912, Fmk 1,700: —.

3. Seppola Iandsvägsbro i Jämsä socken.

Broöppningarna 4x12  -)- 33 m
Pä anhällan af Jämsä kommun har Kejserliga Senaten, jämlikt Kommu- 

nikationsexpeditionens skrifvelse af den 21 februari 1913, beviljat kommunen 
af allmänna medel ett belopp af 50,000 mark för ombyggnad af Seppola lands- 
vägsbro pä villkor bland annat att bron skulle byggas enligt ä Öfverstyrelsen 
uppgjordt förslag och tili 140,000 mark uppgäende kostnadsberäkning och 
under ledning af Öfverstyrelsen underlydande ingenjör och byggmästare.
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Samtidigt anbefallde Kej serliga Senaten Öfverstyrelsen att tili kommunen 
säsom län utlämna dyrare arbetsmaäkiner säsom pumpverk och pälkranar i den 
man sädana voro lediga i Öfverstyrelsens förräd. Dessutom beviljade Kejserliga 
Senaten den 8  augusti 1913 kommunens vägbyggnadsskyldige ett belopp af
20,000 mark ur fonden för den s. k. »Länga bron> invid Tavastehus stad.

Arbetet päbörjades i September 1913 och fortgär.
Under äret reis den gamla bron, erforderligt trävirke anskaffades och 

grundningsarbetena pabörjades. Stenarbetet och anskaffandet af makadam 
öfverläts pä entreprenad. Vid ärets utgäng var största delen af den erfor- 
derliga stenmängden utkilad.

Kostnaderna hafva stigit tili Fmk 37,152: 55.

Viborgs län.

4-, Järnbron öfver Imatra och Chausseen emellan Imatra järnvägsstation 
och Imatra hotell i Ruokolaks socken.

Chausseens längd 1 km
Bredd emellan dikena 10 m
Järnbrons öppning 30 m

Utgifter:
Arbetsledning ..................................................................................... Fmk 300: —
Reparation af b ron .............................................................................  » 18: 45
Chausseens underhäll.........................................................................  1,754: 40

> bevattning .....................................................................  477: —
renhällning .....................................................................  281: 50

Gängbamins underhäll .....................................................................  > 537: 90
Redskapens underhäll.............................................  » 128: 94

Summa Fmk 3,498: 19
Till arbetena användes 218 hast- och 435 fotdagsverken.

5. Landsvägsbron af järn öfver Vuoksen floden i Jääskis socken.
Bron har tvä spann ä 74.23 m

Utgifter:
Arbetsledning och brovaktens aflöning m. m................................. Fmk 385: 50
Ställvis rengöring och mälning af brons järndelar samt repa-

ration af brolocket.....................................................................  » 3.386: 25
Redskapens underhäll........................................... .............................  »_____ 78: -

Summa Fmk 3,849: 75
Till arbetet användes 699 fotdagsverken.
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6. Landsvägen emellan Raivola Station och Himladrottningens 
Brödraskaps skyddshem i Kivinebb och Nykyrka socknar.

Sedan Finlands Genera 1 guvernör anhällit att Kejserliga Senaten ville 
vidtaga nödiga ätgärder för iständsättande af den synnerligen förfallna väg, 
sorn frän Raivola järnvägsstation leder tili det skyddshem för sjuka bam och 
krymplingar, som i närheten af förenämnda Station uppförts och underhälles 
af en under Hennes Majestät Kejsarinnan Alexandra Feodorovnas höga beskydd 
stäende, Himladrottningens Brödraskap benäinnd förening, och som där- 
ifrän leder vidare tili den längs kusten af Finska viken löpande landsvägen, 
och efter det att tvänne alternativa förslag och kostnadsberäkningar i ärendet 
uppgjorts, anbefallde Kejserliga Senaten, jämlikt Kommunikationsexpeditio- 
nens skrifvelse af den 27 juni 1913, Öfverstyrelsen att ofördröjligen lata iständ- 
sätta den emellan Raivola järnvägsstation och skyddshemmet befintliga delen 
af vagen genom att grusbelägga densamma tili 3 m bredd och ställde för 
ändamälet tili Öfverstyrelsens disposition det belopp, 30,700 mark, som enligt 
kostnadsförslaget beräknats att ätgä härtill.

Arbetet päbörjades i September 1913 och fortgär.
Under äret slutfördes alla planerings- och dikningsarbeten, hvarjämte 

afloppsdikena reparerades. Till vagen släpades gras att utbredas efter snö- 
smältningen.

Utgifter:
Allmänna kostnader........................................................................  Fmk 1.766: 60
Bron öfver Lintulanjoki ä .............................................................  » 210: —
Yägplanering och grussläpning.....................................................  ;> 15,268: 27
Redskap ............................................................................................  » 140: 27

Summa Fmk 17,385: 14
Till arbetet användes 1,112 hast- och 1,919 fotdagsverken.

7. Terijoki Chaussee i Kivinebb socken.

Chausseen s längd 5.06 km 
Bredd emellan dikena 11.o m

Utgifter:
Arbetsledning......................................................................................  Fmk 1,527: 80
Reparation af Terijoki och Tyrisevä broar ................................ > 125: 35

* » körvägen 1.63 km ..................................................... » 6,043: 42
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Upphandling af sten 231 m3 ........................................................... Fmk 1,321: —
Sprängning och bokning af sten 379 nr1 .....................................  » 1,968: 95
Reparation af gangbanorna................................................................. » 2,785: 04
Rengöring af vagen vär och host..................................................... » 877: 10
Redskapens underhall ......................................................................... » 448: 05

Summa Fmk 15,096: 71

Till arbetena användes 702 hast- och 2.111 fotdagsverken.

S:t Michels Iän.

8. Suonsalmi landsvägsbro i Hirvensalmi socken.

Pa anhällan af Hirvensalmi kommun uppdrog Kejserliga Senaten, jäm- 
1 ikt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 8  mars 1912, at Öfver- 
styrelsen att läta vei’kställa de för iständsättandet af Suonsalmi bro erfor- 
derliga reparationsai'betena och ställde samtidigt för ändamalet tili Öfversty- 
relsens förfogande af allmänna medel ett belopp af 4,000 mark pä villkor 
att arbetet utfördes enligt ä Öfverstyrelsen uppgjordt förslag och tili 1 0 , 0 0 0  

mark uppgäende kostnadsberäkning och att vederbörande vägbyggnadsskyl- 
dige bestrede alla de af arbetet förorsakade kostnader utöfver beviljade 4,000 
mark.

Arbetet päbörjades i mars 1913 och blef färdigt i därpäföljande maj manad.
Brokistornas undervattensdelar murades i cementbruk ända ofvanom hög- 

vattennivän och öfverbyggnaden ombyggdes för en sammanlagd kostnad af 
Fmk 8,041: 49.

Kuopio Iän.

9. Höytiäinen landsvägsbro i Kontiolahti socken.

Utgifter:
Arbetsledning m. m.........................................
Ombyggnad och mälning af broräcken. . . .
Reparation af brons trädelar ......................
Körning och utbredning af grus 377.5 m3

............ Fmk 156: —

............ » 862: —

............ > 37: —

............  » 863: 05
Summa Fmk 1.918: 05

Tili arbetet användes 87 häst- och 35 fotdagsverken.
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10. Matkusjoki landsvägsbro i Valtimo socken.

Brobredd emellan räckena 3.60 m
Broöppning 10 m
Pä ankällen af vederbörande vägbyggnadsskyldiga anbefallde Kejserliga 

Senaten, enligt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 21 februari 
1913, Öfverstyrelsen att lata bygga Matkusjoki landsvägsbro enligt kärför 
uppgjorda ocb godkända ritningar och ställde samtidigt för ändamälet tili Öf- 
verstyrelsens disposition ur allmänna medel ett belopp af ända tili 24,000 mark.

Arbetet päbörjades i Oktober 1913 och fortgär.
Under aret röjdes arbetsplatsen, erforderligt trävirke anskaffades tili ar- 

betsplatsen och försägades. Smedja, förrädsskjul ocb en provisionell bro upp- 
fördes, spontväggar inslogos för grundning af strömpelaren och det ena. land- 
fästet, mursten kilades, cement anskaffades och stödjärn beställdes.

Utgifter:
Arbetsledning ...................................................................................... Fmk 482: 53
Förberedande arbeten............................................................................ » 632: 47
Grundgräfning, anskaffhing af sten och cement m. m...................  » 4,305: 04
Diverse utgifter .................................................................................... > 443: 66

Summa Fmk 5,863: 70

Till arbetet användes 61 hast- och 1,207 fotdagsverken.

Vasa län.

11. Mattila bro i Alahärmä socken.

Bron uppsättes provisionellt om vären och nedtages om hösten. En när- 
mare redogörelse för arbetets uppkomst ingär i berättelsema för ären 1902 
och 1904.

Under är 1913 nedtogs bron den 26—28 mars och uppsättes ater den 
6—10 juni. Kostnaderna utgjorde 244 mark.

Inalles har af det den 15 april 1901 beviljade, 6,000 mark stora anslaget 
ätgätt Fmk 3,587: 98.

12. Vuorna landsvägsbro i Pulkkila socken.

7 st. broöppningar 11—20 m
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Sedän lios guvernören i Uleäborgs Iän anmälts att den öfver Siikajoki 
älf ledande Yuorna bro i Pulkkila socken delvis var angripen af röta, förord- 
nade Guvernören den 24 oktober 1913 distriktsingenjören i Uleäborgs distrikt 
att läta reparera densamma och. ställde samtidigt för ändamälet tili förfogande 
ett belopp af 10,000 mark ur Yuorna bros specialfond.

Arbetet päbörjades i december 1913 och fortgär.
Under äret byggdes en provisionell bro, hvarjämte arbetsredskapen iständ- 

sattes. Kostnaderna härför stego tili Fmk 703: 02.
Tili arbetet användes 4 lräst- och 120 fotdagsverken.

13. Vägen öfver Pelso mosse i Muhos och Säräisniemi socknar.

Landsvägens längd 18 km 
Landsvägens bredd emellan dikena 9 m

Utgifter:
Arbetsledning ......................................................................................  Fmk 54: 38
Vägens planering och beläggning med grus 290 m'1.....................  » 1,432: 50
Reparation af trätrummor 6 st..............................................  » 114: 40
Byggande af stentrummor 3 st........................................................... > 350: -

Summa Fmk 1,951: 28

Tili arbetet användes 122 häst- och 216 fotdagsverken.

14. Byggande af en landsväg frän närheten af Kariniemi gästgifveri i 
Taivalkoski socken tili Raistakko gärd i Kuusamo socken.

Landsvägens längd 62.404 km 
Landsvägens bredd emellan dikena 4.2 m 
10 broar med öppningar 2.6—10.5 m
Sedan guvernören i Uleäborgs Iän medels beslut af den 3 maj 1892 

och 9 juli 1898 förordnat att en 62.404 km läng landsväg skulle byggas frän 
närheten af Kariniemi gästgifveri i Taivalkoski socken tili Raistakko gärd i 
Kuusamo socken, förordnade Kejserliga Senaten den 15 februari 1900, att väg- 
byggnaden skulle utföras säsom nödhjälpsarbete. För ändamälet hade bevil- 
jats sammanlagdt Fmk 30,149: 57. Dä det uppgjorda kostnadsförslaget visat 
sig vara alltför lägt och arbetets ledare, kronolänsmannen H. I. Gutzen beräk- 
nat kostnaderna för hela landsvägen tili inalles Fmk 67,186: 64, öfverlämnade 
Kejserliga Senaten den 2 oktober 1902 at Öfverstyrelsen att pä billigaste sätt 
läta slutföra ifrägavarande vägbyggnad och beviljade samtidigt det nödigt an-
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sedda tillskottsanslaget, Fmk 37.037: 07. Pä föranstaltande af Öfverstyrelsen 
vidtog arbetet i november 1902. men afbröts för ären 1904 och 1905 tili följd 
af att anslaget i sin helhet ätgätt. För slutförande af arbetet uppgjordes da 
ett nytt, ä 153,000 mark slntande kostnadsförslag. Kejserliga Senaten beviljade 
den 8 februari ocli den 19 September 1906 ytterligare erforderliga tillskotts- 
anslag a sammanlagdt Fmk 85.813:36. Da den under kronolänsmannen Gutzens 
ledning uppförda Kuusjoki bron befanns tarfva en total ombyggnad, beviljade 
Kejserliga Senaten den 25 September 1908 det härför erforderliga anslaget, 
10.700 mark. Vid den 10 och 11 augusti 1909 verkställd slutlig afsyning an- 
sägos särskilda kompletteringsarbeten vara af behofvet päkallade och anslog 
Kejserliga Senaten den 18 inars 1910 härför nödiga 17,300 mark. Den 12 Sep
tember 1913 godkändes arbetet.

ütgifterna
för arbetet i dess helhet hafva värit följande : 

Arbetsledning.....................................................  Fmk 8,640: 25
Hyror och expenser m. m................................. » 93: 95 Fmk
Skadeersättningar för olägenheter, flyttning af byggnader m.m. »
Mätningsarbeten............................................................................  >
Byggande af 4 nya broar och reparation af 6 äldre .......... »
Landsvagen:

Väggrund och sidodiken (släpning af lera och fyllnings-
jord) 62.401 km..................................... Fmk 61,381: 96

Grus tili vagen 14,348 m3 ...................... » 34,732: 78
Trummor af trä 107 st............................  » 1,386: 50

Förrädet:
Redskap och arbetsmaskiner.................. » 1,651: 20
Redskapens underhäll.............................  > 1,189: 10
Transporter...............................................  > 1,581: 79
Diverse utgifter.........................................  » 38: 65 ,

8,734: 20 
2,135: 55 

61: 25 
35,838: 04

97,501: 24

4,460: 74
Summa Fmk 148,731: 02

Innan arbetet subordinerades under Öfverstyrelsen användes
för detsamma under ären 1900—1902.............................. * 30,149: 57

Summa Fmk 178,880: 59
Da för a auktion försäld, oduglig arbetsredskap influtit . . . .  >______ 317: 85

utgör den faktiska totalkostnaden för arbetet .............. Fmk 178,562: 74

Till arbetet hafva under ären 1902—1910 användts 7,518 hast- och 24,158 
fotdagsverken.

Öfverst. för Väg- o. vattenh. her. är 1913. 12
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15. Kolari— Muonionniska landsväg i Muonionniska socken.

Landsvägens längd 58.5 km
15 broar med öppningar 4—12 m
Sedan Muonionniska kommun anhâllit att den emellan Kolari socken- 

gräns och Muonionniska sockens kyrka liggande, synnerligen förfallna delen 
af Kolari—Muonionniska. i tiden med allmänna medel byggda landsväg skulle 
repareras pä statsverkets bekostnad och sedan pâ Öfverstyrelsens föranstaltande 
förslag och kostnadsberäkning för dess istandsättande uppgjorts. ställde Kej- 
serliga Senaten, enligt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 21 feb- 
ruari 1918, tili Öfverstyrelsens förfogande ett anslag af 90,000 mark för om- 
byggande af de pâ ifrägavarande vägsträoka befintliga 15 broarna och tili 
upphjälpande af de sämsta ställena af själfva vagen och bestämde samtidigt 
att tili arbetet erforderligt trävirke skulle utan ersättning utgifvas frän där- 
varande kronoskogar.

Arbetet päbörjades i juni 1913 och fortgär.
Under âret släpades i juni fyllning tili de sämsta ställena af vagen och 

pâ samma gang reparerades brolocken, sä att trafiken künde ostördt i'ortgä 
under sommaren. I Oktober vidtog nedrifningen af de gam! a broarna; provi
sioned  byggnader och arbetsdammar uppfördes. Den tili fern broar erforder- 
liga stenen kilades och transporterades tili resp. byggnadsplatser. Till de fiesta 
broarna anskaffades erforderligt trävirke.

TJtyifter :
Allmänna kostnader.......................................................................  Fmk 1,274: 93
Förberedande och terrasseringsarbeten.......................................... » 549: 20
Broar, bryggor och färjor.................................................................  > 6,914: 10
Grus tili vagen 130 m:i.................................................................  742: —
Förradet............................................................................................... » 2,370: 80

Summa Fmk 11,851: 03
Tili arbetet användes 303 häst- och 1,551 fotdagsverken.

16. 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 ärsberättelsen för 1911.
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Till följd af arbetets brädskande natur och emedan det frän kronans 
skogar gratis utlämnade virket pä grund af de länga släpningsafständen blifvit 
dyrare an beräknats och da det dessutom var svärt att noga beräkna kost- 
naderna för en sä läng och sä pass nordligt belägen landsväg som denna, 
beviljade Kejserliga Senaten den 4 april 1913 för slutförande af arbetet ett 
tillskottsanslag af 60,000 mark.

Den 21 februari 1913 har Kejserliga Senaten, pä framställning af Ofver- 
styrelsen, bifallit tili att i samband med detta arbete landsvägen skulle för- 
längas frän Törmänen by ät söder 9,230 m tili Kyrö by pä villkor att Enare 
kommun underhäller sträckan Törmänen—Kyrö, upprätthäller ett gästgifveri 
i Kyrö by samt att kommunen eller Törmänen och Kyrö byamän utan ersätt- 
ning afstä för landsvägen erforderligt jordomräde äfvensom sten, lera och.grus, 
hvarjämte Kejserliga Senaten för ändamälet stallt tili Öfverstyrelsens disposi
tion ett belopp af 42,000 mark.

Under äret har den under föregäende är utförda landsvägsunderbyggnaden 
belagts med grus, underbyggnaden pä sträckan Törmänen—Kyrö utförts ocli 
en del af sträckan gruslagts, äterstäende broar, 84 trummor och Ivalo färja 
färdigbyggts samt Tankapirtti och Laanila gästgifverier äfvensom Paljakainen
härbärge uppförts.

Arbetskvantiteter:

bankfyllnad ......................................................... 20.457 m3
bortsprängning af sten och berg..................... 1,093 m3
afloppsdiken.........................................................  1,469 m3

Arbetsanslagy beviljadt den 12 maj 1911, ..............................
Tillskottsanslag. » » 4 april 1913, .............................

» > 21 februari 1913, ......................
Summa

Fmk 740,000: -  
> 60,000: — 
» 42,000: -

Fmk 842,000: —

Utgifter:
Allmänna kostnader ..................................................................... Fmk 26,950: 20
Skadeersättningar ..............................................    » 115: 35
Förberedande och terrasseringsarbeten.........................................  » 10,668: 95
Broar, bryggor och färjor .............................................................  > 22,043: 21
Landsväg............................................................................................. > 66,493: 50
Husbyggnader....................................................................................  » 19,008: 97
Förrädet ............................................................................................  > 4,601: 85

Summa Fmk 149,882: 03
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Under föregäende âr har till arbetet âtgâtt:
âr 1911.........................................  Fmk 180,290: 23
» 1912.........................................  » 471,392: 40 Fmk 651,682: 63

Summa Fmk 801,564: 66

Tili arbetet användes under âret 2,273 hast- och 12,293 fotdagsverken.

►



F J Ä R D E  A F D E L N I N G E N .

Öfriga arbeten.

1. Hydrografiska byrän.

Under är 1913 halva 9 nya peglar inrättats inom Kumoälfs vattensystem 
med ändamäl att ersätta motsvarande antal äldre, vid slussar placerade vatten- 
ständsskalor; dessutom hafva 2 äldre peglar blifvit ombyggda.

Inspektion och kontrollafvägning hafva företagits ä 151 stationer.
Precisionsafvägningar hafva nnder äret utförts a följande sträckor: Vilp

pula—Kautta, Murole—Aure, Järvelä—Hauho, med förgrening tili 32 peglar 
inom Kumoälfs vattensystein. Totala längden utgör 345 km dubbel- och 9.3 
km enkelnivellement. Medelfelet pro km, beräknadt ur differenserna emellan 
nivellementen fram och ater, uppgär tili 1.33 mm. Genom dessa nivellement 
hafva de stora nivellementspolygonerna Tammerfors—Björneborg—Nikolaistad 
—Tammerfors och Riihimäki—Haapamäki—Pieksämäki—Kouvola—Eiihimäki 
delats i 5, resp. 4 mindre polygoner.

Fullständiga flygelmätningar för bestämmandet af vattenmängden hafva 
verkställts tili ett antal af 136, däraf 64 inom Kumoälfs, 24 inom Kyröälfs 
och 17 inom Kymmeneälfs vattensystem.

Inom Kumoälfs vattenomräde hafva uppgjorts plankartor, längprofiler och 
beskrifningar öfver Ätsäri- och Pihlajavesi strätarna, hvarjämte lodningar för 
ästadkommande af djupkartor företagits i 30 sjöar inom sarnma omräde. Vid 
dessa arbeten hafva tagits omkring 300 fotografier af forsar, industriella an- 
läggningar m. m.

I Pyhäjärvi in vid Tammerfors fortsattes under sommaren de föregäende 
sommat pabörjado specialundersökningarna öfver afdunstning m. m.

Sedan den under är 1912 uppförda profningsanstalten i Dickursby under 
1913 blifvit fullständigt utrustad, företogs i densamma konstantbestämningar 
för 6 st. flyglar.

Arbetena ä tjänstelokalen hafva bestatt i granskning och bearbetning af 
materialet frän observationsstationerna, i renritning och uträkning af de vid
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fältarbetena utförda mätningarna, m. m. En publikation om vattenständet vid 
Finlands kuster har utarbetats och tryckningen af densamma päbörjats.

2. I Merikoski och Madetkoski forsar i Uleä älf

har isen söndersprängts för undvikande af skadliga öfversvämningar under 
januari och februari mänader; kronans anpart af kostnaderna härför belöper 
sig tili 724 mark 80 penni.



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

Syner och undersökningar.

1. Kanaler. farleder och hamnar.

Nylands län.

1. För upprensning i och för turisttrafik af en bätled i Vähäkäyrä fors 
i Kymmene älf.

2. Slutlig afsyning af farledsarbetet. i Korkeakoski gren af Kymmene 
älf i Kymmene socken.

Äbo och Björneborgs län.

3. För förekommande af strandras i Pappilanjoki ä uti Tavastkyro socken.

Wiborgs län.

4. För fördjupning i och för fartygstrafik af Laitsalmi sund i Vederlaks 
socken.

5. För fördjupning af farleden emellan Yiborgs stad och Trangsund i 
Viborgs socken.

6. Slutlig afsyning af Palosalmi sunds farledsarbete.

Kuopio län.

7. För ästadkommande af en farled emellan Pitkäkoski fors och Sonka- 
janjärvi sjö uti Idensalmi socken.

8. Slutlig afsyning af Kaltimo—Nesterinsaari farledsarbete i Eno socken.
9. Slutlig afsyning af Saapaskoski sluss’ ombyggnadsarbete i Eno socken.

Wasa län.

10. Slutlig afsyning af arbetet för undanskaffande af Moikipää grund i 
Korsnäs socken.

11. Slutlig afsyning af arbetet för undanskaffande af Coverdal och Span- 
joren benämnda grund i Gainlakarleby socken.
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Uleäborgs Iän.

12. För förbättring af farleden i Yerkasalmi sund och Kokkovirta ström 
i Sotkamo socken.

13. För fördjupning af farleden i Kaivanto sund nti Uleä träsk och Sä- 
räisniemi socken.

14. Slutlig afsyning af Kajana—Sotkamo—Ontojoki farled i Sotkamo 
socken.

15. Slutlig afsyning af tili Ojakylä kamn ledande Kaara farleds fördjup- 
ningsarbete i Karlö socken.

II. Sjöfällningar och torrläggning af sanka marker.

Nylands Iän.

1. För sänkning af Nurmijärvi sjö i Nurmijärvi socken.
2. För upprensning af Kaanaanjoki benämnda del af Mäntsälä a i Mänt

sälä socken.
3. För fällning af Isojärvi sjö i Mäntsälä och Borgnäs socknar.

Äbo och Björneborgs Iän.

4. För upprensning af Harjunpäänjoki ä i Kulia kapell.

Tavastehus Iän.

5. För sänkning af vattenytan i Oksijärvi och Vitajärvi sjöar i Lampis 
och Tuulos socknar.

6. För fällning af Loppis sjö i Loppis socken.

Viborgs Iän.

7. För fällning af Haukkajärvi och Kepsäjärvi sjöar i Valkeala socken.
8. För fällning af Kirkkojärvi sjö i Vekkelaks socken.
9. För upprensning af Jokiniitynjoki ä i Vekkelaks socken.

10. För upprensning af Helisevänjoki ä i Kautjärvi, Ruokolaks, Jääskis 
och Kirvus socknar.

11. För fällning af Ihantolanjärvi sjö i Viborgs socken.
12. För fällning af Eahikkalanjärvi sjö i S:t Andre* socken.
13. För upprensning af Särkisenjoki och Etelänjoki äar i Heinjoki socken.
14. För upprensning af Leinonkoski fors i Säkkijärvi socken.

S:t Michels Iän.
15. För fällning af Kolmajärvi sjö i Jorois socken.
16. ' För fällning af Ankjärvi sjö i Sysmä socken.
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Wasa Iän.

17.
18.
19.

vetil och
20.

För upprensning af G-evanebäcken i Portoin socken.
För upprensning af Liilan i Ofvermark socken.
För upprensning af Perho ä i Perho. Öfvervetil, Kaustby, Neder- 
Gamlakarleby socknar.
För upprensning af Esse ä i Evijärvi och Esse socknar.

Uleäborgs Iän.

21. För fällning af Joutsi träsk i Kuolajärvi socken.
22. För fällning af Kaapinlampi träsk i Suomussalmi socken.
23. För upprensning af Settijoki ä i Haapajärvi socken.
24. Slutlig afsyning af Tyrnävä ärensningsarbete i Tyrnävä socken.
25. Afvägning af Tuulisjärvi sjö uti Pelso mosse i Säräisniemi socken 

i förhällande tili vattenytan i Uleaträsk.

III. Landsvägar och broar.

Abo och Björneborgs Iän.

1. För flyttning af färjstället och landsvägen vid Marsund emellan Ham- 
marland och Eckerö socknar pä Aland.

2. För ordnande af trafiken öfver Laitilansalmi sund i Tavastkyro socken.
3. För skyddande af hängbron öfver Harjavalta fors i Kumo älf uti 

Harjavalta socken.
4. För byggande af landsvägsbroar öfver Loimijoki och Niinijoki äar i 

Loimijoki socken.

Tavastehus Iän.

o. För höjande af landsvägsbron öfver Harkalansalmi sund i Pälkäne 
socken tili underlättande af fartygstrafiken.

Viborgs Iän.

6. För iständsättande af vägen emellan Kaivola järnvägsstation och Him- 
ladrottningens Brödraskaps skyddshem i Kivinebb och Nykyrka socknar.

S:t Michels Iän.

7. För ombyggnad af Juurisalmi bropelare i Kristina socken.
8 Slutlig afsyning af Suonsalmi brobyggnadsarbete i Hirvensalmi socken.

öfver st. för Väp- o. vattenb. ber. är 1913. 13
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Kuopio Iän.

9. För byggande af en bro öfver Lastukoski fors i Nilsiä soeken.

Wasa Iän.

10. För byggande af en bro öfver Aköström sund i Kronoby soeken.
11. För byggande at’ en bro öfver Kerttuaniärvi sjö i Evijärvi soeken.

Uleäborgs Iän.

12. För kompletteringsarbeten & landsvägen emellan Kittilä kyrka oeh 
Köngäs by i Kittilä soeken.

IB. För byggande af en landsväg frän Hyrynsalmi soeken tili Alakylä 
by i Suomussalmi soeken.

14. För byggande af en landsväg frän Jyväaho tili Peranganniemi i 
Suomussalmi soeken.

15. För reparation af Vuorna bro i Pulkkila soeken.

IV. Vattenverk.

Nylands Iän.

1. Vid Jaalankylä kvarn i Jaala soeken.
2. I Numlahti fors uti Nurmijärvi soeken.
3. Vid Järvenpää kvarn i Kervo ä uti Tusby soeken.
4. I Voikka fors af Kymmene älf uti Itis soeken.
5. I Veckkoski fors uti Borgä soeken.
6. I Tallusjoki fors uti Mäntsälä soeken.
7. I Kaharila fors uti Vichtis soeken.

Äbo och Björneborgs iän.

8. I Juvankoski fors uti Tarvasjoki soeken.
9. I diket, som genomflyter Vanhatalo gärds mark i Siikais soeken.

1U. 1 Pilpuankoski fors uti Tavastkyro soeken.
11. I Kyröskoski fors uti Tavastkyro soeken.
12. I Kirkkokoski fors af Hinnerjoki ä i Hinnerjoki soeken.

Tavastehus Iän.

13. I diket. som genomflyter Västilä gärds ägor i Kangasala oeh Päl
käne socknar.



14. I Valkiakoski fors nti Sääksmäki socken.
15—16. I Tammerfors ström i Tammerfors stad.
17. I Korkeakoski fors uti Juupajoki socken.

Viborgs Iän.
18. I Koskelankoski eller Matalakoski fors uti Valkeala socken.
19. I Niverinkoski fors uti Valkeala socken.
20. I Myllymäki fors uti Lappvesi socken.
21. I Saliakylä fors uti Nykyrka socken.
22. Vid Petojoki kvarn uti Sakkola socken.
23. I Asilankoski fors uti Hiitola socken.
24. I Suur-Rautjärvi utfallsä uti Parikkala socken.
25. I Käringinjärven Myllyjoki ä uti Ruokolaks socken.
26. För höjning af vattenytan i Kivistöjärvi sjö i Ruokolaks socken.
27. I Höysteenkoski fors uti Ruokolaks socken.
28. I Korpelankoski fors uti Viborgs socken.
29. I Saijanjoki ä uti Walkjärvi socken.
30. I Jutikkalankoski fors uti Walkjärvi socken.

S:t Michels Iän.
31. 1 Laulijoki a uti Sysmä socken.
32. I Humaljoenkoski fors uti Heinävesi socken.
33. I Vehkakoski fors uti Kerimäki socken.

Kuopio Iän.

34. I Huutokoski fors uti Polvijärvi socken.
35. I Elinkoski fors uti Ilomants socken.
36. I Korkeakoski fors uti Lapinlahti socken.
37. I Varisvirta ström uti Pielisjärvi socken.
38. I Suolijoki ä uti Hankasalmi socken.
39. 1 Venetjoki ä uti Hankasalmi socken.
40. I Hankamäki ä uti Hankasalmi socken.

Vasa Iän.

41. I Kivijoenkoski foi's uti Keuru socken.
42. I Äänekoski fors uti Äänekoski socken.
43. I Elämänkoski fors uti Pihtipudas socken.
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44. I Brusila fors uti Laukas socken.
45. I Lohikoski fors af Tourujoki ä uti Jyväskylä socken.
46. I Känsäkoski fors af Köyhäjoki ä uti Kaustby socken.
47. I Silfvast fors af Lappo älf uti Jeppo socken.
48. I Hourunkoski fors af Lappo älf uti Lappo socken.
49. I Hypäjänkoski fors af Kyrö älf i Storkyro socken.
50. I Huhmarkoski fors af Kyrö älf i Storkyro socken.
51. I Komsilankoski fors af Kyrö älf i Storkyro socken.
52. I Pajakoski fors af Lestijoki ä i Toholampi socken.
59. I Kylänpäänkoski fors af Laiheia ä i Laiheia socken.
54. I Vainionpäänkoski fors af Töysänjoki ä i Alavo socken.

Uleäborgs Iän.

55. I Niilikoski fors af Aakennusjoki ä i Kittilä socken.
56. Yid Jänisniva i Kieringinjoki ä uti Sodankylä socken.
57. I Suukoski fors af Vähäjoki ä i Tervola socken.
58. I Sonkakoski fors af Sinetänjoki ä i Rovaniemi socken.
59. I Savikoski fors af Oulankajoki ä i Kuolajärvi socken.
60. I Jyrkänkoski fors af Varisjoki ä i Kuusamo socken.
61. I Kettukoski fors af Siikajoki älf i Revolaks socken.
62. I Kalliokoski fors af Siikajoki älf i Revolaks socken.
63. I Piehinginjoki fors uti Salo socken.
64. I Suukoski fors af Jormasjoki ä i Sotkamo socken.
65. I Viikilänkoski fors af Komujoki a i Pyhäjärvi socken.
66. I Myllykoski fors af Laumjoki ä i Pulkkila socken.
67. I Jaakolankoski fors af Malisjoki ä i Nivala socken.
68. I Hihnalankoski fors af Kalajoki älf i Kalajoki socken.
69. I Kukonkoski fors af Vääräjoki ä \ Sievi socken.

V. Flottleder.

Nylands Iän.

1. Slutlig afsyning af flottningsleden uti Pakkas och Mörskom äar och 
flottningsanordningar i Mörskom socken.

Äbo och Björneborgs Iän.

2. För förlängning af flottningstiden i Kumo älf emellan Haistila och 
Kyttälä.
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B. För ordnande af flottningen uti Kauvatsanjoki ä ock därmed i sam- 
band stäende Marjajärvi, Sääksjärvi och Puurijärvi sjöar uti Hvittis, Kumo 
ock Kiikka socknar samt Kiikois kapell.

4. För förbättrande af flottningsförhällandena uti Lammaistenkoski fors 
af Kumo älf i Harjavalta och Nakkila socknar.

5. För ändring af flottningsstadgan för Kumo älf i den del den berör 
tiden för användandet af Karhiniemi stockmagasineringsplats i Hvittis socken.

Tavastehus Iän.

6. För reglering af flottningen i Alvettulansalmi sund ock nedanom 
Apia kanal i Sääksmäki socken.

7. Slutlig afsyning af flottningskanalen i Kalkis fors uti Asikkala socken.

Viborgs Iän.

8. För vattenuppdänming, föranledd af uti Koskelankoski fors i Val
keala socken byggda flottningsinrättningar.

9. För ändring af flottningsstadgan för Seppolajoki ock Summajoki äar 
uti Sippola ock Valkeala socknar.

10. För uppgörande af flottningsstadga för Viialanjoki ä uti Valkeala 
socken.

11. För uppgörande af flottningsstadga för Virmatjoki ä ock dess till- 
Üöden uti Ruokolaks socken.

S:t Michels Iän.

12. För uppgörande af flottningsstadga för Virmasvesi—Maavesi sjöar i 
Wirtasalmi socken.

Kuopio Iän.

13. För ästadkommande af en flottningskanal ock en flottled emellan 
Haajaistenjärvi ock Luomajärvi sjöar i Idensalmi socken.

14. Undersökning af flottledema genom Siikajärvi sjö uti Vuotjärvi sjö 
infallande Luostanjoki ock Keyritynjoki äar uti Rautavaara. Nurmes, Juga 
och Kaavi socknar.

15. För uppgörande af flottningsstadga för det vattendrag, som frän 
Perunkajärvi sjö infaller i Vatianjärvi sjö uti Laukas socken.

Vasa Iän.

16. För uppgörande af flottningsstadga för Koskenkylänjoki ä i Loliteä 
socken.

17. För uppgörande af flottningsstadga för Lohteän i Lohteä socken.
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Uleäborgs Iän.

18. För ästadkommande af flottningsstadga för sträckan Uleasalo tili 
Torneä älfinynning i Bottniska viken.

19. För ästadkommande af en flottningsstadga för Kirveskanava kanal 
i Kuusamo och Taivalkoski socknar.

20. För ästadkommande af en flottningsstadga för Kemi älf emelian 
Rovaniemi kyrkoby och hafvet i Rovaniemi. Tervola och Kemi socknar.

21. För ästadkommande af en flottningsstadga för Ounasjoki ä i Enoii- 
tekis. Kittilä och Rovaniemi socknar.

22. För utrönande af behofvet af för flottningen föreslagna komplette- 
ringsarbeten uti Tengeliö älfs vattendrag uti Ofvertorneä och Turtola socknar.

23. För ästadkommande af en flottningsled uti sundet emelian Raja- 
kari och Martinkari uti Kemi älfs mynning i Kemi socken och för värdering 
af en i sundet befintlig fiskdamm.

24. För reparation af dämmen i Kellinsalmi sund i Kuusamo socken tili 
förmän för flottningen därstädes.

25. För iständsättande af Kirveskanava kanal uti Kuusamo och Taival
koski socknar tili förmän för flottningen därstädes.

26. För byggande af en flottningskanal emelian Sotkajärvi och Jongun- 
järvi sjöar i Pudasjärvi socken.

27. För byggande af en flottningskanal emelian Jongunjärvi och Ala- 
mainuajärvi sjöar i Pudasjärvi socken.

28. Slutlig afsyning af arbetena för iständsättande af flottningsinrätt- 
ningarna uti Latvajoki ä i Pudasjärvi socken.

VI. Öfriga syner, undersökningar och sammanträden.

Äbo och Björneborgs Iän.

Undersökning af särskilda, statsverket tillhöriga inossar uti Hvittis ocb 
Kumo socknar för beredning af torfströ.
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Öfverstyrelsens förrad 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 
tväune mudderafföringsprämar af järn öfvervintrade i Brahestads haran, M.ai- 
vaperä. Vinterreparationerna verkställdes af Bröderna Friis'- Mekaniska Verk- 
stad i Gamlakarleby. Denna muddermateriel användes sedermera vid arbetena 
för uppmuddring af Brahestads hamn, Lapaluoto, och den dit ledande farleden 
Iran den 18 maj tili den 22 juli. Därefter fördes den, biträdd af bogseränga- 
ren Oiva, den 31 juli tili Kristinestad, hvarest densamma i 14 dygn användes 
för muddringsarbete vid Härkmeri norra och södra grand äfvensom vid 
Adgrundet. Tili följd af inträffade stormar blef den i tillfälle att afgä 
frän Kristinestad först den 27 augusti och anlände, fortfarande med biträde 
af bogserängaren Oiva, den 1 September till Ankis by i Korpo socken, hvarest 
med densamma verkställdes det för uppförandet af en ängbätsbrygga ä Pec- 
kelot udde erforderliga muddringsarbetet. Den 14 September fördes mudder- 
materielen tili Terfsund i Pargas socken. Här användes den vid muddrings
arbete ända tili den 15 december, da densamma transporterades tili Abo för 
att ä Aktiebolaget Vulcans slip undergä nödig reparation. (Se: Brahestads 
hamn. Lapaluoto, pag. 60, Kristinestads hamn, pag. 60, Peckelot ängbäts
brygga, pag. 60 och Terfsunds upprensningsarbete, pag. 52).

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 ä n 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. Dä detta arbete var slut- 
fördt, afsändes mudderverket Viborg, elevatorn Nostaja och de bäda mudder- 
afföringsprämarna tili Ekenäs för att päföljande är användas vid arbetet för 
fördjupning af stadens hamn. Bogserängaren Aili äter fördes tili Varkaus 
brnk för att därstädes undergä särskilda nödigbefunna omändringar. (Se: Borga 
stads hamn och farleden dit, pag. 58).
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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 u t  äfvensom tvänne inudderafföringsprämar liafva värit, i arbete uti 
Vesijärvi hamn, hvarest uppmuddrats 3,310 m3 grusblandad lera.

M u d d e r v e r k e t  K a i v a j a ,  som värit stationeradt vid Kiurujoki, har 
icke kömmit tili användning under äret.

M u d d e r v e r k e t  S a i m a a n  k a n a v a  har värit i muddringsarbete 
uti Saima kanal och därefter frän slutet af juni tili slutet af november i Ky- 
länlahti hamn vid Aspö, under hvilken tid därmed uppmuddrades 28,415 m3 
hard, grusblandad lera. Mudderverket upplades för vintern vid Aspö.

b) Enskopiga Mudderverk.

Enskopiga mudderverket N:o 1 har värit i användning vid Tavastehus— 
Lembois farledsarbete och har därmed uppmuddrats 130 m3 lera äfvensom 1,180 
m3 gras- och stebblandad jord. För mudderverket har under äret anskaffats 
en ny träpräm i stället för den gamla, förfallna.

Enskopiga mudderverket N:o I I  iständsattes i mars, hvarefter därmed verk- 
ställdes muddringsarbete uti Joroisniemi farled ända tili den 14 november, da 
mudderverket fördes tili Taipale kanal för att öfvervintra därstädes.

Tili följd af i skoparmen inträffad bräcka var mudderverket utan arbete 
i 6 1/2 dygn. men i öfrigt var det i användning i en fortsättning dag och natt.

Under arbetssäsongen uppmuddrades med tillhjälp af mudderverket 5,752 
m3 synnerligen hard och stenblandad jord.

Enskopiga mudderverket N:o I I I , som om hösten 1912 upptagits ä Koirin- 
oja slip, skrapades och mälades pä värvintern, da jämväl sedvanliga ärsrepa- 
rationer utfördes.

Den 15 maj vidtog muddringsarbetet i Palosalmi sund, hvarest aflägs- 
nades 50 m3 under vintern frän isen söndersprängdt berg.

Sedan detta arbete slutförts och mudderverket försatts uti transportdug- 
ligt skick, bogserades detsamma tili Sorolansalmi sund i Jakimvaara socken, 
dit ankomsten skedde dagen efter dess afgäng frän Palosalmi sund.

Uti Sorolansalmi sund vidtog muddringen den 2 juli och fortgick utan 
afbrott tili den 2 december, dä arbetet afbröts tili följd af isläggning i sundet 
och mudderverket fördes att öfvervintra i Lahdenpohja hamn.

c) Priestmans excavatorer.

Grabben N:o I  har under förra half äret användts vid Viborgs stads hamn- 
arbete och därefter vid Borgä hamns fördjupningsarbete samt frän och med 
november vid Terfsunds upprensning s arbete uti Pargas socken. (Se redogö- 
relserna för dessa arbeten.)
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Grabben N:o I I  öfvervintrade uti Puomilansalmi sund i Joroisniemi fai
led, reparerades pä värvintern och användes vid mnddringsarbete frän den 1 
april tili den 29 September. Under denna tid, af kvilken grabben tili följd af 
bräcka i väfaxeln stod oanvänd ati 12.dygn. uppmuddrades 8,234 m3. I början 
af oktober fördes grabben tili Varkaus, livarest den, efter undergängna smärre 
reparationer, användes för fördjupning af farleden invid järnvägens brygga 
vid Varkaus station, kvarvid uppmuddrades intill den 27 november 8,435 m3 
dyjord. Grabben upplades för vintern invid närnnda brygga.

Grabben N:o 111 liar, efter a Kristinestads mekaniska verkstad undergän- 
gen reparation, biträdd af bogserängaren Oiva värit i användning vid arbetet 
för fördjupning af sagda stads kanin ock farleden tili densarnma frän den 12 
april tili den 19 december. Under sammanlagdt 205 arbetsdagar kar nied. 
grabben upptagits 2,225 m3 jord ock sten äfvensom 1,000 m3 berg ock sön- 
dersprängd sten. (Se Kristinestads kamn, pag. 60).

Muddermaterielens reparationskostnader.

Af anslaget för muddermaterielens underkäll kar under äret ätgätf:

Mudderverket Ruoppaaja ..............................................................  Fmk 12,126: 54
» Viborg....................................................................... 5,729: 03

Enskopiga mudderverket N:o II ........................................................ » 576: 85
Grabben N:o - I ...................................................................................... » 1,237: 68

» N:o I I I .................................................................................. > 2,678: 16
Elevatorn Nostaja ..............................................................................  > 380: 29
Bogserängaren Oiva ..........................................................................  » 830: 15

A ili ............. ................................................................  » 2,348: 07
Mudderafföringsprämen N:o 6 ............................................................ » 314: 10

Summa Fmk 26,220: 87

ö f verst, för Väg- o. vattenb. ber. dr 1918. 14
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Järnvägsbyggnader och järnvägsundersökningar.

I. Järnvägsbyggnader.

1. Joensuu— Nurmes järnvägsbyggnad.

Joensuu---Nurmes järnväg blef färdig den 16 Oktober 1911, hvilken dag 
den öfverlämnades tili Järnvägsstyrelsen och uppläts för allmän trafik.

Uti Bilaga Y li ingär en specificerad tablä öfver kostnaderna för denna 
banbyggnad.

2. Seinäjoki— Kristinestad, Kasko järnvägsbyggnad.

Arbetana ä Seinäjoki—Kristinestad, Kasko järnvägsbyggnad, hvars ut- 
förande anbefallts genom Nädigt förordnande af den 11 december (28 novem- 
ber) 1906, vidtogo i oktober 1909.

Under är 1913 fortgick utsläpningen af ballastgrus ä Perälä—Kristinestad 
och Perälä—Kasko bandelar ifrän arets början tili den 25 januari och frän 
den 15 april tili den 25 juli, da hela banan var färdigt ballasterad. Därjämte 
utkördes grus för utvidgning af lastningsplanerna vid särskilda stationer. Vid 
Kauhajoki station byggdes ett tredje sidospär för öfvernattande täg.

Slutlig afsyning af banan verkställde en af Järnvägsstyrelsen tillsatt koni- 
mission i närvaro af representanter för Ofverstyrelsen den 29—31 juli (afsy- 
ningsprotokollet se Bilaga VIII).

Hälsotillständet bland arbetsmanskapet har öfverhufvudtaget värit godt. 
Sjuka arbetare hafva värdats ä sjukhusen i Kristinestad och Närpes uti till- 
sammans 450 dagar. Bland arbetarna hafva inträffat tre olycksfall, som haft 
tili päföljd arbetsoförmäga under längre tid än sex dagar.

Antalet arbetare och medeldagspenningen framgä af efterföljande tabeller:
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Antalet arbetare i medeltal per arbetsdag.

Är 1913
Dugsverkare Betingsarbetare Summa 

summa
ni mPerson Häst Summa Person Häst Summa

J anuari ..................... 379 4 383 18 8 26 409
Februari..................... 111 3 114 57 11 68 182
Mars............................ 113 4 117 56 2 58 175
April............................ 209 3 212 40 — 40 252
Maj ............................ 464 4 468 33 — 33 501
J u n i............................ 644 4 648 73 — 73 721
Juli ............................ 490 3 493 78 1 79 572

Medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare.

Är 1913
Dagsverke Beting

Person Häst Person Häst

Januari......................................................................... 2: 76 5: 21 3: 48 5: 96
Februari ...................................................................... 2: 30 4: 98 3: 13 6: 25
Mars ............................................................................. 2: 16 4: 93 2: 83 6: 16
April ............................................................................ 2: 87 5: 38 2: 93 _
Maj,................................................................................ 3: 01 5: 45 3: 74 —
Juni ............................................................................ 3: 15 5: 54 3: 08 —
Juli................................................................................. 2: 70 5: 76 4: 94 7: 41

En närmare redogörelse för Seinäjoki— Kristinestad, Kasko järnvägsbygg- 
nad i sin helhet utgifves säsom särskild bilaga tili förevarande ärsberättelse.

3. Pieksämäki— Nyslott järnvägsbyggnad.

Arbetena vid demia järnvägsbyggnad. kvars ntförande i Näder anbefallts 
den 12 januari 1911 (80 december 1910). vidtogo i September 1911.

Under är 1918 anskalfades ännu erforderliga sleepers, hvarjämte under- 
ballast utsläpades raed häst. Därefter vidtog spärspikningen, soin fortgick 
frän den IB maj tili den 13 november, da den afbröts tili följd af den sena 
ärstiden. Under denna tid blef skensträngen färdig pa sträckorna Pieksämäki 
—Huutokoski -Varkaus och Huutokoski—Olkkolanjoki bro, sa att af hufvud- 
banan 21 kilometer äterstodo att skenläggas.
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Längs sparet transporfcerades järndelarna tili Kuvansi och Joroisvirta 
broar, och blefvo dessa uppställda pä sina platser och nitade.

Sedan skenläggningen fraraskridit 5 kilometer frän Pieksämäki Station, 
vidtog banans ballastering, som fortgick sä att sparet pä bandelen Pieksä
mäki—Huutokoski—Varkaus nastan i sin helhet lyftades tili sitt slutliga 
höjdläge. üti Kolma grustäkt, vid bibanan Huutokoski—Varkaus, var frän 
och med den 6 September i verksamhet en amerikansk gräfmaskin, som hit- 
förts frän Seinäjoki—Kristinestad, Kaskö järnvägsbyggnad. Maskinens största 
arbetseffekt, per dag utgjorde 1,440 m3 gras. Vid Parkumäki grustäkt igäng- 
sattes ballasteringsarbetena.

De vid Pieksämäki Station pä Järnvägsstyrelsens föranstaltande päbörjade 
utvidgningsarbetena fortgingo. Sälunda byggdes 9,860 m nytt spar, hvaraf 
4,364 m sidospär af 22.3 kg räler och äterstoden af 30 kg räler, hvarjämte 28 
st. enkla, 5 st. helengelska, 2 st. hallengelska äfvensom 3 st. dubbelväxlingar 
utspikades. Bangärden ballasterades tili behörig höjd. Ofver densamma bygg
des för öfverfarten en järnbetongbro i tre 15 m länga spann. Dessutom upp- 
lordes vid Stationen erforderliga, talrika husbyggnader, plattformer, vändbord 
och tvättgrop för lokomotiv.

Vid öfriga stationer vid banan blefvo de tiestä husbyggnader färdiga.
Jämlikt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 24 januari 1913 

förordnade Kejserliga Senaten, att i samband med järnvägsbyggnaden skulle frän 
Varkaus Station ä Pirttiniemi udde tili stranden af Joutsenlahti vik byggas 
ett hamnspär och en 60 m läng landningsbrygga Billigt uppgjordt förslag och 
ä 91,000 mark slutande kostnadsberäkning. Bryggan blef färdig under äret, 
men muddringsarbetet utanför bryggan medhanns icke i sin helhet under 
äret.

Pä ansökan af ägaren tili Lehtoniemi mekaniska verkstad och slip, fri- 
herre Carolus Wrede, anbefallde Kejserliga Senaten, enligt Kommunikations
expeditionens skrifvelser af den 28 mars och 13 juni, Ofverstyrelsen att i 
samband med järnvägsbyggnaden lata pä friherre Wredes bekostnad utföra ett 
omfartsspär vid den vaktstuga vid Varkaus bibana, som befinner sig närmast 
tili Lehtoniemi fabrik, äfvensom en plattform och ett väntskjul. Samtliga dessa 
arbeten blefvo under äret färdiga.

Med Kejserliga Senatens den 5 September meddelade tillständ har 
bandelen Pieksämäki—Huutokoski—Warkaus sedän den 1 november värit upp- 
läten för provisorisk passagerar- och godstrafik.

Vederbörande expropriationsnämnder hafva under äret verkställt värdering 
af för banbyggnaden exproprieradt omräde m. m.

Pöljande större leveranser tili banbyggnaden hafva under äret utförts:
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Leverantör F m k

The New Russia 
Compani L:td.

7,542.900 ton = 25,143 st. skenor lO.ooo m à 30 kg per n^eter
195.539 » = 657 » » 9.921 » » » » » »
29.-00 » = 110 » » 9.000 » » » » » »
5.890 » = 22 » » 8.929 » « » » » »

41.5 7 8 » = 172 » » 8.058 » » » y » y
15.600 » = 65 » > 8.000 * » » » » »
21.840 » = 104 » » 7.000 » » » » » »
17.923 » = 86 » » 6.94 7 » » » » » »
29.160 » = 162 » » 6.000 » » » » » »

7,900.130 ton = 26,521 st. skenor........ 1,632,993 03

Stora Kopparbergs „ „  , ,„  , . oou.275 ton bmdmngsskenor.Bergslags Aktie- !
bolag, Falun. 80L569 » bottenplâtar . . .  ..

167,943
244,638

Brukspatronen 83 362 ton skrufbult 
August Nison

Keirkner. ! 492'43C * skensPik
38,133

201,306
55
40

Maskin- och 
Brobyggnads 
Aktiebolaget.

Carl Sckenck 
Darmstadt.

2 st. lokomotivvändbord. 48,000 —

1 st. vagnsvâg 6,437 77

Aho Kakelfabriks 
Aktiebolag.

Kakelugnar 3,507 01

Haapakoski
Bruks Aktie- Gjutjärnsrör. 

bolag.

Aktiebolaget
Rob. Huber ; Gjutjärnsrör. 
Osakeyhtiö.

4,164; 15

1,2801 08

Ingenjorbyrân
5 st. vagnar, hand-, N:o 2 med broms.......
5 » d:o , transport-, Nro 18 med broms 
1 y d:o , d:o Nro 11 utan broms

1,980
1,590

556

Björneborgs Me- 
kaniska Verkstads 

Aktiebolag.
2 st. Worthington pumpar jämte ängpannor . 6,050 —

Tukthuset invid 
Helsingfors. Staitonsmöbel . 3,030 76
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Leverantör

F orststyrelsen

F m k

=sb£

X
ci

¿4

Byggnadstimmer, sleepers, ved, m. m. frân kronosko- 
garna ................................................................................

6 st. lokomotiv, N:ris 524—529 ...........................................
6 » vagnar, konduktörs-, N:ris 3336—3341 ....................
4 » d :o  bagage-, N:ris 30077—30080 ........................
1 • snöplog............................................................................

60 » enkla vaxlingar.............................................................
2 » dubbla engelska vaxlingar for 30 kg:s skenor . . . .
1 » specialväxling..................................................................

10 » f'asta buffrar.....................................................................
1 par dörrar till lokomotivstall...........................................
1 st. dressin, baningenjörs-..................................................
5 » d:o , banmästar-......................................................

20 » spârmâtt, ställbara .......................................................
2 > vattencisterner jämte rörledningar, vattenkastare,

m. m.............................. «t..................................................

33,565 10

522,758 _
49,743 33
26,699 52
4,591 —

43,183 30
7,487 49
2,358 46
2,196 67
1,085 14

650 96
1,842 39

581 84

11,206 87

Ilälsotillständet bland arbetsmanskapet har öfverhufvud varit godt. Sjuka 
arbetare hafva vârdats i kommunernas sjukhus uti sammanlagdt 745 dagar.

Bland arbetarna hafva under âret inträffat 32 olycksfall, som medfört 
oförmäga till arbete under längre tid an sex dagar. Tvänne arbetare hafva 
i ârligt skadestand beviljats resp. 22 och 216 mark.

Arbetarnas i skolaldern varande barn hafva pa banbyggnadens bekostnad 
ätnjutit undervisning i kommunernas folkskolor äfvensom uti en med banbygg
nadens medel underhällen högre folkskola i Sääminge socken.

Ordningen har upprätthallits af en ordningsman och tre poliser.
A f anslaget för järnvägsbyggnaden har under âret användts:

i januari..................................................... Fmk 293,092: 98
» februari ................................................... » 384,889: 02
i mars .......................................................  » 397,369: 48
» april...........................................................  > 198,710: 39
> maj ............................................................ » 146,341: 22
> ju n i............................................................ » 253,724: 69
» Juli ..........................................................  » 257,470: 58
» augusti ...................................................  » 228,830: 64
» September ..............................................  » 286,544: 01
» Oktober ................................................... » 2,470,174: 02
» november ............................................... » 1,103,760: 94
» december .............................................  > 220,607: 53 Fmk 6,241,515: 50
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samt under föregäende är:
undersökningskostnader........................... Fmk 59,693: 04
är 1911 byggnadskostnader ......................  > 345,340: 32
> 1912 » .................. > 3,619,999: 87 Fmk 4,025,033: 23

Summa Fmk 10,266,548: 73

Dessutom har tili förrädet användts: 
är 1911 .........................................Fmk 139,414: 61
> 1912 .........................................  » 87,471: 09
» 1913 .........................................   5 112,522: 36 > 339,408: 06

Summa Fmk 10,605,956: 79

Antalet arbetare och medeldagspenningen framgä af nedanstäende tabläer:

Antalet arbetare i medeltal per arbetsdag.

Ä r  1913
Dagsverkare Betingsarbetare Summa

Person Hast Summa Person Hast Summa
S u L U n i a -

rum

Januari ..................... 241 10 254 989 767 1,756 2,010
Februari..................... 201 7 208 960 830 1,790 1,998
Mars............................ 166 8 174 694 440 1,134 1,308
April............................ 171 13 184 688 150 838 1,022
Maj ............................ 219 8 227 775 148 923 1,150
J u n i............................ 402 10 412 815 139 954 1,366
Juli ............................ 529 9 538 931 118 1,049 1,587
Augusti ..................... 535 12 547 748 73 821 1,368
September ................. 430 6 436 537 53 590 1,026
Oktober ..................... 398 4 402 411 41 452 854
November ................. 192 3 195 383 16 399 594
December ................. 76 3 79 241 39 280 359
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Medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare.

Ar 1913
Dagsverke BetinR

Person Hast Person Hast

Januari............................................................................. 2: 93 5: 36 3: 29 5: 92
Februari ......................................................................... 2: 97 5: 43 3: 38 6: 26
M ars................................................................................ 2: 99 5: 55 3: 47 6: 29
April................................................................................. 3: 07 5: 69 3: 89 6: 20
Maj ................................................................................ 3: 10 5: 82 4: 19 6: 93
•Juni ................................................................................. 3: 20 5: 82 4: 41 6: 84
•Juli ................................................................................. 3: 13 5: 90 4: 38 ' 7: 14
Augusti ......................................................................... 3: 09 5: 89 4: 32 ■ 6: 83
September ..................................................................... 3: 05 5: 84 4: 46 6: 65
Oktober ......................................................................... 2: 94 5: 90 4: 39 6: 04
November ..................................................................... 2: 77 5: 61 3: 50 5: 37
December ..................................................................... 2: 71 5: 47 2: 89 5: 44

4. Jyväskylä Pieksämäki järnvägsbyggnad.

I anledning af landtdagens i ärendet gjorda underdäniga petition för- 
ordnade Hans Majestät Kejsaren den 30 (17) december 1912 i Kader, att en 
normalspärig jäi’nväg skulle med användande af räler af 30 kilograms vikt 
per löpande meter byggas emellan Pieksämäki Station pä Savolaks banan och 
Jyväskylä stad nti den möjligast rata sträckning, som vid undersökning be- 
funnes förmänligast, för en beräknad kostnad af 11,900,000 mark samt att ar- 
betena skulle vidtaga i samband med Nyslott—Pieksämäki järnvägsbyggnad 
och att för desamma finge under är 1913 användas 2,000,000 mark. Därjämte 
skulle som villkor för banans beläggande med arbete uppställas att vederbö- 
rande kommuner eller enskilda personer pä förhand förbunde sig att ansvara 
för det belopp, hvarmed ersättningen för mark och för af järnvägsbyggnad en 
förorsakade olägenheter öfverstege det belopp regeringen efter särskild värde- 
ring pröfvade skäligt. Samtidigt berättigades Kejserliga Senaten att, efter 
det definitiv undersökning af bansträckningen ägt rum, inkomma med de för- 
slag, hvartill skäl möjligen yppade sig.

Sedan Ofverstyrelsen i maj tili Kejserliga Senaten insändt program och 
kostnadsförslag för ifrägavarande järnvägsbyggnad, berättigade Kejserliga Se
naten den 8 augusti Ofverstyrelsen att vidtaga med arbetena pä densamma 
och att under äret. för ändamälet använda 500,000 mark af det för banbygg-
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naden beviljade arbetsanslaget. Därjämte utsäg Kejserliga Senaten öfver- 
ingenjören Otto Fridolf Nyberg tili arbetschef för banbyggnaden och tili 
distriktsingenjör äldre ingenjören Ivar Platban.

I anledning bäraf skreds i September tili förberedande arbeten. Arbets- 
redskap anskaffades, linjen upphöggs och röjdes, större jord- och bergskärnin- 
gar päbörjades. bostäder för arbetsbefälet nppfördes och telefonledning upp- 
sattes längs linjen frän Pieksämäki ända tili Jyväskylä.

Yid Pönttövaara bergshöjd i närheten af Metsolahti uppgicks en alternativ 
linje, som med en 1,210 m läng tunnel igenom Pönttövaara förkortar den ur- 
sprungliga linjen med 760 m. Tili följd af att denna alternativa linje icke 
blef under äret fastställd, lägo arbetena nere pä en sträcka af ätta kilometer.

För ordningens upprätthällande vid banbyggnaden anställdes en ord- 
ningsman och tre poliser.

Arbetarnas i skoläldern varande barn erhöllo skolundervisning i kommn- 
nernas folkskolor pä banbyggnadens bekostnad. Dessutom inrättades högre 
folkskolor vid Haapakoski och i närheten af Pieksämäki kyrkoby.

För beredande af sjukvärd at arbetarna och deras familjer antogos trenne 
läkare, hvarjämte platser för dem reserverades pä sjukhusen i Kuopio och 
Jyväskylä.

Hälsotillständet bland arbetsmanskapet var godt. Antalet sjukvärdsdagar 
utgjorde 16.

Nägot anmärkningsvärdare olycksfall inträffade icke imder äret.
Följande större leveranser tili banbyggnaden blefvo under äret utförda:

Leverantör

1 st. telefonkabel .....................................................................

Fmk

Felten & Guil- 
laume Carlswerk 

| Actien Gesell
schaft Mühlheim 

am Rhein

1,207 36

j Gebrüder Korni- 
low Petrograd

2,300 st. isolatorer................................................................... 773 94

Handlanden 
S. Nikolajeff J:r

1 st. automobil ......................................................................... 12,900 —

A. B. Axel von 
! Knorrings Tek

niska Byrä

1 st. betongberedningsmaskin ...............................................
1 » stenkrossningsmaskin ..................................................

2,232
3,094

80
50

Finska Spik- 
kontoret

Galvaniserad telefonträd......................................................... 2,902 40

Öfverst. för. Väg- o. vattenb. ber. är 1918. 15
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Af anslaget for iarnvagsbyggnaden anvandes:

i april ...................................... 8: -
» maj ...................................... 30: -
» august!.................................. . . » 76: 67
» September.............................. . . » 12.338: 51
» oktober .................................. . . » 65,350: 65
» november.............................. » 131.421: 69
> december .............................. .. » 185,976: 31 Fmk 395,201: 83

Dessutom anvandes for forradet . . 97,319: 24
Summa Fmk 492,521: 07

Antalet arbetare och medeldagspenningen framga af efterfoljande labeller:

Antalet arbetare i medeltal per arbetsdag.

Ar 1913
Dagsverkare Betingsarbetare Summa

summa-
rumPerson Hast Summa Person

I
Hast Summa

September................. 46 5 51 93 8 101 152
Oktober ..................... 147 13 160 457 73 ' 530 690
November ................. 160 14 174 705 115 850 1,024
December ................. 214 16 230 909 282 1,191 1,421

Medeldagspenningen for daglonare och betingsarbetare.

Ar 1913
Dagsverke Beting

Person Hast Person Hast

September ..................................................................... 3: 07 5: 97 3: 30 6: 05
Oktober............................................................................. 3: 18 j 5: 86 3: 53 6: 06
November ...................................................................... 3: 04 5: 45 3: 59 6: 27
December......................................................................... 3: 04 ; 5: 54 3: 39 5: 99

/
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5. Hiitola— Raasuli järnvägsbyggnad.

I anleclning af landtdagens i ärendet gjorda underdäniga petition förord- 
nade Hans Majestät Kejsaren den 30 (17) december 1912 i Näder att en nor- 
malspärig järnväg skulle med användande af räler af 30 kilograms vikt per 
löpande meter byggas frän Hiitola station pä Karelska banan genom Kex- 
liolms stad tili Raasuli by i Rautus socken för en beräknad kostnad af
14,750,000 mai’k, att bandelen Hiitola—Kexholm tili först skulle beläggas med 
arbete och att för ändamälet finge under är 1913 användas ett belopp af 
1,000,000 mark. Därjämte skulle för banans beläggande med arbete uppställas 
som villkor att vederbörande kommuner eller enskilda personer pä förhand 
förbunde sig att ansvara för det belopp, hvarmed ersättningen för mark och 
för af järnvägsbyggnaden förorsakade olägenheter öfverstege det belopp rege
ringen efter särskild värdering pröfvade skäligt. Pä samma gäng berättigades 
Kejserliga Senaten att, efter det definitiv undersökning af bansträckningen 
ägt rum, inkomma med de förslag, hvartill skäl möjligen yppade sig.

Sedan Kejserliga Senaten pä grund häraf den 3 januari 1913 anbefallt 
Öfverstyrelsen att lata uppgöra fullständigt förslag äfvensom ritningar och 
kostnadsberäkning för järnvägsbyggnaden ifräga och efter det bansträckan 
Hiitola—Kexholm blifvit utpälad och ritningarna tili densamma utförda, be- 
rättigade Kejserliga Senaten den 19 därpäföljande September Öfverstyrelsen 
att omedelbart päbörja arbetena pä denna sträcka och ställde pä samma gäng 
för ändamälet tili Öfverstyrelsens disposition ett belopp af 500,000 mark att 
under äret användas af det för järnvägsbyggnaden beviljade arbetsanslaget. 
Därjämte förordnade Kejserliga Senaten äldre ingenjören Johan August Ström- 
berg tili distriktsingenjör vid banbyggnaden och berättigade Öfverstyrelsen 
att till dess banbyggnadsförslaget blifvit färdigt och förslaget tili utgiftsstat 
fastställdt förordna erforderligt antal afdelnings- och biträdande ingenjörer 
äfvensom öfrig tjänstepersonal.

I anledning häraf vidtog i början af Oktober mänad en del förberedande 
arbeten säsom anskaffning tili förrädet, skogsröjning och kilning af sten tili 
aflopp och broar. Dessutom igängsattes arbetena vid särsltilda större jord- 
och bergskärningar, hvarjämte utvidgningsarbetena vid Hiitola station pä- 
börjades.

Den 5 november 1913 förordnade- Kejserliga Senaten öfveringenjören 
Otto Fridolf Nyberg tili arbetschef för banbyggnaden.

För ordningens upprätthällande antogos en ordningsman och en polis.
Arbetarnas i skoläldern varande barn erhöllo skoltmdervisning i kommu- 

nernas folkskolor pä järnvägsbyggnadens bekostnad och ätgärder vidtogos för 
inrättande af en särskild folkskola i närheten af Hiitola station.
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For beredande af sjukvärd ät arbetarna och deras familjer anställdes vid 
banbyggnaden tvänne läkare, den ena i Hiitola. den andra i Kexholm. Med 
Kexbolms stad ingicks sädan öfverenskommelse at-t tvänne sjnkplatser uti 
stadens sjukhus stodo till disposition for banbyggnadens arbetare.

Hälsotillständet bland arbetsmanskapet var godt. Antalet sjukvärdsdagar 
utgjorde 128.

Bland arbetarna inträffade ett olycksfall, som medförde oförmäga till ar- 
bete under längre tid än sex dagar.

Af arbetsanslaget for banbyggnaden användes:

undersökningskostnader ......................  Fmk 53.048: 08
i april byggnadskostnader ..................  » 8: —
» mai » ..................  » 56: 50
> oktober . » ..................  > 12,526: 31
» november ..................  > 40.083: 45
» december » ..................  1 70.318: 81 Fink 176,041: 15
Dessutom användes for förradet.............. ........................ » 102,181: 33

Summa Fink 278,222: 48

Antalet arbetare och medeldagspenningen framgä af efterföljande tabeller:

Antalet arbetare i medeltal per arbetsdag.

Ar 1913
'

Dagsverkare Betingsarbetare Summa
summa-

rumPerson Hast Summa Person Hast Summa

Oktober . ................... 20 4 24 11 1 12 36
November ................. 123 13 136 138 21 159 295
December ................. 118 8 126 305 89 394 520

Medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare.

Ar 1913
Dagsverke Beting

Person Hast Person Hast

Oktober............................................................................. 2: 96 5: 64 3: 07 1 5: 57
November ..................................................................... 2: 99 5: 68 3: 32 6: 28
December ..................................................................... 3: — 5: 75 3: 51 6: 06
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II. Järnvägsundersökningar.

1. Definitiv undersökning af järnvägslinjen Jyväskylä— Pieksämäki.

Sedan Hans Kejserliga Majestät den BO (17) december 1912 i Näder för- 
ordnat att en normalspärig järnväg skulle byggas frän Pieksämäki Station vid 
Savolax banan tili Jyväskylä stad i den möjligast raka sträckning, som vid 
skeende undersökning befanns förmänligast, anbefallde Kejserliga- Senaten, 
enligt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 3 januari 1913, Ofver- 
styrelsen att med iakttagande hvad om järnvägens byggande i Näder förord- 
nats läta uppgöra oc-li tili Kejserliga Senaten insända fullständigt förslag jämte 
ritningar ooh kostnadsberäkning för banbyggnaden ifräga.

Byggnadsprogrammet, hvars uppgörande med vederbörligt tillständ pä- 
börjats redan föregäende är, blef färdigt detta är ocli insändes i maj tili Kej
serliga Senaten.

Vid bestämmandet af sträckningen för denna järnvägsbyggnad hafva 
jämväl de motiv tagits i betraktande, som framträda i landtdagens beslut 
angäende banans byggande, nämligen att linjen borde dragas möjligast närä 
intill de vattenvägar, som befinna sig i norr om densamma, enär förutses 
künde, att dessa komme att förskaffa banan ett afsevärdt trafiktillskott. I 
mänga punkter afviker linjen frän den förberedande Iin je, som uppgicks är 
1903. Sälunda bar längden af densamma minskats frän tidigare 94.84 kilometer 
tili 79.74 kilometer eller med 15.10 kilometer. Denna minskning bar bufvud- 
sakligast uppstätt genom att linjen icke dragits sä längt normt som enligt 
det tidigare förslaget. eller ända tili Armisvesi, men äfven därigenom att den 
stora kröken söderut tili Toivakka bortfallit. %

Linjen utgär frän Östra ändan af Jyväskylä Station ocb följer tili en 
början stranden af Jyväsjärvi sjö, öfvergär sedän Haapalabti vik af Päijänne 
ocb när Haapakoski fors, som den öfvergär strax ofvanom det mellersta fallet. 
Härefter följer den ett pass emellan tvänne höjder, leder sä öfver Hiidenlabti 
vik pä dess grundaste ställe ocb öfvergär sedän Leppävesi sjö längs en bank, 
som enligt förslaget skulle göras 1,200 m läng med en böjd af 15 m, där 
vattnet är djupast. Härefter skär linjen ett flertal frän norr tili söder gäende 
äsar jämte mellanliggande dalar, passerar Lievestuore, Niemisjärvi ocb Kuu- 
bankajärvi sjöar, öfvergär sedän södra ändan af Iso-Virmasjärvi ocb Venet- 
tekemäjärvi sjöar tili norra stranden af Iso-Pyhäjärvi, passerar norra ändan af 
Paltamäki. öfvergär Siilinjoki ä vid korsningen af landsvägarna frän Hanka
salmi ocb Kangasniemi ocb förenar sig med Savolax banan vid södra ändan 
ai Pieksämäki Station.
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Senare uppgicks vicl Pönttövaara bergshöjd i närheten af Metsolahti en 
alternativ linje, som med en 1.240 m läng tunnel igenom Pönttövaara förkortar 
den ursprungliga linje n med 760 m.

Undersökningskostnaderna äfvensom kostuaderna för förslagets uppgö- 
rande stego tili sammanlagdt 56,840 mark eller cirka 711 mark per kilometer 
hufvudspär.

2. Definitiv undersökning af järnvägslinjerna Hiitola— Kexholm— Kiviniemi 
— Raasuli och Pikonjoki— Suvanto— Sirkiönsaari.

Pä underdänig framställning af landtdagen anbefallde Hans Majestät 
Kejsaren i Näder den 30 (17) december 1912 att en normalspärig järnväg 
skulle byggas frän Hiitola station genom Kexholms stad öfver Kiviniemi fors 
tili Raasuli by i Rautus socken. I anledning häraf anbefallde Kejserliga Se
naten den 3 januari 1913 Ofverstyrelsen att läta uppgöra och tili Kejserliga 
Senaten insända fullständigt förslag jämte ritningar och kostnadsberäkning 
tili denna banbyggnad samt att dessutom läta verkställa undersökning för 
banans alternativa dragande öfver Suvanto i närheten af Sakkola kyrka. Sedan 
Ofverstyrelsen härefter anmält att längden af de bansträckningar, som skulle 
undersökas. utgjorde sammanlagdt omkring 125 kilometer och att kostnaderna 
för undersökningen äfvensom för uppgörandet af förslag och kostnadsberäkning 
kalkylerats komina att uppgä tili 62,000 mark, ställde Kejserliga Senaten den 
4 april till Öfverstyrelsens disposition förenämnda belopp att utga af anslaget 
för banbyggnaden ifräga och berättigade samtidigt Ofverstyrelsen att för un- 
dersökningens bedrifvande anställa en distriktsingenjör äfvensom nödigt antal 
afdelnings- och biträdande ingenjörer, hvarefter Kejserliga Senaten den 2 maj 
förordnade öfveringenjören Otto Fridolf Nyberg tili arbetschef vid undersök
ningen.

Sedermera förordnade Kejserliga Senaten, efter det att fräga väckts om 
Petrograd—Raasuli järnvägs förläggande längre österut till Ristalovo by, den 
27 juni, att den till undersökning anbefallda alternativa linjen skulle öfver 
Suvanto sjö, österom Rautus kyrkoby och förbi Huuhti by dragas tili kejsar- 
dömets gräns.

Undersökningsarbetena pä fältet vidtogo i slutet af maj och fortgingo 
tili slutet af oktober, hvarefter banbyggnadsförslagen hufvudsakligast upp- 
gjordes pä Öfverstyrelsens byrä och insändes tili Kejserliga Senaten.

Den för de alternativa linjerna gemensamma sträckningen utgär frän 
södra ändan af Hiitola station, följer sä stranden af Hiidenjärvi sjö, passerar 
Hiitola kyrka i dess omedelbara närhet och leder sedan längs en naturlig
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dalgäng till Kaarlaliti vik. Härifrän fortsätter linjen i sydostlig riktning öfver 
en backig och bergig terräng längs stranden af K i i hi lahden sei k ä vattendrag 
tili Kexholm, öfvergär särskilda grenar af Vuoksen ocb leder sedan i sydlig 
riktning genom Näpinlahti och Myllypelto byar tili Pyhäjärvi sjö, hvars västra 
strand den följer ända tili Pikonjoki ämynning, där de alternativa linjerna 
skiljas at.

Alternativa linjen 1 viker at sydväst emot Kiimajärvi sjö, gar förbi Mii- 
rua ocli Haitermaa byar och när, efter att i en vid bäge hafva gätt omkring 
Suvanto sjö, Kiviniemi fors och öfvergär nedersta loppet af denna. Här inslär 
linjen sydostlig riktning och sammanfaller med den tidigare utpälade linjen 
Hiitola—Raasuli genom Räisälä och gär sälunda genom Petäjärvi by, förbi 
Leinikylänjärvi sjö och västerom Rautus kyrka tili Raasuli by vid kejsar- 
dömets gräns. Räknadt frän Hiitola komme pä denna alternativa Iin je 9 sta
tioner och 4 haltpunkter.

Alternativa linjen 11 fortsätter fran Pikonjoki längs stranden af Pyhäjärvi 
sjö i sydostlig riktning tili närheten af Sakkola kyrka, omkring en och en 
half kilometer österom densamma, följer sä stranden af Suvanto sjö tili Kork
ki länsalmi simd och öfvergär sjön vid en härstädes befintlig holme. Sedan 
den lämnat Suvanto djupa dal fortsätter linjen öfver jämna momarker tili 
Rautus kyrkoby, österom kyrkan, och leder förbi Palkeala grekiskkatolska 
kyrka genom Huuhti by till Sirkiönsaari by vid kejsardömets gräns. Denna 
alternativa linje upptager 8 stationer och 6 haltpunkter.

Byggnadskostnaderna hafva beräknats:

för alt. I, längd 108.43 km, ..............................  Fmk 18,430,000
» » II, > 105.54 » ..................................  » 19,230,000

Alternativa linjen II öfver Suvanto är säledes närä 3 km kortare, raen
800,000 mark dyrare än alternativa linjen I öfver Kiviniemi fors.

Längden af hela bansträckan Hiitola—Petrograd blefve förty:
Hiitola—Kexholm —Kiviniemi—Raasuli—Petrograd 170.56 km och 
Hiitola—Kexholm—Suvanto—Sirkiönsaari—Petrograd 162.14 km. 
Kostnaderna för undersökningen och uppgörandet af förslaget stego in- 

alles tili Fmk 61,426: 98 eller för 152.98 km hufvudspär, innefattande hvartdera 
alternativet, cirka 401 mark per km.

3. Undersökning af Terijoki— Björkö järnvägslinje.

Jämlikt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 4 april anbefallde 
Kejserliga Senaten Öfverstyrelsen att ined hjälp af tillgängliga kartor upprätta



öfversiktsprofiler för en järnväg frän Perkjärvi station till Björkö karnn samt 
för en järnväg frän Mustamäki station till Björkö hamn äfvensom att pä fältet 
lata okulärt undersöka hvardera linjen. Sedan Öfverstyrelsen i anledning 
häraf tili Kejserliga Senaten insändt äskadt förslag och utlätande. anbefallde 
Kejserliga Senaten den 13 och 27 juni Öfverstyrelsen att lata verkställa defi
nitiv undersökning för en hibana frän Tyrisevä station vid stanibanan Viborg 
—Petrograd tili stranden af Björkö vik samt att sederinera tili Kejserliga Se
naten insända pä denna undersökning baseradt, fullständigt förslag jämte rit- 
ningar och kostnadsberäkning. Samtidigt ställde Kejserliga Senaten för be- 
stridande af de med undersökningen förenade kostnaderna tili Öfverstyrelsens 
disposition ett förskottsanslag af 25,000 mark, hvartill den 8  Oktober beviljades 
ett tillskott af 1 0 , 0 0 0  mark.

Undersökningsarbetena pä fältet vidtogo den 30 juni och slutfördes i 
slutet af augusti. Därefter vidtog uppgörandet af förslag tili banbyggnaden, 
hvilket blef färdigt om hösten och i Oktober insändes tili Kejserliga Senaten.

Om banbyggnadsförslaget mä nämnas att tili utgängspunkt vid stam- 
banan tagits Terijoki station, hvilken ansetts lämpligare därtill än Tyrisevä 
haltpunkt, samt att den uppgängna linjen efter att hafva lämnat förenämnda 
Station tili först tager västlig riktning och skär allmänna landsvägen frän 
Vammelsuu tili Kaivola. gär öfver Yammeljoki ä och sedan ät sydväst tili Ino 
udde, härifrän ät nordväst genom Nesterjärvi och Jäppilä byar, pä norra sidan 
af Ylisjärvi och Tarkkalanjärvi sjöar tili södra ändan af Kuolemajärvi sjö. 
Här viker linjen ät vänster tili Humaljoki ä, öfvergär denna pä ett afständ af 
cirka en kilometer frän dess mynning och hafvet samt när i en längsluttande 
bäge ät söder Björkö hamn pä norra sidan af Kotterlahti by.

Banans heia längd utgör 74.80 km och har för densamma föreslagits 4 
stationer, och 3 lialtpunkter. Byggnadskostnaderna för ban an hafva vid an- 
vändande af 30 kg/m skenor beräknats tili 13,800,000 mark.

Kostnaderna för undersökningen och förslagets uppgörande stego tili 
Fmk 33,458: 29 eller cirka 447 mark per kilometer hufvudspär.



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.

1. Borga— Kervo jarnvag.

Koncession utfardades den 26 maj 1871. Banan oppnades for provisorisk 
trafik den 16 juli 1874 och for regelbunden trafik den 29 raai’ 1875. Banan 
star i samtrafik med statsjarnvagarna.

Spdrldngd:
Hufvudbana ..............
Sido- och bispar . . . .

Banans beskaffenhet:
Antal stationer............
Antal haltpunkter . . .
Balsvikt per meter .. .
Storsta syllafstand .. .
Storsta hjultryck........
Storsta stigning ........
Minsta krokningsradie

Borlig materiel:
Antal lokomotiv . . . .
Antal personvagnar ..
Antal godsvagnar. . . .

Forvalbiingspersonal :
Tjansteman och betjaning..............................................................  39 st.

Anlaggningskostnader:
Ursprunglig anlaggningskostnad Fmk 3,000,000: —
Senare nedlagd kostnad, som

okat banans kapitalvarde » 484,675: 97 Fmk 3,484,675: 97
Of verst, for Vag- 0. vattenb. her. dr 1918.

33.130 km
4.615 > 37.745 kill

...................  4 st.

...................  3 »

................. 22.355 kg

...............  0.762 m
...................  8  ton
.......................................  O . 0 1 0

................  150 m

...................  5 st.

.................... 7 »
....................  40 >

16
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Trafile
Antal t á g ...........................................................................................  2,440 st.
Anta! tág per d a g ........................................................................... 6 , 7  »
Antal t&gkilometer............ ..............................................................  80,088
Antal passagerare:

i II klass ........................................................... 20,130 st.
i III , ......................................................... -. 159,086 »
militar och fangar............................................... 191 » 179,407 st.

Personkilometer i tusental............................................................... 2,900
Transporteradt gods i tusental ton ..............................................  95

» » i tusental tonkilometer .............................  2 , 2 2 2

Irikomster:
Frán persontrafiken 
Frán godstrafíken . 
Ofriga inkomster.. -

Fmk 145,275: 80 
> 142,645: 52
» 17,923: 59 Fmk 305,844: 91

Utgifter:
Centralförvaltningen..............................
Trafikafdelningen..................................
Banafdelningen......................................
Maskin af deln ingen ..............................
Yagnskilometerafgifter tili statsjärn- 

vägarna ...........................................

Fmk 11,473: 35
» 68,691: 61
» 48,979: 52
» 72,592: 51

» 17,415: 92 Fmk 219,152: 91

Inkomsterna hafva sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk 86,692: — 
Under arot bar en banvaktstuga blifvit uppförd vid Andersböle station. 

Ett omfartsspár af 212 m längd har utlagts vid Nickby station och 4,816 syl- 
lar hafva utbytts. Den rörliga materielen har tillökats med ett lokomotiv af 
Mogul typ.

2. Raumo järnväg

frän Peipohja station ä Björneborgska banan tili Raumo stad med bibana frän 
Kiukais station tili Kauttua bruk i Eura socken.

Koncession ä hufvudbanan utfärdades den 5 december 1895 och a biba- 
nan den 12 mars 1912. Hufvudbanan öppnades för provisorisk trafik den 15 
april 1897 och för regelbunden trafik den 16 augusti 1897, bibanan för provi
sorisk trafik den 17 januari 1913. Banan star i samtrafik med statsjärnvägarna.
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Spärlängd:
Peipohja—Raunio järnväg:
Hufvudbana inb. hamnbana ......................................  48.590 km
Sido- och bispär ..........................................................  13.ou >
Kiukais— Kauttoa bibana:
Hufvudspár inclusive hamnbana ..............................  13.924 »
Sido-, bi- och förgreningsspär..................................  2.071 »

Banans beskaffenhet:
Antal stationer..........
Antal haltpunkter.. .. 
Rälsvikt per meter .. 
Största syllafständ .. 
Största hjultryck . . . .  
Största stigning . . . .  
Minsta krökningsradie

61.604 km

15.995 *

7 st. 
3 >

22.343 kg 
0.762 m 
4.2 ton 
0.012

500 m

Rörlig materiel:
Antal lokomotiv......................................................................................  7 st.
Antal personvagnar ..............................................................................  7 »
Antal godsvagnar ..................................................................................  137 >

FörvaUning&personal:
Tjänstemän och betjäning ..................................................................  72 st.

Anläggningskostnader:
Peipohja—Raunio:
Ursprunglig anläggningskostnad Fmk 2,217,376: 79 
Däraf subvention af staten Fmk 

1,000,000: — .

Señare nedlagd kostnad, som
ökat banans kapitalvärde ..  > 1,073,437: 17 Fmk 3,290,813: 96

Trafik:
Antal t ä g ..............
Antal täg per dag 
Antal tägkilo meter 
Antal passagerare: 

i II klass .. 
i III *
militar och fangar

2,546 st. 
7 » 

100,731

5,494 st.
81,949 »

42 » *7,185 st.
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Personkilometer i tusental ..................................................................  2,270
Transporteradt gods i tusental ton ......................................................  165

» i tusental tonkilometer......................................  5,409

Inkomster:
Fran persontrafiken................................ Fmk 97,983: 20
Frän godstrafiken .................................  » 314,610: -
Öt'riga inkomster...................................... > 51,614: 26 Fmk 464.207: 46

Utgifter:
Centralförvaltningen...............................  Fmk 15,093: 70
Trafikafdelningen .....................................  » 76,783: 20
Banafdelningen.......................................... > 56,238: 85
Maskinafdelningen.....................................  » 101,730: 69
Vagnskilometerafgifter tili statsjärn-

vägarna ..........................................  32,028: 40 Fmk 281,874: 84

Inkomsterna liafva sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk 182,332: 62

Under äret blef Kiukais—Kauttua bibana i liufvudsak färdig. Sidospär 
liafva utbyggts vid Raunio station och till en grustäkt. Lokomotivstallet vid 
Eaumo station har tillbyggts med tvänne spiltor och en reparationsverkstad. 
Yid Eurajoki station har uppförandet af en bad- och tvättstugubyggnad pä- 
börjats. Betongkällare har uppförts för tvänne banvakter. I hamnen hafva 
fyllnadsarbeten utförts. Den rörliga materielen bar tillökats med tvänne * / 6 

kopplade tanklokomotiv, försedda med Schmidts uppeldningsanordning, tvä 
konduktörsvagnar, tio täckta godsvagnar, en kombinerad II och III klass och 
en III klass passagerarvagn. Syllar utbyttes i större utsträckning an vanligt.

3. Fredrikshamns järnväg

Iran Inkeroinen Station ä Kotka banan tili Fredrikshamn.

Koncession utfärdades den 28 September 1898. Banan öppnades för 
provisorisk trafik den 10 Oktober 1899 samt för regelbunden trafik den 1 januari 
1901. Banan stär i samtrafik med statsjärnvägarna.

Spärlängd:
Hufvudbana inb. hamnbana 
Sid$- och bispar..................

27.520 k m
5.604 » 33.124 km



Banans beskaffenhet:
Antal stationer ..............
Antal haltpunkter ..........
Falsvikt per meter..........
Storsta syllafstand ..........
Storsta hjultryck.............
Storsta stigning ..............
Minsta krokningsradie. . . .

Rorlig materiel:
Antal lokomotiv ..............
Antal personvagnar..........
Antal godsvagnar.............

Forvaltningspersonal:
Tjansteman ocli betjaning

2  st.
2

22.34 kg 
0.782 m  

3 .3 5  ton 
0.020

300 m

2  st. 
5 » 

82 »

48 >

Anlaggningskostnader:
Ursprunglig anlaggningskostnad Fmk 1,627,613: 62 
Daraf subvention af staten Fmk 

400,000: —.
Señare nedlagd kostnad, som

okat banans kapitalvarde.. » 128,383: 72 Fmk 1,755,897: 34

Tra/ik:
Antal tág ............................................................................................  1,502 st.
Antal tág per dag ...........................................  4 »
Antal tágkilometer............................................................................  38,710 »
Antal passagerare:

i II klass................................................................. 4,730 st.
i III » .................................................................  47,260 •»
militar och fangar.................................................. 8,384 » 60,374 st.

Personkilometer i tusental.................................................................  1,246
Transporteradt gods i tusental ton..................................................  63

> » • > > tonkilometer .............................. 1,428

Inkomster:
Frán persontrafiken 
Frán godstrafiken . 
Ofriga inkomster

Fmk 62,730: 01 
» 98,500: 94
» 20,825: 02 Fmk 182,055: 97
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Utgifter:
Centralforvaltningen ..........................  Fmk 25,577: 48
Trafikafdelningen ..................................  > 36,611: 10
Banafdelningen ............................   > 16,898: 53
Maskinafdelningen ..................................  » 34,824: 20 Fxnk 113 911; 31
Inkomsterna hafva salunda ofverstigit utgifterna med Fmk 68,144: 6 6

Under aret hafva 3,100 st. syllar utbytts och den rorliga materielen 
reparerats.

4. Brahestads jarnvag
fran Lappi station a Uleaborgsbanan til] Brahestad.

Koncession utfardades den 20 januari 1899. Banan oppnades for provi- 
sorisk trafik den 5 december 1899 samt for regelbunden trafik den 1 September 
1900. Banan star i samtrafik med statsjarnvagarna.

Spdrlangd:
Hufvudbana, inb. hamnbana.............. .......................  33.612 km
Sido- och b ispar..........................................................  7.679 » 41.291 km

Banans beskaffenhet:
Antal stationer.....................................................................................  1 st.
Antal haltpunkter................................................................................  3 >
Ralsvikt per m eter............................................................................ 25.0 kg
Storsta syllafstand .........................................................................  0.789 m
Storsta hjultryck..............................................................................  4 . 2  ton
Storsta stigning ..............................................................................  0.012
Minsta krokningsradie.....................................................................  430 m

Borlig materiel:
Antal lokomotiv ....................................................................................  3 st.
Antal personvagnar................................................................................  3 »
Antal godsvagnar ................................................................................  47 »

Forvaltningspersonal :
Tjansteman och betjaning......................................................................  41 st.

Anlaggningskostnader:
Ursprunglig anlaggningskostnad.. Fmk 1,395,721: 41 
Daraf subvention af staten Fmk 

400,000: —.
Senare nedlagd kostnad, soin okat

banans kapitalvarde..............  > 352,221: 95 Fmk 1,747,943: 36
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Trafik:
Antal ta g .............................................................................................  1.595 st.
Antal tag per d a g .............................................................................  4 »
Antal tágkilometer............................................................................. 44,681
Antal passagerare:

i II klass .............................................................  3,473 st.
i l l l  » .............................................................  25,209 »
militar och fangar.................................................  163 s 28,845 st.

Personkilometer i tnsental.............................................................. 744
Transporteradt gods i tusental ton .............................................  89

» » » > tonkilometer *.............................  2,965

Inlcomster:
Frän persontrafiken ..........................
Frän godstrafiken .............................
Ofriga inkomster ..............................

Utgifter:
Centralförvaltningen.........................
Trafikafdelningen .............................
Banafdelningen ..................................
Maskin af delningen.............................
Yagnskilometerafgifter tili statsjärn- 

vägarna .....................................

Fmk 31,071: 01 
» 179,017. 27
» _  13,190: 34 Fmk 223,278: 62

Fmk 12,228: 70 
* 38,116: 90
> 35,816: 54
» 59,599: 50

20,782: 51 Fmk 166,544: 15

Inkomsterna hafva sälunda öfverstigit ntgifterna med Fmk 56,734: 47 
Under äret hafva broarnas trädelar ersatts med nya och 3,600 syllar utbytts.

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 .................................................................  5,420 km
Sido- och bispär ......................................... .. 3,675 » 9 ^ 9 5  km
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Banans beskaffenhet:
Antal stationer.................................................................................  1 st.
Ralsvikt per m eter...........................................................................  1 1  kg
Storsta syllafstand .........................................................................  0 . 7 7  m
Storsta hjultryck..................................... .......................................  1.5 ton
Storsta stigning .............................................................................  0.012
Minsta krokningsradie....................................................................... 100 m

Rorlig materiel:
Antal lokomotiv ....................................................................................  ‘2 st.
Antal personvagnar..............    ‘2 »
Antal godsvagnar....................................................................................  32 »

Forvaltningspersonal:
Tjansteman ock betjaning.....................................................................  5 st.

Anlciggningskostnader:
Ursprunglig anlaggningskostnad. . . .  Fmk 426,507: 8 8  

Senare nedlagd kostnad, som okat
banans kapitalvarde..................  > 107,745: 41 Fmk 534,253: 29

............ 2,773 st.

..................................  -  8 >

............ 15,030

190 st.
4,411 » 4,601 st.
............ 21
............  26

tonkilometer .............................. 136

Trafik:
Antal ta g ..............
Antal tag per dag 
Antal tagkilometer 
Antal passagerare: 

i II klass 
i III klass

Personkilo meter i tusental 
Transporteradt gods i tusental ton

> » » >

Inkomster:
Fran persontrafiken............
Fran godstrafiken ..........
Ofriga inkomster ...............

Utgifter:
Centralforvaltningen..........
Trafikafdelningen..............
Banafdelningen..................
Maskinafdelningen ..........

Fmk 2,515: 90
» 28,479: 55
» 1,602: 20 Fmk 32,597: 65

Fmk 4,556: 07
> 4,817: 08
» 6,474: 73
» 17,034: 89 Fmk 32,882: 77
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Inkomsterna halva sälunda understigit utgifterna med Fmk 285: 12. 
Under äret hafva 1,269 syllar och 14 räler utbytts.
Arets alskrilningar, Fmk 8,853: 74. aro upptagna i de skilda afdelnin- 

garnas utgifter.

C. Banor med 0.75 meters spärvidd.

6. Lovisa— Vesijärvi järnväg.
Koncession utíardades den 17 mars 1898. Banan öppnades för provisorisk 

trafik den 29 angustí 1900 samt lör regelbunden traíik den 23 februari 1904.
Banan stär i samtralik med statsjärnvägarna.

Spdrlängd:
Huivudbana, inb. hamnbana till W alk om ...............  81.740 km
Sido- och bispär................................................................ 22.788 > 104.528 km

Banana beslcaffenhet:
Antal stationer.................................................................................  5 st.
Antal haltpunkter . .....................................................................  13 >
Rälsvikt per m eter.................................................................................  17.0 kg
Största syllaf stand ......................................................................... 0.667 m
Största hjultryck.............................................................................  3 ton
Största stigning ........... .......................................................................... O.oi6
Minsta krökningsradie..................................................................... 150 m

B.örlig materiel:
Antal lokomotiv ..............................................  6 st.
Antal personvagnar .............................................................................  7 >
Antal godsvagnar .................................................................................  174 »

Förvaltningspersonal:
Tjänstemän och betjäning...................................................................... 155 st.

A nläggningshostnader:
Ursprunglig anläggningskostnad Fmk 5.474,719: 71 
Däral subvention ai staten Fmk 

750,000: - .
Señare nedlagd kostnad, som ökat

banans kapitalvärde..........  > 794,501: 32 Fmk 6.269.221: 03
Trafik:

Antal t a g .........................................................................................  2,997 st.
Antal tag per d a g .......................................................................... 8  »
Antal tagkilometer......................................................................... 215,784

Of verst, för Väg- o. vattenb. her. dr 1918. 17
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Antal passagerare:
i II klass...................................... .......................  0,470 st.
i III klass..............................................................  189,112 > 146,682 st.

Personkilometer i tusental..............................................................  3,089
Transporteradt gods i tusental t o n ..............................................  192

> > > » tonkilometer..............................  11,897

Inkomster:

Fran persontrafiken ............................  Fink 128,272: 31
Fran godstrafiken ..................................  > 574,767: 41
Öfriga inkomster...................................... > 42,283: 11 p mk 745,322: 83

Utgifter:
Centralförvaltningen ............................ Fmk 32,477: 30
Trafikafdelningen .................................. » 127,105: 49
Banafdelningen ...................................... » 103,166: 48
Maskinafdelningen .................................. » 193,048: 35 ]rmk 455,797: 62

Inkomsterna hafva salunda öfverstigit utgif'tema med Fmk 289,525: 21 
Under äret hafva 12,905 syllar blifvit utbytta, 1,519 nya syllar insatta i 

sidospär ooh 7,775 m3 ballastgms utsläpats.

7. Jokkis järnväg

frän Humppila station a Abo -Toijala banan till 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. 
Banan star i samtrafik med statsjärnvägarna.

Spärlängd:
Hufvudbana.................................................................  23.400 km

Sido- och bispär.........................................................  2.270 >

Banans besJcaffenhet:

Antal stationer ........ .
Antal haltpunkter 
Rälsvikt per meter .. 
Största sylkiisi and 
Största hjultryck . . .
Största aligning........ .
Minsta krökningsradie

25.070 km

2 st.
1

15 kg
0.8*< m 

■ 2.5 ton 
O .0 16

150 m
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Roriig materiel:
Antal lokomotiv ....................................................................................  3 st.
Antal personvagnar ................................................................................  3 »
Antal godsvagnar....................................................................................  41 »

Forvaltningspersonal:
Tjansteman och betjaning .....................................................................  30 sfc-

Anlaggningskostnader:
Ursprunglig anlaggningskostnad Fmk 1,111,039: 27 
Senare nedlagd kostnad, som

okat banans kapitalvarde..  » 88,720: — Fmk 1,199,759: 27

Trafilc:
Antal t a g ............................................................................................. 2,196 st.
Antal tag per d a g .............................................................................  6 >
Antal tagkilometer.............................................................................  49,190
Antal passagerare:

i II klass   ...................................................... 3,562 st.
i III klass .........................................................  48,560 »
militar och fangar.............................................. 26 > 52,148 st

Personkilometer i tusental..............................................................  863
Transporteradt gods i tusental ton..................................................  38

> » > > tonkilometer ...................................... 683

Inkomster:
Fran persontrafiken 
Fran godstratiken 
Ofriga inkomster ..

Fink 45,367: 94 
» 82,358: 63

1,473: — Fmk 129,199: 57

Utgifter:
Centralforvaltningen 
Trafikafdelningen. .. 
Banafdelningen 
Maskinafdelningen .

Fmk 2,875: 40 
» 35,789: 84
. 17,181: 12
» 26,957: 98 Fmk 82,804: 34

Inkomsterna halva salunda ofverstigit utgifterna med Fmk 46,395: 23 
Under aret hafva 3,200 syllar utbytts och 98 vagnslaster ballastgrus 

utslapats.
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8. Aanekoski— Suolahti jarnvag.

Koncession utfardades den 20 januari 1899. Banan oppnades for provi- 
sorisk trafik den 22 mars 1900 samt for regelbunden trafik den 8 mars 1904.

Sparlangd:
Hufvudbana ..............
Sido- och bispar

Banans beskaffenhet:
Antal stationer ........
Antal haltpunkter . . .  
Ralsvikt per meter . . .  
Storsta syllafstand . ..
Storsta h jultryck........
Storsta stigning ........
Minsta krokningsradie

Rbrlig materiel'.
Antal lokomotiv 
Antal personvagnar .. 
Antal godsvagnar

9.250 km
10.340 kin

2 st.
1 »

12.8 kg
0.69 m
3.i ton
0.020

150 m

2 st. 
2 , 

25 ,

Forvaltningspersonal:
Tjansteman ocb betjaning......................................................................  10 st.

Anlciggningskostnader:
Urspranglig anlaggningskostnad ......................................  Fmk 390,000: —

Trafilr.
Antal tag ..........................................................................................  3.143 st.
Antal tag per dag................................ ......................................... 8.6 >
Antal tagkilometer..........................................................................  28,287
Antal passagerare  ....................................................................  16,144
Personkilometer i tusental ............................................................  14b
Transporteradt gods i tusental ton .......................................... 25

» » i tusental tonkilometer .......................... 225

Inkomster:
Fran persontrafiken 
Fran godstrafiken . 
Ofriga inkomster .

Fmk 9,115: 30 
» 20,779: 37

2,141: 10 Fmk 32,035: 77



Utgifter:
Trafikaidelningen.......................................  Fmk 6,598: 28
Banafdelningen............................................  » 7,677: 04
Maskinafdelningen ..................................... > 9,050: 43 Fmk 23,325: 75

Inkomsterna liafva salunda ofverstigit utgiftema med Fmk 8,710: 02 
Under aret hafva 998 syllar utbytts och 380 m3 ballastgras utslapats.

9. Lojo elektriska jarnvag

fran Lohja station a Hangobanan till Lojo sjo.

Kon cession utfardades den 8 juni 1907. Till stand till oppnande at' regel- 
bunden trafik meddelades den 1 december 1911. Banan oppnades for regel-
bunden trafik den 13 mars 1912.

Spdrldngd:
Hnfvudbana.....................................................................  4.742 km
Sido- och bispar..................................................................  0.635 > 5.377 km

Bcmans beskaff'enhet:
Antal stationer ..................................................................................  3 st.
Ralsvikt per meter..............................................................................  1 2 . 0  kg
Storsta syllafstand..............................................................................  0.7 m
Storsta hjultryck ................................................................................  0.96 ton
Storsta stign ing....................................................................................  0.033
Minsta krokningsradie ......................................................................  50 m

Rorlig materiel:
Antal lokomotiv ......................................................................................  1 st.
Antal personvagnar....................................................................................  1 »
Antal godsvagnar........................................................................................  31 »

bbyrraltningspersonal:
Tjansteman och betjaning......................................................................  8 >

Anldggningskostnader:
Ursprunglig anlaggningskostnad ...................................... Fmk 187,000: —

Trad Jr.
Antal tag ..........................................................................................  6,260 st.
Antal tag per dag ..........................................................................  17 >



134

Antal tägkilometer ..........................................................................  25,040
Antal passagerare............................................................................... 4,468
Personkilometer i tusental ............................................................... 16
Transporteradt gods i tusental ton ...............................................  32

> » i tusental tonkilometer ...............................  128

Inkomster:
Frän persontrafiken ................ ................ Fmk 2,795: 25
F ran godstrafiken.................... ...............  » 408: 45 0 Fmk 3,203: 70

Utgifter:
Centralförvaltningen..........•. . . ................  Fmk 300: —
Trafikafdelningen .................... 4,710: —
Banafdelningen........................ ...............  » 4,257: 80
Maskinafdelningen ................ ...............  » 5,817: 80 Fmk 15,085: 60

Inkoinsterna hafva sälunda understigit utgifterna med Fmk 11,881: 90

10. Hyvinkää— Pyhäjärvi järnväg

fräu Hyvinkää station ä statsjärnvägarna tili Högfors bruk i Pyhäjärvi socken.

Koncession utfärdades den 23 december 1907. Provisorisk trafik öppna- 
des a bandelen Hyvinkää—Nääs den 8 mars 1909 sarnt ä den aterstäende ban- 
delen Nääs—Högfors den 7 noveinber 1911. Banan öppnades för regelbunden 
trafik den 29 oktober 1912.

SpdrUingd:
Hufvudbana..................
Sido- och bispar........

Banans beskafferihet:

Antal stationer ........
Antal haltpunkter . . . 
Ralsvikt per meter 
Storsta syllafstand .. 
Storsta hjultryck . . .
Storsta stigning........
Minsta krokningsradie

44.735 km
53.135 km

2 st.
1 0 >
22.5 kg
0.7 B m
2 .8 ton
O.025

1 0 0 m

') Anm. Järnvägens ägare hai- uppgifvit inkomsten endast för gods, som icke trans- 
porterats för ägarens räkning.
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Rörlig materiel'.
Antal lokomotiv .....................................................................................  4 st.
Antal personvagnar................................................................................. 2 >
Antal godsvagnar. . .  ............................................................................. 72 »

, ; i m !  i

Formltningspersonal:
Tjänstemän och betjäning......................................................................  41 st.

Anläggn ingskostnader:
Urspranglig anläggningskostuad Fmk 1,839,097: 88 
Däraf subvention af staten Fmk 

300,000: —
Senare nedlagda kostnader, som

ökat banans kapitalvärde > 91,326: 22 Fmk 1.930,424: 10

Trafik:
Antal täg ..........................................................................................  1,460 st.
Antal täg per dag ..........................................................................  4 >
Antal tägkilometer ..........................................................................  13,140
Antal passagerare:

i II klass ..............................................................  2,978 st,
i HI > ..............................................................  53,443 > 50,421 st.

Personkilometer i tusental..................................................................  1,388
Transporteradt gods i tusental ton ..................................................  128

> » i tusental tonkilometer.................................. 2,465

Inkomster:
Frän persontrafiken . . . . .
Frän godstrafiken ............
Ofriga inkomster................

IJtgifter för samtliga afdelningar

Fmk 57,365: 80 
» 174,551: 10

7,815: 30 Fmk 239,732: 20

............................  Fmk 190,589: 54

Inkomsterna häivä sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk 49,142: 66 
Under äret har den rörliga materielen tillökats med 12 st. täckta gods

vagnar, pä sträckan Hyvinkää—Nääs kafva 4,300 syllar blifvit utbytta och 
vid Linnamäki och Vaskijärvi haltpunkter äfvensom Högfors och Hunsala 
stationer hafva bostads- och uthusbyggnader blifvit uppförda.
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11. Läskelä järnväg
irán Läskelä bruk i Sordavala socken tili Joensuu by vid Ladoga S t r a n d  är 
under utförande.

Koncession ä denna bana, som enligt förslaget skall blifva 6.5 kilometer 
läng, utfärdades den 11 mars 1910.

Under äret kaiva expropriationen, gräfningen af afloppsdiken, jordarbetena, 
skenläggningen, ballasteringen ooh banans justering blifvit slutförda.

Banor med 0,6o meters spärvidd.

12. Mänttä— Vilppula järnväg.
Koncession utfárdades den 22 januari 1897. Banan öppnades för provi- 

sorisk trafik den 2 februari 1898 samt för regelbunden trafik den 1 augusti 1900.

Spärlängd:
Hufvudbana. . . .
Sido- och bispäi

Banans beskaffenhet:
Antal stationer....................................................................................... 1 st.
Antal haltpunkter ..............................................................................  1 »
Ralsvikt per meter ..............................................................................  10 kg
Storsta syllaistand ............................................................................... 0.60 m
Storsta hjultryck..................................................................................  1.5 ton
Storsta stigning ................................................................................... O.025
Minsta krokningsradie..........................................................................  40 m

Rbrlig materiel:
Antal lokomotiv ......................................................................................  3 st.
Antal personvagnar..................................................................................  2 »
Antal godsvagnar......................................................................................  26 >

Forvaltningspersoncd:
Tjansteman och betjaning....................................................................... 15 st.

Anlaggningshostnader:
Ursprunglig anläggningskostnad. . . .  Fmk 260.000: —
Däraf subvention af staten Fmk 

60,000: —.
Señare nedlagd kostnad, som ökat

banans kapitalvärde..................  » 49,716: 18 Fink 309,716: 18

6.720 k m
1.586 > 8_30(j Jjm
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Trafik:
Antal ta g ..............................................................................................  2,810 st.
Antal tag per d a g ..............................................................................  6 »
Antal tägkilometer ..........................................................................  18,827
Antal passagerare:

i II klass..................................................................  2,414 st.
i HI > ..................................................................  10,253 > 12,667 st.

Personkilometer i tusental................................................  85
Transporteradt gods i tusental t o n ................................................. 26

> » i tusental tonkilometer..............................  174

Inkomster:
Frän persontraliken ...............................  Fmk 7,761: 55
Frän godstrafiken .....................................  > 48,197: 45
Öfriga inkomster .....................................  > 700: — Fmk 56,659: __

Utgifter:
Centralförvaltningen 
Trafikafdelningen . . 
Banafdelningen . . .  
Maskinafdelningen .

Fmk 940: —
» 6,749: 84
> 12,156: 70
» 22,100:26 Fmk 41,946:80

Inkomsterna hafva sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk 14,712: 20 
Under äret har anskaffats ytterligare ett lokomotiv äfvensom tillbyggts 

en växel och 67 m sidospär. Dessutom hafva 22 skenor och 1,200 syllar blif- 
vit utbytta, 432 m3 ballastgrus utsläpats, 500 m sidodike upprensats, 1,300 m 
stängsel reparerats och 497 m stängsel uppförts.

13. Nykarleby järnväg

frän Kovjoki S t a t i o n  ä  Uleäborgsbanan t i l i  Nykarleby s t a d .

Koncession uttardades den 24 mars 1899. Banan öppnades för provisorisk 
trafik den 4 december 1899 samt för regelbunden trafik den 1 januari 1903:

Spärlängd:
Hufvudbana, inb. hamnbana ....................................... 12.458 km
Sido- och bispär............................................................... 1.415 > 1 3 . 3 7 3  km

Öfverst. för Vag- o. vattenb. her. ar 1918. 18
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Banans beskaff'enhet:
Antal stationer .................................................................................. 1 st.
Antal haltpunkter .............................................................................. 2 »
Ralsvikt, per meter..........................................................................  9.8 kg
Storsta syllafstand ..........................................................................  0.584 m
Storsta hjultryck............................................................................... 2 ton
St5rsta stigning ............................................................................... 0.025
Minsta krokningsradie ..................................................................... 30 m

Rorlig materiel:
Antal lokomotiv ............................................................................... 2 st.
Antal personvagnar..........................................................................  3 >
Antal godsvagnar ............................................................................. 15

Fbrvaltningspersonal:
Tjansteman ocb betjaning................................................................. 12 st.

An läggningskostnader:
Ursprunglig anläggningskostnad. . . .  Fmk 339,522: 50 
Däraf subvention af staten Fmk 

150,000: —.
Senare nedlagd kostnad, som ökat

banans kapitalvärde..................  » 8,513: 50 348.036: —

Trafik:
Antal ta g ...............................  2,014 st-
Antal tag per dag: vintertid .........................................................  4 *

sommartid ......................................................  6 »
Antal tägkilometer ........................................................................... 14,586
Antal passagerare:

i n  klass ..............................................................  988 st.
i III klass ........................................................ . 16,833 » 17,821 st.

Personkilometer i tusental ....................................................................... 140
Transporteradt gods i tusental ton ......................................................  2

» » > > tonkilometer ........................................ 18

Inkomster:
Frän persontrafiken..............................  Fmk 13,610: 65
Frän godstrafiken ..............................  >» 6,836: 05
Öfriga inkomster..................................  > 1,558: 30 Fmk 22.005: —

\
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Utgifter:
Centralförvaltningen................................  Fmk 2,373: 79
Trafikafdelningen ......................................  » 4,573: 69
JBanafdelningen ..........................................  > 5,438: 59
Maskinafdelningen......................................  » 6,953: 62 Fmk 19,339: 69

Inkomsterna kalva sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk 2,665: 31 
Under äret hafva 3,378 syllar utbytts, 798 ma ballastgrus utsläpats, 1,300 m 

järnträdsstängsel utförts och 400 m dike upprensats.

14. Karjalankoski järnväg

frän Karjalankoski lastageplats tili Strömsdals (Juankoski) bruk i Nilsiä socken.

Koncession utfärdades den 15 juni 1905. Banan öppnades samtidigt 
för trafik.

Spärlängd:
Hufvudbana . . . .
Sido- och bispär

Banans beslcaffenhet:
Antal stationer .
Antal kaltpunkter. . . .
Rälsvikt per meter . .
Största syllafständ ..
Största hjultryck . . . .
Största stigning..........
Minsta krökningsradie

Rörlig materiel:
Antal lokom otiv......................................................................................  2 st.
Antal personvagnar ..............................................................................  4 >
Antal godsvagnar ..................................................................................  28 >

1 st.
2 > 
9.34 kg 
0.5 m 
0.6 ton 
0.020

50 m

3.400 km
4.699 » 8.099 km

Förvaltningspersonal:
Tjänsteinän och betjäning 15 st.

A n läggningskostnader :
Ursprunglig anläggningskostnad. . . .  Fmk 110,000: —
Senare nedlagd kostnad, som ökat

banans kapitalvärde..................  > 67,200: — Fmk 177,200: —
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Trafik:
Antal tag ...........................................................................................  5.220 st.
Antal tag per dag ........................................................................... 14 »
Antal tägkilometer ........................................................................... 32,942
Antal passagerare i III klass ....................................................... 18,178
Personkilometer i tusental............................................................... 60
Transporteradt gods i tusental t o n ............................................... 39

» » » > tonkilometer..............................  207

Inkomster:

Under äret har utbredts 30 m3 ballastgrus och utbytts 537 syllar.
Banan är endast under seglationstiden öppen för regelbunden person- 

och godstrafik. Under vintern afsändas godstäg efter behof.

Helsingfors, ä Ofverstyrelsen för väg- och vattenbyggnadema i Finland, 
i november 1914.

K. Snellman.

0. Fr. Nyberg. K. R. v. Willebrand. K. Lindberg. A. von Collan.

K. K. Saloiius.

Utgifter:

Inkomsterna och utgifterna häivä sälunda värit lika stora.

och godstrafik. Under vintern afsändas godstäg efter behof.

i november 1914.

K. Snellman.

O
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Hilana I.

Öfverstyrelsens för väg- och vattenbygg-

Enligt stats- 
förslaget.

Enligt ars- ! 
räken- 
skapen.

P Smf P

Statsverkets skuld den 31 december 1912 ut-
gjorde ................................................................. — — 2,222,417 49

O rd in a rie  s ta ts -

Utgift :

10 IV 0 Statens skolhemman ............................................... — — 5,000 —
11 1 I Aflöningar vid Öfverstyrelsen ............................... 106,700 — 105,054 24 :
11 1 2 För aflönande af ritarbiträden................................ 8,000 — 7,354 —
11 1 3 För renskrifning ...................................................... 5,500 - 5,400 —
11 1 4 Expensemedel.............................................................. 27,000 — 27,000 —
11 I 5 För städning, lyse m. m............................................ 2,000 — 1,337 79

11 1 6 Aflöningar vid ingenjörkaren ................................ 261,600 — 261,600 —
11 I 7 För studieresor tili utrikesort................................ 4,000 — 4,000 —
11 I 8 Tili anskaffande af litteratur m. m........................ 1,500 — 1,374 53

11 I 9 Kontorslokalers byra, värme och ly s e ................. 9,000 — 6,893 03

11 I 10 Tili aflönande af bokförare vid distriktskontoren
samt magasinsförvaltare.................................... 12,300 — 12,070 —

11 I 11 För bedrifvande af väg- och vattenbyggnadsar-
beten ..................................................................... 450,000 — 431,032 51

11 1 12 Tili torrläggning af sanka marker........................ 300,000 — 300,000 —
11 I 13 Resekostnader m. m. för tjänstemän vid väg- och

vattenbyggnaderna ........................................... 70,000 — 57,658 83
11 1 14 Anslag för Hydrografiska byran............................ 100,000 — 99,999 79

11 I 15 För aflönande af vikarier vid väg- och vatten-
bvggnadskären ................................................... 7,000 — 2,200 —

11 I 16 För reparationsarbeten vid väg- och vattenbygg-
naderna................................................................. 50,000 48,551 17

11 I 17 Tili komplettering af Öfverstyrelsens förräd af
arbetsredskap och maskiner............................ 60,000 — 58,059 30

11 II 1 Aflöningar vid kanalerna ........................................ 211,500 — 201,661 12
11 II 2 Underhâll och remont vid kanalerna ................. 825,000 — 785,110 28

11 II 3 Diverse utgifter vid kanalerna ............................ 23,000 — 19,270 35

Transport — — 4,663,044 43
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Bïlaga I.

naderna bokslutsrapport för àr 1913.

>  o ■ p
?

I 
M

om
.

Enligt ärs- 
räken- 
skapen.

'' ■ Smf P

i 1 :

förslaget.
In k o m st:

. 1 i 1 Arrenden af boställen m. m. (Stätsfonden)................................ 21,049 22
1 1 V 1 Kanalafgifter (Stätsfonden) .......................................................... 1,179,684 88
1 VI 3 Kommunikationsfondens räntor (Kommunik.-fond.)................. 2,405 19
4 III 1 Oentonal (Militiefonden)................................................................. 2,216 41

IV 1 Kartasigillatarekognition (Stätsfonden) .................................... 143 76
4 IV 2 Krigsmanshusafgift (Militiefonden)............................................... 88 —
4 IV 3 Fattig- ooh arbetshusafgift (Stätsfonden) ............................... 44 —
G I 1 Kronosakören (Stätsfonden).......................................................... 130 —
G

j !

1

.MM.*» t.

1

X V 1

! 1

i
i

i '  

i , 

1

Statsfondens tillfälliga inkomster ...............................................

ixJ.y, ; .......  ...............

/

C'1 ? : - ............ • *

4,762

■ h , ■

21.

i ' •, j ! . .

! Transport 1,210,523 67
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Enligt stats- Enligt ars-
w förslaget. räken
H 5 SKapen.

9mf. n 9mf P

Transport 4,663,044 43
11 II 4 Ersättning ät tullkamrarna för uppbörd af kanal-

afgifter.................................................................. 8,000 — 8,336 83
Tillskott Fmk 336: 83 enl. Kejserliga Senatens

beslut den 18/111 1914....................................... — — — —
11 VI 3 Tili mindre vägbyggnader m. m. att af Kejser-

liga Senaten disponeras................................... — — 105,938 42
11 VI 4 Tili byggande af vägar inom Ulea, Kemi ooh

Kajana härad...................................................... — — 60,81X1 —
11 VI 5 Tili vägbyggnader i Lappmarken ........................ — — 22,600 —
14 VI i Tili bestridande af i författningarna eller pä förut

meddelade N&diga förordnanden grundade,
men i staten ioke särskildt upptagna behof — — 2,000 —

14 VI 19 Ersättning ät tjänstemän för frängängen lön un-
der vakansbesparingstid.................................... — — 299 99

14 VI 20 Tillskott i chefernas för de céntrala embetsver- ♦
ken aflöningar .................................................. — — 2,000 —

14 VL 21 Tillskott i särskilda tjänstemäns ooh betjäntes af-
löningar .............................................................. — — 95,000 —

15 V 2 Tili skadeständ för kroppsskada, som drabbat
arbetare.................................................................. 35,000 — 29,725 99

15 VI 1 Gratifikationer för längvarig oförvitlig tjänst tili
aflidne tjänstemäns vid civilstaten sterbhus — - 7,500

Fmk 2,774,828: 17

•
/

Extra ordinarie

1

! E. 0. u. VIII 1 För kanalisering af Juojärvi vattendrag ............. 400,000 400,000
» VIII 6 Tillskott för fullbordande af Helsingfors—Karis

järnvägsbyggad ................................................... 50,000 — 48,682 47
VIII 7 För Nyslott—Pieksämäki banbyggnad ................. 7,500,000 — 7,500,000 —

» VIII 8 För Pieksämäki—Jyväskylä banbyggnad............. 2,000,000 — 2,000,000 —
» VIII .9 För Hiitola—Raasuli banbyggnad ........................ 1,000,000 — 1,000,000 -

VIII 10 Tili järnvägsundersökningar.................................... 50,000 — 50,000 -
» VIII 11 Subvention ät Kasko stad för hamnspär............. 100,000 — 100,000 —

XI 1 För bearbetning af malmfyndigheterna i Kuus-
järvi sooken.......................................................... 12,000 — 12,000 —

Fmk 11,110,682: 47
Transport — — 16,107,928 13
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K
ap.
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3

Enligt ârs- 
raken- 
skapen.
9mf 7«

Transport 1,210,523 67

statsfôrslaget.

Transport 1,210,523; 67

Of verst, for Vâg- o. vattenb. her. dr 1918. 19
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Enligt stats- 
förslaget.

Enligt árs- 
räken- 
skapen.

3mf n p.

16,107,928 13

Utom stats-

Transaktioner mellan verken:
Enkti- och pupillkasaan för personer, anställda

vid speciella v e rk ...............................................
Remissers räkning, utbetalat tili andra verk . . . .  

Fmk 1,070,693: 10

Summa Fmk —

119
1,070,573

17,173,621 23
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I
ris»T3

: go
3

Transport

fô rs la g e t .

Inkomster utom stat .....................................................................
Preskriberade eller fórfallna utgiítsrester ................................
Indragna reserverade anslag (Statsfonden)................................

Fmk 57,579: —

Transaktioner mellan verken:
Enke- och pupillkassan fdr personer, anstállda vid speoiella verk
Civilstatens enke- ock pupillkassa...............................................
Remissers rakning, mottagit frán andra verk ........................

Fmk 11,427,180: 44
Enligt efterfoljande bilans utgjorde Statsverkets skuld den 31

december 1913 ........................................................................

Summa Fmk

Enligt árs- 
ráken- 
skapen.

1,210,523 67

770 95 
1,377 91 

55,430 14

11,953 29 
60 — 

11,415,167 15

4,483,338 12 
17,178,621 23
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Bilaga TI

Öfverstyrelsens för väg- oeh vattenbygg-

S%: 7M 3mf 7«
D e b ito r e r .

K assabehä lln in g  h os :
Öfverstyrelsen ................................................................................. 22 534 78

I Ingenjörsdistriktet...................................................................... 70031 89
II d:o ..................................................................... 39 771 75

III d:o ..................................................................... 36 446 —
IV d:o ...................................................................... 28 638 28
V d:o ...................................................................... 62 209 99
VI d:o ..................................................................... 28 644 74
Chefen för Saima kanal.................................................................. 45 715 58
ÄIdre ingenjören K. F. Appelgren............................................... 855 49
D:o d:o W. Ahlblad ...................................................... 9 458 H
D:o d:o E. W. Skogström ........................................... 15 235 80
D:o d:o A. W esen .......................................................... 387 64

Yngre d:o H. M alm i.......................................................... 1244 75
Biträdande ingenjören H. Backman ........................................... 533 28
Hydrografiska byrän ...................................................................... 8 023 98

| Järnvägsbyggnadskontoret.............................................................. 276 114 48 645 846 54

F örrä d er :
Järnvägsbyggnadskontorets förräder........................................... — — 540 524 73

D iverse  d eb ito re r :
a) Öfverstyrelsens debitorer:

Deponerade i Nykarleby Aktiebank, Nykarleby....................... 9 000 —
Deponerade i Kansallis-Osake-Pankki, Helsingfors................. 25 200 —
Läneförskott tili Heinola stad och härad ................................ 679 63
Läneförskott tili Leppävirta kommun ....................................... 40 910 40
Förskott för Kittilä—Kiistala landsvägsundersökning ......... 1 580 05
Förskot.t för Juojärvi kanaliseringsarbete ................................ 72 383 35
Förskott för undersökning af Hvittis torfmossar..................... 3102 32
Förskott för cementleverans tili Saima kanal ........................ 12174 30
Leverering inom verket................................................................. 27 009 54

b) Järnvägsbyggnadskontorets debitorer: 192 039 59
Förskott för Jyväskylä—Pieksämäki järnvägsundersökning.. 57 122 04
Förskott för Tyrisevä—Björkö järnvägsundersökning ......... 33 047 99
Bibanan Lieksa—Kevätniemi säg ............................................... 1200 —
Lehtoniemi omfartsspär................................................................. 1531 30
Deponerade i Landtränteriet i S:t Michels Iän........................ 32 421 —
Staden Nyslott ................................................................................. 13 862 34
Maskin- och Brobyggnads Aktiebolaget ................................... 88 353 02
Brukspatronen August N:son Keirkner .................................... 172 495 36
Nykarleby Aktiebank ..................................................................... 2 000 —
Expropriationsersättningar .......................................................... 78 084 83 672 157 47
lnkomstrester ..................................................................................... — — 967 —
Statsverket: dess skuld den 31 december 1913 ........................ — — 4 483 338 12

Summa Fmk — _ 6 342833 86
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Bilaga II.

naderna bilans den 31 deeember 1913.

Smf n 9nif. iu.

Kreditorer.

Utgiftsrester........................................................................................ 228 840 42
' Reserverade anslag: enligt bilaga 111 ........................................... — — 6 032 459 88

Diverse kreditorer:
Järnvägsbyggnadskontorets kreditorer:

Nyslott—Elisenvaara järnvägsbyggnad....................................... 31109 n
Joensuu—Nurmes järnvägsbyggnad ........................................... 50 424 45 81533 56

/

1 /

/

//

!

Summa Fmk — — 6 342 833 86
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Bilciga III.

Öfverstyrelsens för väg- oeh vattenbyggnaderna

Reserverade
H K s anslag frän
H ►p cg 1912.

A .  R e s e r v a tio n s a n s la g :
P

11 i 4 Expensemedel.............................................................. 917 89
11 i 11 För väg- och vattenbyggnadsarbeten ................. 269 377 92
11 i 12 Tili torrläggning af sanka marker........................ 276 626 22
11 VI 3 Tili mindre vägbyggnader m. m. att af Kejserliga

76 623 98
11 VI 4 Tili byggande af vägar inom Eleä, Kemi och

Kajana härad ...................................................... 5189 26
11 VI 5 Tili vägbyggnader i Lappmarken ........................ 290 08
14 III 2 (1911) Tili nybyggnader ...................................................... 2 668 79

B . A r b e t s a n s la g :
E. 0. E. VIII 1 (1912) Ombyggnad af Vesijärvi kanal................................ 2 482 36

» » 1 För kanalisering af Juojärvi vattendrag............. — —
» 2 (1906) För kanalisering af Kiurujoki ä frän Niva bro uppät 949 81

» /> 3 (1910) För byggande af en iandsväg frän gränsen af
Viborgs Iän tili Kaitajärvi by i Suojärvi socken 10 599 82

» 3 (1912) För byggande af en Iandsväg frän Sodankylä
88 317 37

» » 4 (1912) För byggande af en Iandsväg frän Muonionniska
kyrka tili Enontekis........................................... 13 327 86

>» » 5 (1912) Bidrag tili städernas i Finland hamnbyggnader,. 200 000 —
» » 6 (1909) För Kemi—Rovaniemi banbyggnad ..................... 336 420 52
» > 6 Tillskott tili fullbordande af Helsingfors—Karis

järnvägsbyggnad ............................................... — —
» » 7 (1911) Tillskott för fullbordande af Nyslott—Elisenvaara

banbyggnad .......................................................... 227 25
» 7 För Nyslott -Pieksämäki banbyggnad ................. 974 966 77

8 (1911) 
8 (1912)

För Joensuu—Nurmes d:o ................. 62 269 32
» » För Seinäjoki—Kristinestad och Kasko banbyggn. 1 080 989 69
» » 8 För Pieksämäki—Jyväskylä banbyggnad............. — —
» » 9 (1907) Tillskott tili förbättrande af Hangö harnn......... 49 028 46
s » 9 För Hiitola—Raasuli banbyggnad ........................ — —
» » 10 Tili järnvägsundersökningar................................... 50 000 —
» » 11 Subvention ät Kasko stad för hamnspär............. —
» » 21 (1901) För ombyggnad af en öfver Mattila fors i Ala-

härmä ledande landsvägsbro............................ 2 656 02
. IX 1 För bearbetning af malmfyndigheterna i Kuus-

järvi socken.......................................................... — —

Summa Fmk 3 503 929 39
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Bilaga III.

relation öfver reserverade anslag för är 1913.

1913 ars 
reservations- 

anslag.
Summa. Utbetaldt.

Bekällning 
af ärsansla- 

get, som 
besparats.

Indragna
reserverade

anslag.

Reserverade 
anslag tili 

1914.
Summa.

9mf fu. 9mf. 7li. 9mf. p. Smf. p. Smf. p. 9mf. p. %■ p.

27 000 27 917 89 20 391 81 _ 7 526 08 27 917 89
450 000 — 719 377 92 359 965 02 18 967 49 31 778 93 308 666 48 719 377 92
300 000 576 626 22 357 292 23 — — 6 595 72 212 738 27 576 626 22

105 938 42 182 562 40 40 248 16 — — 15 685 56 126 628 68 182 562 40

60 800 _ 65 989 26 25 101 56 — — — — 40 887 70 65 989 26
22 600 — 22 890 08 17 088 — — — — — 5 802 08 22 890 08
— ~ 2 668 79 — — — — 2 668 79 2 668 79

2 482 36 2190 11 _ _ 292 25 2 482 36
400 000 — 400 000 — 400 000 — — — — — — — 400 000 —

— — 949 81 - — — — 949 81 —■ — 949 81

— — 10 599 82 — - — — — — 10 599 82 10 599 82

— — 88 317 37 88 178 85 — — — — 138 52 88 317 37

_ _ 13 327 86 _ — _ — — — 13 327 86 13 327 86
— — 200 000 — 150 000 — — — — - 50 000 — 200 000 —
_ — 336 420 52 50 385 72 — — — — 286 034 80 336 420 52

CMXOX 47 48 682 47 48 682 47 — — — — — — 48 682 47

— — 227 25 227 25 — — — — — — 227 25
7 500 000 — 8 474 966 77 6 241515 50 — — — — 2 233 451 27 8 474 966 77

— — 62 269 32 — — — — — — 62 269 32 62 269 32
— — 1 080 989 69 865 086 56 — — — — 215 903 13 1 080 989 69

2 000 000 — 2 000 000 — 395 201 83 — — — — 1 604 798 17 2 000 000 —
— — 49 028 46 48 608 34 — — 420 12 — — 49 028 46

1 000 000 — 1 000 000 — 176 041 15 — — — — 823 958 85 1 000 000 —
50 000 — 100 000 — 78 241 88 — — — — 21 758 12 100 000 —

100 000 — 100 000 — 100 000 — — — — — — — 100 000 —

— — 2 656 02 244 — — — — — 2 412 02 2 656 02

12 000 _ 12 000 _ 9 402 33 _ _ _ 2 597 67 12 000 —

12 077 020 89 15 580 950 28 9 474 092 77 18 967 49 55 430 14 6 032 459 88 15 580 950 28
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Kanalstatistik.
Bilaga IV.

Inkomster oeh utgifter vid kanalerna ar 1913.

¡3er_
U t g i f t. Skillnad 

emellan upp
börd och un- 

derhälls- 
kostnad.

K a n a l .
CC

C*cccc5r
3

Uppbörd.1)
Underhäll. Förbättring.

>-t9» Smf. n Smf. n 3mf P 9mf. fi

Saima ........................................ 28 929,538 40 340,455 92 228,852 95 -1- 589,082 48
Paakkola.................................... 1 12,628 65 4,524 70 — — + 8,103 95
T aipale....................................|
K onnus....................................|

3 67,110 24 14,570 29 499 81 + 52,539 95

Buokovirta................................ 1 9,149 30 2,993 40 — — + 6,155 90
Ahkionlakti ............................ 2 11,815 85 2,755 48 — — + 9,060 37
Nerko ........................................
Pilppa ....................................1
Vihovuonne............................ 1

1 6,572 15 2,952 31 + 3,619 84

Kerma ....................................
1 Karvio ....................................

4 67,119 41 28,402 40 3,182 96 + 38,717 01

Pielis älfs kanaler ................. 11 22,658 35 43,291 09 118,473 90 — 20,632 74
Lastukoski................................ 1 942 30 2,565 45 — — — 1,623 15
Saarikoski ................................ 1 1,567 15 4,810 93 — — — 3,243 78
Vesijärvi.................................... 1 31,201 40 9,028 15 — — -4- 22,173 25
K alkis........................................ 1 5,306 95 3,851 — — — + 1,455 95
K olu........................................... 2 2,065 25 2,662 60 ““ — — 597 35
L em bois.................................... 1 2,157 80 4,321 04 596 10 — 2,163 24
V alkiakoski ............................ 2 4,166 50 15,214 29 1,279 972) — 11,047 79
Murole........................................ 1 8,319 70 4,316 14 4,767 37 + 4,003 56
Herraskoski ............................ 1 1,125 45 7,242 24 — — — 6,116 79
Ämmäkoski ooh Koivukoski 2 130 75 2,499 20 — — 2,368 45
Siikajoki flottningskanal . . . .  
Underhäll ock förvaltning af 

farleder, öppna kanaler ocb

17,152 50 11,808 89 ~ + 5,343 61

svängbroar............................ — 6 — 34,904 65 91,276 86 — 34,898 65

Summa 64 1,200,734 10 543,170 17 448,929 92 +  657,563 93

') Hari ingä förutom kanalafgifter, uppdebiterade under 1 Aid. V. 1, jämväl arrende- 
medel, uppdebiterade under 1 Afd. I: 1, tili ett belopp a f :

För Saima kanal ................................................ Fmk 18,223: 57
» Valkiakoski »   » 300: —
» Taipale »   * 2,519: 65
» Kaivoskanta »    »_6: —

Summa Fmk 21,049: 22
) Utgiftsrest frän är 1912.



.

öfverst. för Väg- o. vattenb. ber. dr 1918. •20



15-i

Bilaga V.

Antal farkoster, som passerat kanalerna, och

K  a n a 1.

April. Maj. Juni. Juli.

Ä
ngbätar 

och pram
ar.

M
otor- och 

andra bätar.

G
enom

sluss- 
ningar af stock 

i flottar.

Ä
ngbätar 

och präm
ar.

M
otor- ocli 

andra bätar.

G
enom

sluss- 
ningar af stock 

i flottar.

Ä
ngbätar 

och pram
ar.

M
otor- och 

andra bätar.

G
enom

sluss- 
ningar af stock 

i flottar.
O
g- aX?
es» po
g H

M
otor- och 

1 
andra bätar.

; G
enom

sluss- 
ningar af stock 

i flottar.

(Mustola _ _ _ 644 i 813 l _ 864 _

(Juu s tila 17 9 — 806 i i 3 1084 15 — 1137 23 —
Paakkola......... 153 3 — 397 l — 420 — — 490 1 —

Taipale............ — — — 432 23 5 663 21 41 486 22 —
Konnus........... — — — 399 6 — 616 14 — 483 10 —
Ruokovirta. . . . — — — 339 1 ’ — 410 10 — 252 6 —
Ahkioni ahti . .. — — — 271 4 — 315 38 76 176 35 —

Nerko ................ — — — 255 10 — 219 24 — 228 41 —
P ilppa ............. — — — 104 3 353 175 16 355 302 4 719
K arvio ................ '  — — — 138 14 353 249 13 363 342 7 679
Pielisälis kana-l e r ..................... — — - 295 34 — 460 34 106 496 3- 113
Lastukoski . . . . — — — 100 10 — 130 28 2 141 56

, Saarikoski . . . . — — — 112 15 4 171 6 9 183 14
Vesijärv ......... — —  . — 909 17 7 1167 28 213 1 301 48 257
Kalkis ................ — — — 303 2 — 440 5 3 480 22 47

K olu ................. — — — 100 2 — 166 2 — 217 3 —
Lembois ......... — — — 66 26 8 84 58 58 107 76 17

Valkiakoski . . . — — — 325 28 14 371 46 20 490 29 11

Murole................ — — — 456 14 — 638 36 52 732 48 137

Herraskoski. .. — — —• 156 1 8 294 6 4 171 18 —
Ämmäkoski och

Koivukoski. . — — — — — — — 49 — — 99 —
Siikajoki flott-

tiingskanal *)

*) Genom Siikajoki flottningskanal flottades under aret 181 293 st. stookar.
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Bilaga V.

genomslussningar af stock i flottar är 1913.

A u g u sti. S ep tem ber. O k tober . N ov em b er . D ece m b e r . Sum m a. O SEto O: St H% s-
w *
po p
cd jEL 
p EL
P* h ,
cp 5

A
ngbätar 

och präm
ar.

M
otor- och 

andra bätar.

G
enom

sluss- 
uingar af stock 

i flottar.

O
& aero 
S &&“1 po3 O" 
S Si-i

M
otor- och 

andra bätar.

G
enom

sluss- 
ningar af stock 

i flottar.

OO .tr P*0 a•e to
e00 po
3 ef

! 
M

otor- och 
andra bätar.

G
enom

sluss- 
ningar af stock 

i flottar.

M
otor- och 

andra bätar.

A
ngbätar 

och präm
ar.

G
enom

sluss
ningar af stock 

i flottar.

A
ngbätar 

och präm
ar.

M
otor- och 

andra bätar.

G
enom

sluss- 
ningar af stock 

i flottar.

Farkoster.
1

jf®
M'CTQ § 

OO • B etP P
S® 0*• o cc O «?

814 l 712 2 571 l
.

201 4 625
1141 20 — 866 6 — 749 l l 408 — l 30 — — 6 323 5

j 102

455 6 — 397 4 — 326 — — 304 2 — 70 — — 3 029 — 26
456 23 — 525 8 30 581 3 — 215 6 — — — — 3 464 76 52
464 15 — 460 — — 485 1 — 196 — — — — — 3 1 4 9 — 35
270 4 l 337 — 203 345 — l 100 — — — — — 2 074 205 43
165 9 — 233 60 — 256 4 — 38 — — — — — 16 04 76 37
215 19 — 296 76 — 308 18 l 56 — — — — — 1765 1 29
180 11 10 04 165 8 598 115 3 275 45 1 — — — — 11 32 3 304 19
369 4 10 04 273 15 582 150 2 275 59 — — — — — 1635 3  256 31

528 52 190 520 43 44 354 25 — 24 1 — — — — 2 904 453 26
140 71 1 131 27 — 152 17 — 72 — — — — — 1075 3 15
162 17 — 182 12 — 154 13 — 39 9 — — — — 1089 13 16

1 230 35 153 1128 15 223 1015 5 132 676 1 163 59 — 3 7 634 1 151 74
419 17 51 340 4 1 343 2 — 137 1 — 13 — — 2 528 102 28
175 3 — 96 — — 109 — — 24 — — — — — 897 — 13
141 24 7 85 14 1 • 77 13 — 75 3 — — — — 849 91 16
421 11 2 420 — — 382 — — 289 — — 37 — 2 849 47 34
683 23 35 525 9 — 353 2 1 201 3 — 27 — — 3 750 225 43

82 11 1 34 3 — 17 _ — 12 2 — — — — 807 13 22

— 3 — — 3 — — 4 — — — — — — — 158 — 15

— — — — — *) — — — — — — — — — — —
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Bilaga VL

Mängden af gods, som transporte-

U I
-ö
g

S
' 3930

1 0
K a n a 1. , 0*

h*
O:

! p 

1

g

<0 :

O
O
c r
cn?
*3

P

2

U i
5

0
0

0
co
ct-

3

Ö
friga jordbruks- och ladu- 

gärdsprodukter sam
t 

m
atvaror.

Jakt- och fiskeriprodukter. 
0

K
olonialvaror. 

®

Tjära, koi, bark och aska.

Järnm
alm

, tack- och
CC

skrotjärn.

QCO
£0 G

3  3 V
G, c*
® °  
S° go:* g -

B3.® g*
SOC+- 1 <~iG) G 
1  O -

Po

9

Papper, papp och träm
assa. °

Ö
friga fabriksalster. 

"

I

K

1
CO

S '‘pi
CO

rV
E
pp
*

12

T 0 n .

Saima................................  32 900.4 53 425.5 28.7 602.6 624.5 15 335.5 251.7 224.7 1 886.0 10 287.2 3 787.9
1

2 1 .3

Paakkola.........................  5.9 42.4 15.9 35.7 25.3 26.6 98.8 21.0 12.8 2.9 105.9 2 0 .9

Taipale ............................  26184.0 16 516.2 I8.1 421.6 170.6 7 913.2 155.4 23.3 610.3 4 032.4 1047.1 15.3
Konnus............................  25 422.7 13 675.9 21.3 180.5 75.8 6 073.2 26.0 5.6 I66.0 2.6 570.8 27.6
Ruokovirta ..................... 4450.2 10 833.0 63.4 204.0 18.9 2 671.8 23.4 32.5 183.5 3.8 141.5 8.9
Akkionlakti..................... 4 385.0 10 031.3 2.4 87.5 8.5 2 626.1 20.5 17.0 113.0 0.9 110.2 —

Nerko................................  4 369.0 9 957.9 8.2 116.3 11.8 2 388.6 17.0 17.4 90.3 1.9 109.0 1.0
P ilpp a ..............................  818.8 1 125.2 6.0 28.8 7.5 466.7 0.5 641.0 83.7 0.1 131.9 8.2

Karvio ............................  878.2 1919.2 7.3 19.0 4.6 420.3 43.9 0.6 712.6 0.8 222.6 3.0
Pielis älfs kanaler.......... 18.6 4 780.5 67.6 70.6 13.9 753.7 8.1 — 85.6 0 .3 106.8 7.7
Lastukoski .....................  7.1 732.6 81.2 48.1 0.5 268.4 l.i — 1.6 1 .6 24.5 0.8
Saarikoski......................... 15.x 2 221.9 116.8 30.7 9.7 544.5 56.0 — 41.1 3.4 98.4 15.0
Vesijärvi..........................  405.3 9 005.8 236.8 412.9 108.4 2 001.1 379.7 72.7 358.2 5 005.6 2 698.6 14.9
Kalkis ..............................  588.0 937.4 27.6 70.2 22.7 474.3 20.3 32.7 1 075.8 6.8 404.0 2.5
K olu ..................................  79.5 1 407.7 52.1 44.3 4.8 236.6 47.9 — 17.9 0.4 62.1 4.2
L em bois........................... —• — — — — 41.7 — 20.0 14.3 280.0 3.3 6.6
Valkiakoski . ................... 80.6 — 10.8 8.5 337.3 1.2 10.4 7.7 O.i 12.5 8.6
Murole ............................. 5.6 790.1 — 24.1 5.0 233.6 3.8 4.8 69.9 — 203.0 0.3
Herraskoski.....................  0.2 17.4 — 0.1 — 8 .7 — 0.8 18.8 0.3 25.6 0.8
Ämmäkoski 0 . Koivukoski —- — — — — — 163.1 — 0.1 — — —

Siikajoki flottningskanal — — — — — - — — — —  . —
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rats genorn kanalerna âr 1913.

Bilaga VI

COC+-CD
D
O
OO

PTO*r
?

13

Bo

14

T
egel, kakel och

 cem
en

t. 
^

Wg
F

16

co
p
p -

CDHJû

3
p"
B

17

O
â3 >
S*

«GOS»g
CD
3

18

2 ;
cSTp
<p
o

19

CO3

3p

1 — 19

MfiCD
Pe+

20

P
lan

k
or och

 
brader. 

S

T r

b !

Pj et--* 
H sP  ®P 2*0
2. S g 
® o a

® ®*ô ■ p <-t 
Q jO  r+*0CO

22

a v a r

œ  
3 o' O
P FH-

t±>3 COoSec P 
P  ^ H2 2 P

p n

<rt->tf00
23

o r .

<1CD
p-

24 i

CO3
B
Bp

21— 24

CO3
B

p

i — 24 ;

T o  n . St. T on . à 1 000 kub. meter. T o n .

239.9 1 578.3 8 942.0 956.0 3 589.6 582.4 884.4 136 148.6 105 5.i 471.9 440.3 0.3 298.9 1211.4 830 776!

O.i 4.8 1.5 — 11 836.0 3.3 41.3 12 301.1 3 548 39.3 101.4 2.2 — 83.4 187.0 108 870

6.6 1378.5 4 858.3 228.5 4 394.4 56.2 188.1 68 218.1 156 25.8 45.1 66.7 9.0 52.4 173.2 165 104
0.2 160.1 4 050. o 196.8 205.8 6.4 52.3 50 919.6 126 12.2 1.0 O.o 0.2 7.7 8.9 54407

: 3.8 391.1 600.7 122.7 62.6 17.0 78.3 19911.0 76 28.0 10.8 36.0 18.9 2.7 68.4 63 589
— 375.3 477.0 115.7 10.1 12.0 61.9 18 454.4 10 2.6 10.3 32.9 9.0 2.3 54.5 53 192
— 377.1 953.0 107.3 16.5 32.0 36.3 1 18 610.6 28 5.9 14.5 13.5 O.o 1.0 29.0 37 166

4.2 20.6 47.2 4.0 — 5.4 28.7 3 428.5 25 6.6 0.4 14.4 395.0 5.i 414.9 271 607
3.6 78.2 437.7 12.6 0.1 164.9 57.3 4 986.4 52 20.4 0.5 39.6 389.2 7.1 436.4 286 537;

— 199.2 310.0 4.7 1 418.6 33.5 71.4 7 950.8 121 32.3 69.5 5.o 54.2 13.6 142.3 96 398
— 31.3 48.7 3.5 — — 10.3 1 260.8 41 20.4 0.1 O.o 0.1 1.4 1.6 1901

— 32.6 349.3 61.1 30.9 2.4 27.5 3 656.4 69 26.3 0.2 — 0.9 0.2 1.3 4 468

46.6 570.7 3 585.8 1 929.2 426.0 1109.4 363.3 28 731.0 1091 322.2 93.3 175.0 74.6 81.0 423.9 254 773

145.4 495.9 32.3 — 106.2 73.3 4 515.3 102 17.6 8.1 39.3 8.0 23.2 78.6 48 663
— 44.5 603.0 42.8 39.0 21.0 69.8 1 2 777.6 75 24.6 0.4 21.4 — 13.1 34.9 21 557

— 0.8 283.1 — — — 5.2 655.0 39 19.5 9.6 0.9 1.5 28.0 40. o 18 274

14.2 30. o 339.0 78.5 1 191.1 263.0 16.7 2 410.2 126 50.8 2.3 2.9 0.5 72.4 78.1 31 506

— 55.1 639.4 67.7 314.0 142.9 158.3 2 717.6 1088 260.9 10.2 34.3 25.5 118.2 188.2 89 848

— 0.4 166.0 2.7 — 8.9 11.9 262.6 94 19.8 1.0 5.6 0.2 31.7 38.5 15 797

— — — — — — 0.5 163.7 — — — — — — — 164

— — — — — — — — — — — _ 36.3 — 36.3 23 568
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D e ta lje ra d  tab lä  ö fv e r  k o stn a d e rn a  fö r  J o e n su u — N u rm e s  

jä r n v ä g s b y g g n a d .

Bilaga VII.

L itt. A .

A llm a n n a  k o stn a d e r .

a) Administrationskostnader.

1. Loner ocb arfvoden vid Ofverstyrelsen j
2. Arfvoden at inspektorer for in- och ut- |

landska bestallningar................................ |

b) Arbetsledningskostnader.

1. Loner ocb arfvoden at ingenjorer . . . .
2. Loner ocb arfvoden at distriktskassor

och forradsforvaltare samt desses bitra- 
den ..............................................................

3. Loner och arfvoden at byggmastare,
kvartersman, kontorskarlar, nattvakter 
m. fl. betjante...........................................

4. Loner och arfvoden at ordningsman och j
polisbetjante...............................................

c) Knsernering.

Hushyror, eldning, belysning, renhallning, 
remont m. m. af tjanstelokaler

vid hufvudkontoret ........................................
vid arbetsdistriktet ........................................

d) Expenser.

Kontorsbocker, tabeller, tryckalster, rit-, 
skrif- ocb telegrafmaterialier:

vid hufvudkontoret .......................................
t> arbetsdistriktet .......................................

e) Diverse.

1. Resor, postforing, telegram-, bref- ocb 
telefoneringsafgifter, ofversattningar, 
renskrifningar, annonser m. m :

vid hufvudkontoret ........................................
» arbetsdistriktet ........................................

3m / .: JU . 9 m f. n P

146 784 54

— — 39 737 67 186 522 21

— — 228 567 23

— — 44 090 —

— — 428 057 95

— — 29 937 50 730 652 68

17 413 89

— — 18 743 65 36 157 54

5 931 22
— — 9 929 35 15 860 57

5 302 34

29 678 73 34 981 07
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Kvantitet. Medelpris. Smf. n Sfiif. JÛ.

2. Hyror, tidningar och ôfriga kostnader 
för läsesalar ât vid banbyggnaden an- 
ställda arbetare ....................................... 8 541 37

3. Terminsafgifter, erlagda till reap, kom- 
muners folkskolor för barn, tillböriga 
arbetarfamiljer........................................... 24 284 02

•4. Kostnader för järnvägsbyggnadens hög- 
re folkskola ............................................... 17 234 18

5. Kostnader för smäbarnsskola................. — — 9 206 36
6. Kostnader för järnvägsarbetarnas själa- ♦

6106 50 100 353 50

Litt. B.

E x p r o p r ia tio n .

î. Inlösen af m ark....... ............................... — — 337 841 03
2. Inlösen ooh flyttning af h u s ................. — — 11003 20
3. Ersättning tili jordägare för framtida 

hägnadsskyldighet samt för särskilda 
andra olägenheter och skador äfvensom 
utbetalade räntor....................................... 361331 14

'
■

4. Arfvoden ât förrättningslandtmätare och 
expropriationsnämnd, kostnaderna för 
omradets afrösning, för särskilda rätte-

48 981 759 156 37

Litt. C.

T e r r a sse r in g sa r b e te n .

a) Förberedande arbeten.

1. Banans slutliga undersökning och upp-
rättande af förslag .............  78 161:44
Stakning, afvägning, affattning, jord-

— — — —

borrning m. fl. geodetiska arb. 6 080:08 — - 84 241 52

2. Skogsfällning och röjning .............  ha 310.766 214.9 7 66 807 15 151 048 67

b) Jordschaktningsarbeten.

1. Vid a- och bäckkorrektioner samt frän 
afloppsdiken har utgräfts .............  m3 103 401.3 0.98 101135 77

2. Frän banans sido- och nackdiken har tili 
bank upplagts.................................... m3 235 531.5 1.06 250108 51

! B. Frän banans sido- och nackdiken har 
pà sida upplagts............................. '. m3 103 702.5 0.89 92 237 52
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4. Fran banans skarningar har utgrafts
ocb till bank upplagts.....................  m3

5. Fran banvallens skarningar bar utgrafts
ooh pa sida upplagts ..................... m3

6. Fran reservtakter bar till bankfyllning
utscbaktats .......................................  m3

.

c) Sprdngningsarbeten.

1. Fran aflopps- och sidodiken bar ut-
sprangts.............................................  ill3

2. Fran banvallens skarningar bar ut-
sprangts...............................................  m3

3. Vid terrasseringsarbetet undanskaffade
storre jordstenar...............................  m3

d) Markens och banvallens foratdrkning.

1. Faskinbaddar.........
2. Stodjemurar ........
3. Stenreveteringar .
4. Matjords-, torf- och grusbeklad-

ning ....................
5. Dranering.............

Litt. D .

T r u m m o r  oeh  b ro ar .

a) Afloppstrummor.

1. G-rundgrafning och konstgjord grand,
spontvaggar m. m. liafva betingat en 
kostnad af...................................................

2. Till 113 st. enlda och 26 st. dubbla tackta 
trummor hafva utforts kallmurar.. m3

3. Till 12 st. oppna trummor med ofver- 
byggnad af jarn hafva utforts:

kallmurar...................................................  m3
jarnofverbyggnad 10 spann A i m  och 5 

spann a 1.5 m.............................................
4. Till 1 st. kulvert 2 m bred och 2.5 m

hog samt 1 st. kulvert 4 m bred ocb 
3,66 m hog bar utforts mur i cement- 
bruk ................................................... m3

Ivantitet. Medelpris. 3mf. yn. Smf. yu.

132 295.9 1.56 1 764 955 31

114 557.6 1.23 140 924 83

723 741.4 1.25 903 641 26 3 253 003 20

2 179.2 8.14 17 755 01

35 628.6 7.71 274 901 99

100 743.5 2.76 278 713 75 571 370 75

267 10
2 028.5 5.79 11 750 69

82 096.05 2.27 187 002 54

246 671.5 0.25 315 510 99
4 631.2 7.75 35 898 09 550 429 41

490 709 39

16 578.5 18.80 311 715 36

695.45 31.25 21 733 98

— — 2 044 23

2130.35 51.37 109 441 99 935 644 95
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Kvantitet. Medelpris. 3mf. yti. Vmf fu.

b) Broar med järnöfverbyggnad.

1 . Grundgräfning och konstgjord grund,
spontväggar m. m. hafva kostat ......... — — 847 313 44

2. Kallmurar af kilad och huggen sten m3 5 755.17 38.58 222 030 15

3. Murar af kilad eller sprängd sten i
cementbruk .......................................  m3 406.1 43.37 17 614 59

4. Murar af huggen sten i cementbruk m3 6 110.2 53.18 324933 74 1
5. Brodelar af järn med transport tili ar-

betsplatsen.......................................  ton 1 094.153 541.63 592 626 50
6. Uppställning, hopnitning och malning

af broarna.................................................. — 148.86 162 876 02
7. Träöfverbyggnad....................................... — — 81 216 13 2 248 610 57 ''

d) Landningsbryggor.

l. Muddring och upprensning ................. — — 36114 78
2. Kajer och bryggor jämte utfyllning ba-

kom desamma........................................... - — 46 710 94 82 825 72

Litt. E.

*

O fv e r b y g g n a d e n .

a) Ballasterivg.

1 . Med skottkärror och medelst hästtrans-
port har utsläpats ballastgrus ___ m3 217 743.5 1.63 333 927 66

2. Med bantäg utsläpadt grus .........  m3 352 568 1.15 408 795 16 742 722 82

b) Sleepers.

l. Upphandlings- och transportkostnader
för sleepers.......................................  st. 263 857 1.72 453 983 47

2. Justering och hakning af sleepers . . . . — — 7 793 09 461 776 56!

c) Räler med tillbehör.

1 . Râler hafva uppköpts ................. ton 9 046.802 154.17 1 394 795 43
2. Bindningsskenor...........................  » 802.983 207.36 166 512 44
3. Bottenplätar...................................  » 1 035.485 207.38 214 738 79
4. Skrufbult .......................................  » 98.440 454.32 45 707 75
5. Skenspik........................................... »> 484.820 397.03 192 923 80
6. Kompletta enkla växlingar...........  st. 74 522.48 38 664 09
7. Korsningsväxlingar (engelska) . . . .  » 4 2101.73 8 406 93
8. Lossnings-, lastnings-, transport- m. fl.

kostnader före spärspikningen ............. — 1 156073 72 2 217 822 95

Öfverst. för Vag- o. vattenb. her. dr 1918. 21
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Kvantitet. Medelpris. Srhf p. 9mf. P

d) Spurspikning och stoppning.

1. Hufvudspär, bisp&r, samt sidospär vid 
stationerna.......................................  klm 180.602 603.7 2 109 033 13

2. Stoppning och justering af förestäende 
spärkilometer ........................................... 1 841.16 331 855 55 440 888 68

L itt. F.

H ä g n a d e r  och v ä g a r .

a) Hägnader.

Staket ki-ing stationsomrädena.............  m 23 546.6 1.9 2 — — 45 260 29

b) Vägar och vägöfvergängar.

1. Flyttade och nybyggda vägar.........  m 5 752 8.6 2 49 026 38
2.

3.

Vägöfvergängar i banans niva jämte här- 
till hörande trummor och grindar st. 
Vägöfvergängsbro vid Jakokoski sta- 
tion med 3 spann 5.6—(—6.8—(—5.6 m hvar-

265 429.87 113 917 19

tili järndelarnas vikt utgör 8 010 ton — — 25310 02
4. Vägunderfartsbro a 6.8 m spann hvar- 

till järndelarnas vigt utgör 32.7209 ton -1- _ 33132 55
5. Planeringar och vägar inom stations

omrädena bafva kostat............................ 102 389 63 323775 77

Litt. G .

H u sb y g g n a d e r .

a) Stationsbyggnader. ■

2. Stationskus af 111 kl. ä Nurmes station — — 45 297 57
3. Stationshus af IV kl. ä Lieksa station — — 60 378 97
4.

5.

Stationslms af V kl. ä Kontiolahti, Jako- 
koski, Kaltimo, Uimaharju, Vuonislaliti, 
Kylänlahti och Höljäkkä stationer st. 
Vänthus ä Lehmo, Paukkaja, Haapalahti, 
Kelvä och Tiensuu haltpunkter samt 
Jamali, Viekki och Lipinlahti platt-

7 28 321.60 198 250 55

former ................................................  st. 8 4 629.2 7 37 034 21
6. Stationsplattformer af sten.............  m 1 380.x 38.23 52 766 4o!
7. Stationsinspektorsbostad ä Nurmes sta

tion .............................................................. — — 23 509 27
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! Kvantitet. Medelpris. 9mf. 7* 9mf. 7«.

1 8. Boningshus vid stationer innehällande 
sammanlagdt 45 st. lokaler om 1 rum 
ooh kök samt 8 st. lokaler om 2 rum 
och k ök ............................................... st. 23 335 627 18

9. Sammanbyggda bak-, tvätt- och bad- 
stugor, hvaraf 1 st. k Nurmes Station 
af tegel

af större typ ...............................  st. 7 — — —

10.
* mindre » ................................ »

Uthus af hvarjehande slag, källare, af- 
träden och brunnar hafva kostat sam-

12 88 577 54

manlagdt .................................................. — — 218 922 09 1 060363 78

b) Godsmagasiner och lastnings-
plattformer.

! •• Större godsmagasin med kontorslokal 
och plattform ä Nurmes Station .......... 26 937 53

2. Mindre godsmagasin af större typ k 
Lieksa och Vuonislahti stationer .. st. 2

1

af mindre typ ä Kontiolahti, Jakokoski, 
Kaltimo, Uimaharju, Kylänlahti och 
Höljäkkä stationer............................ st. 6 28 138 77

3. Lastningsplattformor............................... — — 5 040 23 60116 53

c) Lokomo tivstali.

1. Lokomotivstall af tegel med sam man-
byggdt vattentorn har uppförts vid 
Lieksa och Nurmes stationer med 5 st. 
spiltor hvarjämte lokomotivstallet vid 
Joensuu Station tillbyggts med 3 st. spilt. 8

«

19 592.0 b 156 737 49
Till J ärnvägsstyrelsen för utförande af 3

st. lokomotivstallsspiltor........................ — — 36 000 —
1 2. Vedlider med plattformer af Sten vid 

lokomotivstallen i Lieksa och Nur
mes ...................................................... st. 2 4 727.75 • 9 455 51 202193

d) Yerlcstads- och förrädsbyggnader.

5. Bidrag tili Järnvägsstyrelsen för upp- 
förande af ett gasverk i W iborg ......... _ 100000 _

1 6- Förrädsmagasin för banans eget behof 
vid Nurmes station ................................ _ 2104 06 102104 06
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Kvantitet. Medelpris. 3riit~ p. Snf

e) Byggnader for vattentag.

1 . Vattentorn med vedlider och platt-
form ................................................... st. 6 8177.48 49 064 91

3. Ängpumphus utan bostad .............  n 8 3 342.57 26 740 61
4. Brunnar, vattenbassiner, filtrar, rolled-

ningar, äng- ooh handpumpar, kranar,
rör m. m...................................................... — — 196707 01 272 512 53

I f) Vaktstugor a linjen.

1. Dubbla vaktstugor............................ st 2 13 489.44 26 978 88
2. Enkla » ............................  » 25 8 093.27 202 331 79
3. Uthus af hvarjehanda slag,kallare, brun-

nar, afträden m. m. till dessa vaktstugor — — 155 418 97
4. Vaktkurar ................................................... 52 89.80 4 670 10 389 399 74

g) Provisionella byggnader.

Netto kostnarl.................................................. — — — — 49 594 75j

L itt  H. |

T e le g r a f  oe li t e le fo n .

1 . Enkel trädledning, krokar, isolatorer,
batterier m. m............................................ — — 33 713 88

2. Stolparnas uppställning jämte spanning
af ledningen............................................... — — 15139 86

3. Underhall under byggnadstiden ......... — — 902 26 49 756 —

L itt. I.

T i l lb e h ö r  t i ll  b a n a n .

a) Fasta tillbehör.

L Lokomotivvändbord med grund och
ringmurar (järndelarnas sammanlagda
vigt 43429.(15 kg) ............................  st. 2 26 314.1 fi 52 628 33

3. Vagnsväg med 25 000 kg barkraft st. i — 6 914 76
4. Fasta signaler, kilometer-, lutnings- och

afvisarestolpar........................................... — — 12 355 44
5. Fasta buffrar .................................... st. 10 290.18 2 901 84
6. Bojar och due d’A lb er ............................ — 964 25 75 764 62
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Inventarier.

d) Banafdelningens................................
f) Maskinafdelningens............................
g) Trafikafdelningens............................

Materiality.

i) Banafdelningens ............... ...............
j) Maskinafdelningens............................
k) Trafikafdelningens............................

Litt. K.

R o r lig  m a terie l.

a) Lokomotiv.

2. Lokomotiv K:ris 500—510 ............  st.

b) Passagerarvagnar.

2. II kl. passagerarvagnar N:ris 338— 
340 ......................................................  st.

4. Kombinerade II o. I l l  kl. passagerar
vagnar 545 —548 ................................ st.

6. I l l  kl. passagerarvagnar N:ris 883— 
894 ....................................   st.

10. Konduktorsvagnar N:ris 3311—3317 »
11. Fangvagn N:o 3028 ........................  »

c) Godsvagnar.

1. Tackta godsvagnar N:ris 8935—9034 st.
2. Kyi- ocb varmvagnar N:ris 3828—

3837......................................................  st.
5. Oppna godsvagnar N:ris 65708—

65857 ................................................... st.

Litt. L.

S ju k v a r d e n .

1. Loner ocb arfvoden at lakare och sjuk-
skoterskor..................................................

2. Sjukvardsafgifter, kostnader for provi- 
soriska sjukstugor oeh lakemedel . . . .

3. Tillfalliga understod at skadade arbe-
tare ooh deras familjer............................

K van titet. M ed elp ris . 3 m f n S T n f. 7“

25 115 09

— — 578 87

— — 63 886 23 89 580 19

2 441 61
— . — 6 02
— — 2 847 89 5 295 52

11 74 570.03 820270 35

3 17 161.31 51483 93

4 14 881.25 59 525 —

12 12 972.40 155 668 88

7 9 180.40 64 262 82

1 — 8 915 38 339 856 01

100 4 062.66 406 266 77

10 6 264.23 62 642 32

150 3 538.67 530 801 37 999 710 46

43 358 03

— — 80 706 68

— — 12 968 20 137 032 91
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Kvantitet. Medelpris. 3mf. p. 9mf. ■p.

Litt. M.

F ö r r ä d e t .

c) Afskrifningar och forluster ä förräds- 
artiklar ....................................................... 76 317 06

Kompletterin gsarbeten.

Ersättning tili Järnvägsstyrelsen för nödig- 
befunna kompletteringsarbeten............. 139 075 30

Trafik konto.

Förlust ä provisionella trafiken ................. - 6 247 55
Summa Fmk _ — — 18 729 073 57

Hufvudspar ................................................................... 160.259 km
Bispär och. sidospär vid stationerna .........................  18.460 >
Hamnspär ....................................................................... 1.883 >

Summa 180.602 km
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*
Total-

kostnad.

Hufvudspar 
km 160.259 
utgör pro

Utgör i 
procent 
af hela

km. kostua-
Smf r- %■ P-

den.

Litt. A. Allmänna kostnader ......... 1 069 546 50 6 673 86 5.711
» B. Expropriation .................... 759 156 37 4 737 06 4.058
» C. Terrassering........................ 4 525 852 03 28 240 86 24.165
» D. Trummor ooh b roa r......... 3 267 081 24 20 386 26 17.444
» E. Ofverbyggnaden................. 3 863 211 01 24106 05 20.627
» F. Hägnader ooh vägar.......... 369 036 06 2 302 75 1.9 70
» G. Husbyggnader.................... 2 136 284 39 13 330 20 11.406
» H. Telegraf ooh telefon......... 49 756 — 310 47 O.205
» I. Tillbehör tili banan............. 170 640 33 1 064 78 0.911
» K. Rörlig materiel ................. 2 159 836 82 13 477 16 11.532
» L. Sjukvarden............................ 137 032 91 855 07 0.732
» M. Förradet ............................ 76 317 06 476 21 0.4 08

Kompletteringsarbeten .................... 139 075 30 867 82 0.743
Förlust k provisionella trafiken .. .. 6 247 55 38 98 0.033

Summa 18 729 073 57 116 867 53 100
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Bilagu V ili.

A fskrift.

Ar 1913 den 29, 30 och 31 juli förrättades af en den 11 
juli samma är utsedd kommission bestaende af Baninge- 
niören K. R. Wessberg säsom ordförande samt Trafikinspek- 
tören Hj. Rosenbröijer och t. f. Maskiningeniören B. Anteil 
säsom ledamöter, afsyning af Seinäjoki— Kristinestad—  
Kasko järnväg med alla dertill hörande konstarbeten och bygg- 
nader och deltogo i denna förrättning & banbyggnadens 
vägnar, enligt uppdrag af Ofverstyrelsen för väg- och vat- 
tenbyggnaderna, Ofveringeniören Otto Fr. Nyberg samt 
Distriktsingeniöron vid banbyggnaden August Strömberg. 

1’rotokollet fördes af undertecknad ordförande.

Kommissionen vidtog med afsyningen tisdagen den 29 juli kl. 8 pa morgonen ä 
Seinäjoki Station, hvarest de af banbyggnaden uppförda byggnader och konstarbeten m. m. 
besigtigades, samt reste derefter under tisdagen, onsdagen och torsdagen med extra täg 
tili Kristinestad och Kasko. Härvid besigtigades de ä bandelen förekommande stationer och 
platformer med ä dem befintliga byggnader, spar och öfriga inrättningar, byggnaderna 
längs linien äfvensom alla konstarbeten af betydelse.

Dervid antecknades att a Seinäjoki Station samt k bandelens stationer och platfor- 
mer följande byggnader och inrättningar voro utförda, nemligen:

Vid Seinäjoki Station.

1. Kasern af sten i 2 väningar innehällande 6 lokaler om 1 rum och kök samt 4 
lokaler om 2 rum, tambur och kök. För hvarje lokal finnes i källarväningen en varm- 
källare och en vedkällare.

2. Afträde i 10 afdelningar samt med 2 st. slaskbrunnar.
3. Brunn för hushallsbehof.
4. Bad-, bagar- och tvättstuga af sten.
5. Persontunnel med 4 uppgängar. och en inre längd af 19.8, bredd 3.5 och höjd 

2.3 m, förmedlande person traf iken mellan mellanplatformen ocli stationsplatformen.
6. Mellanplatform af sten och jord, öfvertäckt öfver tunneluppgängarne tili en 

längd af 40 m.
7. Stationsplatform af sten och jord för bandelen.
8. Vägunderfartsbro af 6.8 5 m spann och 30 m bredd, afsedd för 5 spar.
9. 3 st. semaforer i stationens norra ända och ett varmskjul för ställverket.

Vid Tuomikylä platform.

1. Väntskjul med varmt väntrum, magasin och öppen veranda.
2. Afträde.
3. Dubbel vaktstuga innehällande 2 lokaler om 1 nun och kök.
4. Uthus innehällande 2 fähus, 2 vedlider och 2 afträden.
5. Varmkällarfc af sten i 2 afdelningar.
6. Bad-, bagar- och tvättstuga af mindre typ.
7. Brunn för hushallsbehof.
8. Platform af sten och jord.
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Vid Ilmajoki station.

1. V kl. stationshus af timmer, innehällande III kl. väntsal, II kl. väntsal med 
damtoilettrum, lamprum, kontorsram ooh bostad, bestäende af 3 mm, tarnbur ooh kök 
för stationsinspektoren.

2. Godsmagasin med varmafdelning.
3. Afträde.
4. Uthus, innehällande afträde, fähus, vedlider ooh matboda för stationsinspek-

toren samt vedlider för Stationen.

(3.
7.
8 .

lokal om 1 
9. 

10. 

11. 
12 .
13.
14.

Varmkällare af sten för Stationsinspektoren.
Bad-, bagar- och tvättstuga af större typ.
Brunn för liushällsbehof.
Dubbel vaktstuga af större typ innehällande 1 lokal om 2 rum och kök och 1 
nun och kök .
Uthus, innehällande 2 fähus, 2 vedlider och 2 afträden.
Varmkällare af sten i 2 afdelningar.
Väghus med vag för vägande af lass.
Dräsinskjul med 2 spar och en afdelning för redskap.
Platform af sten och jord.
H öglastningsplatf orm.

Vid Koskenkorva Station.

1. V kl. stationshus af timmer, innehällande III kl. väntsal, damtoilettrum, lamp
rum, kontorsrum och bostad, bestäende af 3 rum, tambur och kök, för Stationsinspektoren.

2. Godsmagasin.
3. Afträde.
4. U th u s , in n e h ä lla n d e  a ftr ä d e , fä h u s , m a t b o d a  o c h  v e d lid e r  f ö r  Stationsinspek

to r e n  s a m t v e d lid e r  f ö r  S ta tion en .

5. V a rm k ä lla r e  a f  s ten  fö r  S ta tion s in sp ek toren .
6. Bad-, bagar- och tvättstuga med vattenledning af större typ.
7. Brunn för hushällsbehof.
8. Kasern, innehällande 3 lokaler om 1 rum och kök.
9. Uthus innehällande 3 fähus och 3 afträden.

10. Uthus, innehällande 3 vedlider.
11. Varmkällare af sten i 3 afdelningar.
12. Vattentorn af timmer med cistern af järnplät (17 in3) samt vedlider.
13. Pumphus af timmer för ängpump (6 X  4 X  6).
14. Vedlider för pumpen.
15. Filter af tegel.
16. Platform af sten och jord.
17. Semafor.

Vid Kurikka Station.

1. IV kl. stationshus af timmer, innehällande III kl. väntsal, II kl. väntsal, dam- 
rum, damtoilettrum, lamprum, 2 kontorsrum, bagagerum, samt bostad, bestäende af 3 
rum, tambur och kök, för Stationsinspektoren.

öfverst. för Vag- o. vattenb. ber. är 1913. 22
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2. Godsmagasin med varrn afdelning.
3. Afträde.
4. Uthus innehällande afträde, fähus, matboda oeh vedlider för Stationsinspek

toren samt vedlider för Stationen.
5. V a rm k ä lla r e  a f  s ten  fö r  S ta tion s in sp ek toren .

6. Bad-, bagar- och tvättstuga af större typ.
7. Brunn för hushällsbehof.
8. Kasern innehällande 1 lokal om 2 rum, tambur och kök, samt 3 lokaler om 1 

rum och kök.
9. Uthus, innehällande 4 fähus och 4 afträden.

10. Uthus, innehällande 4 vedlider.
11. Varmkällare af sten i 4 afdelningar.
12. Slaskbrunn af cement.
13. Plank kring plats för isupplag.
14. Dräsinskjul med 2 spar och en afdelning för redskap.
15. Platform af sten och jord.
16. Hög lastningsplatform.

Vid Mieto platform.

1. Väntskjul med varmt väntrum, magasin och öppen veranda.
2. Afträde.
3. Bostad för vexelkarlen, bestäende af en enkel vaktstuga.
4. Uthus.
5. Varmkällare af sten.
6. Bad-, och tvättstuga af mindre typ.
7. Brunn för hushällsbehof.
8. Platform af sten och jord.

Vid Lohiluoma Station.

1. V kl. stationshus af timmer, innehällande III  kl. väntsal, damtoilettriun, Iamp- 
rum, kontorsrum samt bostad, bestäende af 3 rum, tambur och kök, för Stationsinspektoren.

2. Godsmagasin.
3. Afträde.
4. Uthus innehällande afträde, fähus, matboda och vedlider för stationsinspek- 

toren samt vedlider för Stationen.
5. V a rm k ä lla r e  a f  s te n  fö r  S ta tio n s in sp e k to re n .
6. Bad-, bagar- och tvättstuga med vattenledning af större typ.
7. Dubbel vaktstuga af mindre typ, innehällande 2 lokaler om 1 rum och kök.
8. Uthus, innehällande 2 fähus, 2 vedlider och 2 afträden.
9. Varmkällare af sten i 2 afdelningar.

10. Brunn för hushällsbehof.
11. Vattentorn af timmer med cistern af järnplät, (17 m 3) samt vedlider.
12. Pumphus af timmer med ängpump ( 6 x 4 x 6 ) .
13. Vedlider för pumpen.
14. Filter af tegel.
15. Platform af sten och jord.
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Vid Kauhajoki Station.

1. V kl. stationshus af timmer, inneMllande III kl. väntsal, II kl. väntsal, dam- 
toilettriun, lamprum, kontorsrum samt bostad, bestäende af 3 rum, tambur och kök, för 
Stationsinspektoren.

2. Godsmagasin med varm afdelning.
3. Afträde.
4. Uthus, innehällande afträde, fähus, matboda och vedlider för stationsinspek- 

toren samt vedlider för Stationen.
5. V a rm k ä lla r e  a f  s te n  fö r  S ta tion s in sp ek toren .

6. Bad-, bagar- och tvättstuga af större typ.
7. Brunn för hushällsbehof.
8. Kasern, innehällande I lokal om 2 rum, tambur och kök samt 2 lokaler om 1 

rum och kök.
9. Uthus, innehällande 3 fähus och 3 afträden.

10. Uthus, innehällande 3 vedlider.
11. Varmkällare af sten i 3 afdelningar.
12. Väghus med väg för vägande af lass.
13. Dresinskjul med 2 spar och en afdelning för redskap.
14. Plank kring plats för isupplag.
15. Platform af sten och jord.

Vid Kainasto Station.

1. V kl. stationshus af timmer, innehällande III kl. väntsal, damtoilettrum, lamp
rum, kontorsrum samt bostad, bestäende af 3 rum, tambur och kök, för Stationsinspektoren.

2. Godsmagasin.
3. Afträde.
4. U th u s  in n eh ä lla n d e  a ftr ä d e , fä h u s , m a t b o d a  o c h  v e d lid e r  f ö r  S ta tion s in sp ek 

to r e n  s a m t v e d lid e r  fö r  S ta tion en .
5. V a rm k ä lla r e  a f s ten  f ö r  S ta tion s in sp ek toren .

6. Bad-, bagar- och tvättstuga med vattenledning af större typ.
7. Brunn för hushällsbehof.
8. Dubbel vaktstuga af mindre typ innehällande 2 lokaler om 1 rum och kök.
9. Uthus innehällande 2 fähus, 2 vedlider och 2 afträden.

10. Varmkällare af sten i 2 afdelningar.
11. Vattentorn af timmer med cistern af järnplät (17 m 3) samt vedlider.
12. Pumplius af timmer för ängpump ( 6 x 4 x 6 ) .
13. V e d lid e r  f ö r  p u m p e n .

14. Filter af tegel.
15. Platform af sten och jord.
16. Hög lastningsplatfonn.

Vid Äystö platform.

1. Väntskjul med varmt väntrum, magasin och öppen veranda.
2. Afträde.
3. Bostad för vexelkarlen bestäende af en enkel vaktstuga.
4. Uthus.



172

5. Varmkällare af sten.
6. Bad-, och tvättstuga af mindre typ.
7. Brunn för hushällsbehof.
8. Platform af sten och jord.

Vid Teuva Station.

1. V kl. stationshus af timmer, innehällande III  kl. väntsal, damtoilettrum, lamp- 
riun, kontorsriun samt bostad, bestäende af 3 rum, tambur och kök, för Stationsinspektoren.

2. Godsmagasin.
3. Afträde.
4. Uthus innehällande afträde, fähus, matboda och vedlider för Stationsinspek

toren samt vedlider för Stationen.
5. V a rm k ä lla r e  a f  s te n  fö r  S ta tio n s in sp e k to re n .
6. Bad-, bagar- och tvättstuga af större typ.
7. Brunn för hushallsbehof.
8. Dubbel vaktstuga af mindre typ innehallande 2 lokaler om 1 rum och kök.
9. Uthus innehällande 2 fähus, 2 vedlider och 2 afträden.

10. Varmkällare af sten i 2 afdelningar.
11. Platform af sten och jord.
12. Hög lastningsplatform.

Vid Perälä Station.

1. IV kl. stationshus af timmer, innehällande III  kl. väntsal, II kl. väntsal, dam- 
rum, damtoilettrum, kök för restaurationen, dejour-rum för personalen, bagagerum, larnp- 
rum, 2 kontorsriun samt bostad, bestäende af 3 rum, tambur och kök, för Stationsinspek
toren.

2. Godsmagasin med varm afdelning.
3. Afträde.
4. Uthus innehällande afträde, fähus, matboda och vedlider för Stationsinspekto

ren samt vedlider för Stationen.
5. Slaskbrunn af cement.
6. V a rm k ä lla r e  a f  s te n  f ö r  S ta tio n s in sp e k to re n .

7. Brunn för hushällsbehof.
8. Kasern innehällande 1 lokal om 2 rum, tambur och kök och 4 lokaler om 1 

rum och kök.
9. Uthus, innehällande 5 fähus och 5 afträden.

10. Uthus, innehällande 5 vedlider.
11. Varmkällare af sten i 5 afdelningar.
12. Slaskbrunn af cement.
13. Bad-, bagar- och tvättstuga med vattenledning af större typ.
14. Vattentorn af timmer med cistern af järnplät (17 m 3) och vedlider.
15. Lokomotivstall af timmer med 1 spilta äfvensoin tillhörande vändbord af 13.7 

m längd.
16. Pumphus af timmer för ängpump ( 6 x 4 x 6 ) .
17. Vedlider för pumpen.
18. Filter af tegel.



19. Enkel vaktstuga för pumpkarlen.
20. Uthus för d:o.
21. Varmkällare af sten för d:o.
22. Dräsinskjul med 2 spar och en afdelning för redskap.
23. Stationsplatform af sten och jord.
24. Mellanplatformer, 2 st. af sten och jord.
25. Hög lastningsplatform.
26. 2 st. semaforer.

Vid Mörtmark Station.

1. V kl. stationshus af timmer, innehällande III  kl. väntsal, damtoilettriun, lamp- 
rnm, kontorsrmn samt bostad, bestäende af 3 rum, tambur och kök, för Stationsinspekto
ren.

2. Godsmagasin.
3. Ä ftr ä d e .

4. U th u s , in n e h ä lla n d e  a ft r ä d e , fä h u s , m a t b o d a  o c h  v e d lid e r  f ö r  S ta tio n s in sp e k 
to r e n  s a m t v e d lid e r  f ö r  S ta tion en .

5. V a rm k ä lla re  a f  s ten  fö r  S ta tion s in sp ek toren .
6. Brunn för hush&llsbehof.
7. Bad-, bagar- och tvättstuga af större typ.
8. Dubbel vaktstuga af mindre typ innehällande 2 lokaler om 1 rum och kök.
9. Uthus, innehällande 2 fähus, 2 vedlider och 2 afträden.

10. Varmkällare af sten i 2 afdelningar.
11. Platform af sten och jord.

Vid Tjöck platform.

1. Väntskjul med varmt väntrum, magasin och öppen veranda.
2. Afträde.
3. Dubbel vaktstuga af mindre typ innehällande 2 lokaler om 1 rum och kök.
4. Uthus, innehällande 2 fähus, 2 vedlider och 2 afträden.
5. Varmkällare af sten i 2 afdelningar.
6. Brunn för hushällsbehof.
7. Bad-, bagar- och tvättstuga af mindre typ.
8. Platform af sten och jord.

Vid Kristinestad Station.

1. III kl. stationshus af timmer, innehällande III  kl. väntsal, II kl. väntsal, dam- 
rum, damtoilettrum, batterirum, postrum med förstuga, dejourrum för fagpersonalen, 
lamprum, kontorsrum, rum för Stationsinspektor och tägexpeditör, tambur för sistnämnde 
rummen, bagagerum, bagageförvaringsrum.

2. Afträde för Stationen.
3. Vedlider för Stationen.
4. Godsmagasin af resvirke med afdelning af timmer, innehällande väntrum, kon

torsrum och varmt magasin, vid ena gafveln öppen lastningsplatform.
5. Afträde för godsmagasinet.
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6. B o s t a d  fö r  S ta tio n s in sp e k to re n , in n e h ä lla n d e  4 ru m , ta m b u r  se rv e r in g sru m  o ch  

k ö k , s a m t v a rm k ä lla re  im d e r  b y g g n a d e n .
7. Uthus för Stationsinspektoren, innehällande vedlider matboda och afträde.
8. Bad-, bagar- och tvättstuga af sten, med vattenledning.
9. Brunn för hushällsbehof.

10. Kasern af sten i 2 väningar, innehällande 2 lokaler om 2 rum, tambur och kök 
samt 8 lokaler om 1 rum och kök äfvensom i källarväningen 10 källare och 10 vedlider.

11. Afträde för kasernen, med 2 slaskbrunnar.
12. Lokomotivstall af sten med 3 spiltor och vattentorn med cistern af järnplät 

(27 m 3) äfvensom tillhörande vändbord af 13.7 m längd.
13. Vedlider för lokomotivbehof.
14. Vagnsväg, 25 tons.
15. Dräsinskjul med 2 spar och en afdelning för redskap.
16. Platform af sten och jord.

C:a 1 y2 km frän Stationen samt ung. % km frän banan:
17. Pumphus af timmer med ängpump (7%  X 4% X 10).
18. F il t e r  a f  teg e l.
19. Enkel vaktstuga för pumpkarlen, med källare under byggnaden.
20. Uthus för pumpkarlen.
21. Byggnad, innehällande vedlider för pumpen och bad- och tvättstuga för pump

karlen.
22. Brunn för hushällsbehof.
23. Semafor.

Vid Karlä platform.

1. Väntskjul med varmt väntrum, magasin och öppen veranda.
2. Afträde.
3. Dubbel vaktstuga af mindre typ, innehällande 2 lokaler om 1 rum och kök.
4. Uthus innehällande 2 vedlider, 2 fähus och 2 afträden.
5. Varmkällare af sten i 2 afdelningar.
6. Brunn för hushällsbehof.
7. Bad-, bagar- och tvättstuga af mindre typ.
8. Platform af sten och jord.

Vid Närpes Station.
1. V kl. stationshus af timmer, innehällande III kl. väntsal, II kl. väntsal, damtoi- 

lettrum, lamprum, kontorsrum, samt bostad, bestäende af 3 rum, tambur och kök, för Sta
tionsinspektoren.

2. *fet)dsmagasin, med varmafdelning.
3. Afträde.
4. Uthus, innehällande afträde, fähus, matboda och vedlider för Stationsinspek

toren samt vedlider för Stationen.
5. Varmkällare af sten för Stationsinspektoren.
6. Bad-, bagar- och tvättstuga af större typ.
7. Brunn för hushällsbehof.
8. Enkel vaktstuga.
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9. Uthus för d:o.
10. Varmkällare af steil för d:o.
11. Plank kring plats för isupplag.
12. Platform af sten och jord.
13. Hög lastningsplatform.

Vid Kasko Station.

1. III kl. stationshus af timmer, innehallande III kl. väntsal, II kl. väntsal, dam- 
rmn, damtoilettrum, batterirum, lamprum, kontorsrum, rum för stationsinspektor och täg- 
expeditör, tarnbur för de bägge sistnämnda rummen bagagerum, bagageförvaringsrum.

2. Afträde för Stationen.
3. Vedlider för Stationen.
4. Godsmagasin af resvirke med afdelning, innehallande väntriun, kontorsrmn och 

varmt magasin af timmer med öppen lastningsplatform af sten vid ena gafveln.
5. Afträde för magasinet.
6. B o s ta d  f ö r  S ta tio n s in sp e k to re n , in n eh a lla n d e  4 ru m , ta rn b u r , s e rv er in g sru m  o c h  

k ö k  s a m t k ä lla re  u n d e r  b y g g n a d e n .
7. U th u s  fö r  S ta tio n s in sp e k to re n , in n eh a lla n d e  v e d lid e r , m a t b o d a  o c h  a ft r ä d e  sa m t 

s la sk b ru n n .
8. Bagar- och tvättstuga af timmer.
9. Brunn för hushällsbehof.

10. Kasern, innehallande 1 lokal om 2 rum, tarnbur och kök samt 4 lokaler om 1 rum 
och kök, med 5 varm-källare under byggnaden.

11. Uthus, innehallande 5 vedlider.
12. Uthus, innehallande 5 afträden och 1 slaskbrunn.
13. Dubbel vaktstuga af större typ, innehallande 1 lokal om 2 rum, tarnbur och kök 

och 1 lokal om 1 rinn och kök, med 2 varmkällare under byggnaden.
14. Uthus, innehallande 2 vedlider och 2 afträden.
15. Slaskbrunn.
16. Brunn med vatten för eldsläckning.
17. Bad-, bagar- och tvättstuga af sten, med vattenledning.
18. Lokomotivstall af sten med 2 spiltor och vattentorn med cistern af jernplät 

(27. m 3) äfvensom tillhörande vändbord af 13.7 m längd.
19. Vedlider för lokomotivbehof.
20. Vagnsväg, 25 tons.
21. Dräsinskjul med 2 spar och en afdelning för redskap.
22. Platform af sten och jord.

C:a 1.2 km frän lokomotivstallet.
23. Pumphus af timmer för ängpump (7% x  4%  x  10).
24. Filter af tegel.
25. Vedlider för pumpen.
26. Enkel vaktstuga för pumpkarlen, med källare under byggnaden.
27. Uthus.
28. Bad- och tvättstuga.
29. Semafor.
Vid linien finnas 19 st. enkla vaktstugor med uthus, bad- och tvättstuga, källare 

och brunn.
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Af konstarbeten finnas vid bandelen:
1 st. bro af järn ai: 56 m f -  12 m ') spann.
1 >> >> >> » >> 45 » »
1 » >> » >> » 30 >> +  12 m +  12 m >>
1 » >> >> >> >> 30 m >>
1 » » » » >> 19 m >>
2 » >> >> >> » 14 m »
1 » >> >> >> >> 12 m >>
1 » » >> >> » 10 m >>
2 » » » >> » 8 m 2) >>
1 » » » » >> 6 m 85 x) » oeh 30 m bred
2 » » » >> >> 6 m >>
1 » » » >> » 5 m 1) >>
1 » » >> » 3 m 2) >>
1 » knlvert med en bredd af 6. o o m och höjd af 4.4 o m
1 » >> >> » » » 6.0 0 >> » >> » 4.10 »
1 >> >> >> >> >> >> 4.5 0 >> » >> >> 2.8 0 >>
1 » >> >> >> » » 4.0 0 » >> >> >> 3.10 >>
1 » >> >> >> >> >> 3.9 5 >> >> >> >> 2.5 3 >>
1 » » » >> >> >>3.90 >> >> >> >> 3.6 0 >>
1 » » >> >> >> >>3.5 0 >> >> >> >>3.oo >>

20 » öppna trummor med öfverbyggnad af järn, hvaraf 9 st.
med 1. o m spann.

60 >> täckta >> , enkla.
14 » >> >> , dubbla.
6 » trummor af cementrör, hvaraf 1 st. med 0.7 8, 1 st. med O.s

med 0. 2 m 2 area.
283 >> öfvergängar i banans niva, hvaraf 3 st. för gator.

18 » för allmän landsväg, 55 st. för bya- ooh
207 » för ägovägar.

1 » öfverfartsbro af jembeton öfver Kristinestads stationsplan.

1 st. med 0. 3 ooh 3 st.

Banans spárlangd utgor:
1 hufvudspár, raknadt frán km 417,960 —  km 530,565 samt irán km

505,827 —  km 532,922 ................................................................................  139,700 km
1 sidospár vid stationerna ......................................................................................  31,622 »
1 bispár mellan stationer samt till ballastspár................................................... 2,551 »

Summa 173,893 km

Efter det besigtningen af banan slutförts afreste förrättningsmännen tili Seinäjoki, 
hvarest kommissionen sammanträdde tili öfverläggning pä aitonen den 31 juli. Härvid 
företeddes följande skrifvelser tili Öfverstyrelsen för väg- ooh vattenbyggnaderna.

') Bro öfver en vägunderfart.
2) Hvaraf 1 st. bro öfver en vägunderfart.
3) Deraf 6,270 km utspikade k Seinäjoki station, hvaraf 2,906 m med räler af 22,343

kg vikt.



Jämvägsstyrelsens skrifvelse N:o 6128 af den 21 maj 1909, Nâdigt bref af den 2 
okt. 1909, Kommunikationsexpeditionens skrifvelser N:o 1381 af den 2 okt. 1909 och N:o 
1767 af den 27 dec. 1909, Jämvägsstyrelsens skrifvelse N:o 65 af den 4 jan. 1910, Kommu
nikationsexpeditionens skrifvelse N:o 917 af den 13 juni 1910, Jämvägsstyrelsens skrifvelse 
N:o 6292 af den 16 juni 1910, Kommunikationsexpeditionens skrifvelser N:o 984 af den 26 
maj 1911 och N:o 1640 af den 13 okt. 1911, Kejserliga Senatens resolution af den 1 dec. 
1911, Nâdigt förordnande af den 24 maj 1912, Kommunikationsexpeditionens skrifvelser 
N:o 1435 af den 9 aug. 1912, N:o 1915 af den 8 nov. 1912 och N:o 314 af den 1 mars 1913, 
Jämvägsstyrelsens skrifvelse N:o 1514/3556 af den 22 april 1913, Kommunikationsexpe
ditionens skrifvelse N:o 1108 af den 18 juni 1913 samt Utdrag ur Öfverstyrelsens för väg- 
och vattenbyggnaderna protokoll för den 21 juni 1913.

Af ofvannämnda skrifvelser inhämtades:
att Järnvägsstyreisen anhällit det Öfverstyrelsen ville, tili undvikande af de mänga 

oegentligheter och den fara för olyckshändelser, som ägovägen midt öfver Seinäjoki stations
plan förorsakar, vidtaga atgärder för vägensbortskaffandeviddenblifvandeexpropriationen 
af mark för banan;

att Hans Majestät godkänt Senatens hemställan om byggandet af en jäm väg frän 
Seinäjoki station tili Kristinestad och Kaskö i enlighet med Öfverstyrelsens förslag och för 
en kostnad af 15,274,000 mark jämte en bibana frän Kaskö tili Koberget för en kostnad af 
62,000 mark, samt förordnat

att Senaten äger fastställa Öfverstyrelsens förslag om stationernas och afstignings- 
platformernas antal samt stationernas namn och klass;

att, om under byggnadstiden fràga uppstàr om sàdana arbeten och utgifter, hvilka 
icke blifvit upptagna i kostnadsförslaget, Senaten äger afgöra sàdana fràgor;

att Senaten äger fastställa de förändringar i banans riktning, hvilka möjligen äro 
erforderliga i följd af vilkoren för markens afstäende;

att Öfverstyrelsen fâr pä eget ansvar vidtaga sàdana mindre förändringar i banpro- 
jektet, som vid arbetets utförande befinnas nödvändiga och hvilka icke föranleda tili ökade 
utgifter;

att Senaten fär afgöra om expropriation af mark och vattenomräde, behöfligt för 
utvidgning af eller för anläggning af nya stationer eller för sidospär eller för bruks- och hamn- 
banor utan att härom för hvarje gang göra framställning;

att för att förkofra näringarne i hemlandet för jernvägsbyggnaden eller dess trafik 
behöflig utrustning och nödiga maskiner anskaffas frän Finland sävida de kunna förfärdigas 
i landet tili samma eller i nägon man högre pris än i utlandet;

allt likväl med vilkor att sagde jämväg bygges sadan att järnvägarnas i Kejsar- 
dömet rörliga materiel fullkomligt fritt kan röra sig pä densamma och att dess lokomotiv 
och vagnar göras af samma typ som de hvilka användas pâ banorna i Kejsardömet;

att Kejserliga Senaten anbefallt att tili banan bör anskaffas skenor, hvilka väga ung. 
30 kg. per meter och att järnvägarnes i Kejsardömet gabarit bör följas samt att Öfversty
relsen bör tili Senaten insända förslag för den härigenom förorsakade tülskottskostnaden;

att Kommunikationsexpeditionen öfversändt tili Öfverstyrelsen ritning tili den 
gabarit, som följes vid järnvägarne i Kejsardömet;

att Järnvägsstyrelsen pä af Öfverstyrelsen derom gjord förfragan meddelat att en- 
ligt dess tanke borde i Kristinestad uppföras tre och i Kaskö tvä lokomotivstallspiltor af 
sten samt vid Perälä station en provisionel spilta af trä samt att de medel, som genom denna

Öfverst. för Väg- o. vattenb. her. dr 1913. 23
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inskränkning i byggnadsprogranimet skulle inbesparas, skulle vid banbyggnadens emotta- 
gande öfverlemnas tili Järnvägsstyrelsen, hvilken ägde att uppföra de äterstäende 4 spil- 
torna, sedan erfarenhet vunnits om trafikens fordringar;

att Seilaten godkänt Öfverstyrelsens nedan anförda förslag tili de stationer och plat
former, som skulle uppföras vid banan samt tili stationernas klassificering, nemligen: 

Tuomikylä platform med sidospar,
Ilmajoki station af V klass,
Koskenkorva d:o, d:o,
Kurikka station af IV  klass,
Mieto platform med sidospar;
Lohiluoma station af V klass,
Kauhajoki d:o d:o,
Kainaisto d:o d:o,
Äystö platform med sidopsär,
Teuva station af V klass,
Perälä d:o af IV klass,
Mörtmark d:o af V klass,
Tjöck platform med sidospar,
Kristinestad station af III  klass,
Karia platform med sidospar,
Närpes station af V klass,
Kasko d:o af III klass;
att Järnvägsstyrelsen pä af Öfverstyrelsen gjord hemställan godkänt det af köm

mitte afgifna förslaget tili belastningsschema för framtida beräkning af broar äfvensom 
förslaget för vexlar, spär m. m.

att Senaten godkänt Öfverstyrelsens förslag att tili Järnvägsstyrelsen öfverlemna ett 
anslag af 123,000 mark för utförande af följande af Järnvägsstyrelsen föreslagna arbeten 
vid Seinäjoki station i stället för i kostnadsförslaget upptagna: 4 st. lokomotivspiltor (k 
18,000) 72,000, 1 st. vattentorn 5,000 1 st. täckt lastningsplatform 8,000, 1 st. mindre re- 
montverkstad 15,000, 1 st. oljemagasin 5,000, och 1 st. vändbord 18,000 eller in summa 
123,000 mark, nämligen: ett godsmagasin 57,500 mark, ett elektricitetsvärk 54,700 mark, 
uppställande af en semafor med vexelförreglingar vid bangärdens södra ända 3,300 mark 
samt för utvidgning af stationsbyggnaderna 7,500 mk;

att Senaten godkänt de a Öfverstyrelsen uppgjorda ritningarna tili stationshus i Kri
stinestad och Kasko;

att Senaten beviljat stadsfullmäktige i Kasko rätt att anlägga ett bisp&r tili Kasko 
hamn med vilkor att detsamma vid Kasko station förenas med Seinäjoki— Kasko järnväg 
enligt närmare anvisning och mider uppsikt af befälet vid Seinäjoki— Kasko järnvägsbygg- 
nad;

att Hans Majestät förordnat att i sammanhang med arbetena vid Seinäjoki— Kristi
nestad— Kasko järnvägsbyggnad skall genom statsverkets försorg utföras, förutom öfver- 
byggnaden tili Kristinestads hamnsp&r, äfven det för detta spär behöfliga ban k 11 nderla get;

att Senaten förordnat att trafikeringen af Kasko hamnspär skall ske genom statsjärn- 
vägarnes försorg samt den del af hanmsp&ret, som faller inom statsjärnvägarnes omräde, 
jämväl underhällas af densamma, hvaremot Kasko stad äger underhälla den äterstäende 
delen af späret;



att Senaten anbefalt Öfverstyrelsen att utanordna tili Kasko stad en beviljad sub
vention af 100,000 mark för bispäret tili stadens haiun samt tillse, att den kaj- ooh spär- 
anläggning, staden förbundit sig att utföra, utföres i anslutning tili Seinäjoki— Kasko 
banbyggnad;

att Järnvägsstyrelsen bifallit tili Öfverstyrelsens förslag att i stället för det magasin 
för banans eget behof, som afsetts att uppföras af timmer vid Kasko Station, uppföra is- 
magasin vid de tvä stationer, vid hvilka smörtransporten synes komma att blifva större;

att Kommunikationsexpeditionen förordnat det Seinäjoki— Kristinestad— Kasko 
järnväg skall den 1 augusti 1913 öfverlämnas tili Järnvägsstyrelsen ooh öppnas för allmän 
trafik samt att Järnvägsstyrelsen anbefalts vidtaga nödiga ätgärder för närnnda järnvägs 
slutliga afsyning;

att Öfverstyrelsen förordnat Öfveringeniören Otto Fridolf Nyberg samt Distrikts- 
ingeniören August Strömberg att pä Öfverstyrelsens vägnar närvara vid afsyningen och 
öfverlämna järnvägen ät Järnvägsstyrelsens representanter äfvensom Förrädsförvaltaren 
Johan Edvard Kunnari att likaledes tili Järnvägsstyrelsens representanter öfverlämna 
nämnde järnväg ätföljande inventarier och materialier.

• Vid sammanträdet företeddes dessutom Öfverstyrelsens för väg- och vattenbygg- 
naderna nya kostnadsförslag för banbyggnaden, slutande ä en summa af Fmk 16,700,000 
och uppgjordt pä grund af Kejserliga Senatens ofvananförda beslut af den 2 Oktober 1909 
att vid banbyggnaden skall användas 30 kg. räler och att den vid järnvägarne i Kejsardö- 
met använda gabariten skall följas.

Efter genomgäendet af ofvananförda skrifvelser ätskildes kommissionen för att 
äter sammanträda pä framdeles utsättande dag, efter det de utsedda inventeringsmännen 
inlämnat de af dem upprättade förteckningar öfver materialier och inventarier, dä äfven 
justering af detta Protokoll skulle ske.

Vid Kommisionens följande sammanträde hvilket egde rum den 29 maj 1914 i Hel
singfors meddelade ordföranden, att de af Järnvägsstyrelsen utsedda inventeringsmännen 
bokföraren Charles Weckman och banmästaren K. A. Gabrielsson slutfört inventeringen af 
de fran Öfverstyrelsen genom förrädsförvaltaren J. E. Kunnari öfverlämnade inventarier, 
materialier och förrädsgods och öfverlämnat förteckningar upptagande jämväl prissätt- 
ning, öfver de af dem inventerade föremälen. Dessa förteckningar, omfattande:

a) inventarier;
b) materialier öfverlämnade tili trafik-, maskin- och banafdelningarne samt
c) förrädsgods, säsoin räler mad tillbehör, vexlingar, ved, Sleepers, m. m. skulle
ätfölja detta protokoll.
I följd häraf kommer banan att förtecknas och öfverlämnas, respektive emottagas 

under följande fem kategorier:

Banan med byggnader och andra fasta inrättningar;
Rörliga malerielen;
I  nventarier;
Reservförräd (materialier öfverlämnade tili trafik-, maskin- och banafdelningarne);
Förrädsgods.

Af dessa kategorier böra dock endast de fyra första helasta banbyggnadens konto, 
hvaremot den sista eller förrädsgodset bör med ä de särskilda artiklarne äsatta värden af 
Järnvägsstyrelsen kontant inlösas.
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Harefter skreds till granskning af huruvida det for banbyggnaden gallande kostnads- 
forslaget blifvit foljdt vid arbetenas utforande.

Med stod af denna granskning och de vid besigtningen gjorda iakttagelserna saint 
de upplysningar, som af Ofverstyrelsens representanter meddelades, gjordes nedanstaende 
anteckningar, hvilka rubrieerats efter de littera, under hvilka banans byggnadskostnader 
bokforts, nemligen:

Litt. A. Allmänna kostnader.
Ligga heit och hallet utom ornràdet för kommissionens uppdrag.

Litt. B. Expropriation.
I enlighet rned förfarandet vid mottagningen af senast färdigbyggda järnvägar 

enades kommissionen deroni att före den 1 augusti 1913 anhängiggjorda 
prooesser skulle slutföras af Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna.
Processer, som härefter möjligen uppsta, borde deremot omhändertagas 
af Järnvägsstyrelsen. Dock künde de eventuelt häraf härflytande kost- 
naderna icke af kommsisionen angifvas.

Litt. C. Terrasseringsarbeten.

Nägon sättning af bankar torde icke vara att befara vid banan, hvarför nägot 
anslag härför icke ansägs nödigt.

Deremot ansägs att Östra sidan af banken öfver Kasko sund borde reviteras och
upptagas för ändamälet ......................................................................................  4,400: —

Litt. D. Konstarbeten.

I en tili Distriksstyrelsen i Wasa inlämnad skrifvelse hafva bönderna A. E.
Kohtala och Kaarlo Nisula frân Teuva anfört att det vid expropriatio- 
nen af deras mark blifvit bestämt att antingen skulle en trumma byggas 
genom järnvägsbanken vid pik. 1,640 (km 491 +  401) nedanom deras 
mark eher ock ett utfallsdike gräfvas frân deras ägor tili Korvenluoma 
bäck och den senare fördjupas nedanom banken, men da intetdera ut- 
förts eher det sistnämnda i otillräcklig grad, anhälla de att trumman 
màtte byggas. I enlighet med Distriktsstyrelsens förslag upptages för 
ändamälet ................................................................................................................ 2,400: —

Huruvida i öfrigt antalet trummor och storleken af broöppningarne vid banan 
äro tillräckliga för vattnets afledande, derom har ännu icke nägon erfa- 
renhet kunnat vinnas och kan förty icke nägon kostnad upptagas för 
eventuelt utförande af härför behöfliga arbeten. #

Litt. E. Ofverbyggnaden.

Kostnadsförslaget upptager utläggning af 169 km spar, medan i verkligheten 
utlagts 173.8 73 km inclusive de spâr, som utlagts â Seinäjoki station.

Kostnadsförslaget upptar utläggning af 103 st. enkla och 18 st. helengelska 
vexlar, medan i verkligheten utlagts 102 st. enkla och 11 st. helengelska 
vexlar â sjelfva bandelen samt 16 st. enkla och 3 st. helengelska. samt 4 
st. halfengelska vexlar â Seinäjoki station.
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Emedan sä mycket mera spar blifvit utlagda än kostnadsförslaget upptager, 
ansäg sig järnvägsbyggnaden icke kunna, säsom vid föregäende järnvägs- 
byggnader varit fallet, lämna nägra reservräler gratis.

För förstärkning af ballastbanken 4 bandelarne Perälä— Kristinestad och Pe- 
rälä— Kaskö erfordras ..........................................................................................

Litt. F. Hägnader och vägar.

I  kostnadsförslaget är antalet vägöfverg&ngar upptaget tili 208 st. medan i 
verkligheten utförts 283 st.

För planering af järnvägens andel i en gata i Kaskö upptages...........................

Litt. G. Husbyggnader.

Kostnadsförslaget upptager 1 st. IV  kl. och 9 st. V kl. stationshus samt 4 st. 
vänthus med tillhörande uthus vid platformer, medan i verkligheten ut- 
förts 2 st. IV kl. och 8 st. V kl. stationshus samt 5 st. vänthus med till
hörande uthus vid platformer.

Antalet i verkligheten utförda boningsrum och kök öfverensstämmer med 
antalet i kostnadsförslaget upptagna, ehuru lokalerna icke äro alldeles 
sä sammanbyggda och fördelade, som kostnadsförslaget anger,

I st. f. i kostnadsförslaget upptagna 2 st. boningsbyggnader af trä i Kristine
stad med inalles 12 rum och 10 kök har uppförts 1 st. boningsbyggnad 
af sten i 2 väningar med samma antal rum och kök.

Utöfver kostnadsförslaget har uppförts en bagar- och tvättstuga i Kaskö.
Det i kostnadsförslaget upptagna anslaget 8,800 mark för en lastningsplatform 

vid Seinäjoki ingär i de 123,000 mark, hvilka i enlighet med Öfverstyrel- 
sens af Kejserliga Senaten genom skrifvelse af den 26 maj 1911 godkända 
förslag öfverlämnats ät Järnvägsstyrelsen.

I st. f. i kostnadsförslaget upptagna 10 st. lokomotivspiltor af sten och 4 st. 
vattentorn af sten hafva uppförts 5 st. spiltor af sten och 1 st. af trä samt 
2 st. vattentorn af sten och 1 st. af trä. Kostnaden 72,000 mark för de 
äterstäende 4 spiltorna samt 5,000 mark för det äterstäende 4:de vat- 
tentornet ingär i ofvanangifna 123,000 mark.

Likasä ingär i ofvan angifna 123,000 mark anslagen för uppförande 4 Seinäjoki 
Station af en mindre remontverkstad (15,000 mk) samt af ett oljemagasin 
(5,000 mk).

Det förrädsmagasin för banans eget behof, som i kostnadsförslaget finnes upp
taget att utföras i Kristinestad, har icke blifvit uppfördt emedan till- 
räckligt utrymme för magasin finnes i de derstädes inlösta byggnaderna.
1 stallet för det förrädsmagasin, som varit afsedt att uppföras i Kaskö, 
har uppförts 2 st. ismagasin.

Kostnadsförslaget upptager 21 st. enkla vaktstugor att jämte tillhörande ut
hus uppföras vid linien, medan i verkligheten uppförts endast 19 st. De
2 äterstäende äro sammanbyggda med andra byggnader.

För samtliga husbyggnaders förnyade drifning äfvensom förhydning, bräd- 
fodring och utvändiga mälning samt invändiga upputsning erfordras 
enligt följande beräkningsgrunder:

9,900:

3,560:



för väggytor á stationshus att drifvas, förhydas, brädfodras och malas 2,808
m 2 ä 4: 50 ................................................................................................................ 12,636: —

>> väggytor ä boningshus, vattentorn, pumphus m. fl. byggnader d:o d:o
9,141 m 2 k 4: — .......................................................................................................  36,564: —

» väggytor i stationshus och bostadsbyggnader att invändigt drifvas, be
ldadas med máladt spännpapp och tapeter 12,511 m 2 ä 2: — ...................  25,022: —

>> väggpanel att i stationshus uppsättas och malas 1,783 m 2 ä 5: —  ........... 8,915:
» väggpanel att i bostadsbyggnaders och vaktstugors kök uppsättas och

malas 2,120 m 2 a 4: 80 ......................................................................................  8,480:
» omläggning och málning af golf 8,195 m 2 ä 2: — ............................................  16,390: —
» invändig drifning af uthus och badstugor 3,919 m 2 a — : 40 .......................  1,567: 60
» omläggning af golfven samt invändig upputsning, tapetsering och málning

af kasernen vid Seinäjoki ..................................................................................  3,770: 20
Emedan 3 st. under vaktstugor belägna källare vid högre grundvattenstánd 

fyllas med vatten, borde i deras ställe nya källare uppföras p& marken,
hvilket medför en kostnad af .............................................................................. 1,200: —

Ehuru icke upptagna i kostnadsförslaget anságs dock att järnvägsbyggnaden 
borde bekosta uppförandet af 2:ne lider för vagnskaminved, det ena i
Kristinestad, det andra i Kasko, ä 1,440 m k ................................................  2,880: —

För remont af vattenledningen i Kasko upptages ................................................  800: —

Liu. H. Teleqraf och ielefon.

Följande telefonledningar finnas uppsatta & bandelen:
Ilma j oki—T uomikylä 
Kurikka— Mieto 
Kainasto— Aystö 
Perälä— Karia 
Kristinestad— Tjöck
med en trädlängd af 29 km och 15 st. apparater.

Litt. I. Tillbehör tili hanan.

A f de i kostnadsförslaget upptagna 4 st. vändborden äro 3 st. anskaffade och 
uppställda, medan kostnaden, 18,000 mk, för det 4:de ingär i de 123,000 
mark, som ställts tili Järnvägsstyrelsens disposition.

För remont af murarne tili vändbordet vid Perälä upptages ...........................  300: —
Det i kostnadsförslaget upptagna anslaget 24,000 mark för anskaffande af 

vtrkstadstillhehör tili de färdiga banorna har icke blifvit öfverlämnat ät 
Järnvägsstyrelsen, men i stället har tili bandelen anskaffats inventarier 
och reservförrädsartiklar för ett mervärde af 25,748 mark 38 penni 
eller för 107,248 mark 38 penni mot det i kostnadsförslaget upptagna an
slaget 81,500 mark.

Litt. K. Rörliga materielen.

Tili Järnvägsstyrelsens disposition för anskaffande af rörlig materiel har ställts 
det anslag om 2,067,000 mark, hvilket i kostnadsförslaget finnes upptaget 
härför.

Summa Fmk 138,784: 80
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I  kommissionens här oivan gjorda uttalande, beträffande säväl de arbeten, som för 
banans koraplettering ännu äro att utföra, soin uppskattningen af de liärför erforderliga 
kostnaderna, instämde kommissionens samtliga medlemmar tili alla delar.

Till den sälunda befunna Fasta hanan och Rörliga materielen, för hvilka exakta 
pris först efter räkenskapernas fullständiga afslutande kimna angifvas, 
tillkomma:

Inventarier öfverlemnade
tili Trafikafdelningen................................................

>> Banafdelningen ................................................
>> Maskinafdelningen..............................................

Och Reservförräd, best&ende i materialier öfverlämnade
tili Trafikafdelningen................................................

>> Banafdelningen ..................................................
» Maskinafdelningen..............................................

83,896: 19 
18,898: 91 

624: 09

2,935: 54

103.419: 19

3,829: 19

781: 10 
112: 55

Summa Fmk 107,248: 38

Hvad beträffar Förrädsgodset, hvilket af Järnvägsstyreisen bör kontant inlösas, 
stiger dess värde, enligt inventeringsmännens förteckning, tili Fmk 77,739: 42. Da Järn- 
vägsstyrelsen den 22 dec. 1913 godtskref Öfverstyrelsen i remissersräkningFmk76,323:27 
härför, har Öfverstyrelsen säledes ä förrädsgodset ett tillgodoliafvande af Fmk 1,416: 15.

Sälunda förlupit. Helsingfors, den 29 maj 1914.

K. R. W E SSB ER G .

Hj. Rosenbröijer. Otto Fr. Nyberg.
B. Antell. A. Ström berg.

Afskriftens riktighet bestyrker: Helsingfors, ä Järnvägsstyrelsen, den 6 oktober 1914.
A. O. Heinrieius.
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