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lnlandsvattenvagarna. 

Finland, belaget emellan 60:de och 70:de nord
liga bredclgraden samt emellan 38:de ocb 50:de 
meridianen oster fran Ferro, gor, sasom en blick 
pl\ kartan visar, ska,l for namnet , de tusen sjoars 
land". 

A£ landets bela ytinnehall 373,604 km 2 nppta
ges 331,934 km2 eller 88,84 °/o af land samt 41,670 
km2 eller 11,16 °/o af vatten. 

Den riktning, i hvilken de flesta vattendrag flyta, 
utvisar, att landets allmanna sluttning ar tit syd
vast, soder ocb sydost. Harifrl\n hilda dock Lapp
land och Osterbottens alluvialland i ogonen fallande 
undantag. 

De mfmga sjoarna ocb flodema utgjord i aldsta 
tider snart sagdt de enda kommunikationsvii.garna 
sommartid. Langs vattendragen sokte sig odbngen 
ocb kulturen fran hafskusten upp till landets inre 
delar. For stora omn1den a£ landet hilda vatten
vagarna annu i dag som ar de viktigaste kom
munikationslederna. 

Landets norra pa sjoar jamforelsevis fattiga del 
iir genomdragen a£ en mangel floder, som hilda bl\t
leder a£ sammanlagdt tusental kilometer i langd. 

De vilitigaste vattenvagama for sjofart hefinna 
sig daremot inom den del af landets sodra del, som 
begransas af de jamnsides med hvarandra lopande 
landthojderna, Suomenselka i norr och Salpausselka 
i soder. Omradet dem emellan afdelas ater medels 
i- tvarriktning gaende vattendelare . 

. Harigenom indelas denna del a£ landet i tre 
stora hufvudvattensystem: Pyhajarvi-, Paijanne- och 
Saima-vattensystem. 

( 

Fri'tn trafiksynpunkt lmnna vattenvagarna indelas 
i flottleder och sjofartsleder, innefattande hatleder 
och fartygsleder. 

Flottleder. 

De flesta vattendrag i landet aro af naturen 
anviindbara for flottning af skogsalster. For flott
ningens underlattande - i enskilda fall for dess 
mojliggorande - hafva mangensUides rensningar 
samt anlaggning af flottningsanstalter verkstiillts. 
Langden a£ endast bufvudledema uppgAr till c:a 
10,000 km. Den ungefarliga miingden flottad stock 
uppgick ar 1906 till omkring 20,156,000 stycken 
samt props, pappersved och ved till 521,000 m3. 

I de stone vattendragen hed rif es flottningen 
vanligen enligt harfor upprattade oc1 vederborligen 
faststallda flottningsstadgor. 

Batleder. 

Tana iilfs uallensyslem: 
~' al'!edsdjup 
vid lngvat- Fal'ledens 
tenst~nd i ru. Inngd i km. 

Finsk-Norska gransen--Utsjoki kyrka 0,5 60 

Iualo iilf's uatlensystem: 

Enare trask-Poststationen . . 0,3 165 
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Kuusam o vallensyslem: 

Kumamo kyrkol>y-Mnojarvi-.]onka-
mojarvi . O,o 

.l\fuoj~i.rvi- uiminkijiil'\'i 0,5 

Kiitama-EnojarYi . O,a 

Tornea cilf's vallensyslem: 

Tornea-Muoniojoki-Palojoki- otlm-
joki-Sotkajarvi . . O,s 

Kemi ii. lfs vallensyslem: 

Kemi-Rovaniemi- Kemibaara-Kemi
tJ·ask-Tennijoki-Sallajoki-Kuo-
lajarvi kyrka . O,o 

Mynningen af Luirojoki (i Kitinen)-
Tenhua. O,s 

" 
, Kitinen (i Kemihaara) 

-Rovanen 0,3 

,. , Sattasjoki (i Kitinen)
l~ajala 0,3 

,. , Jessionjoki (i Kitinen) 
-Tepa 0,3 

, Raudanjoki (i l(emi
haara)-Torvisen jarvi O,a 

Rovaniemi-Ounasjarvi 
M'ynningen af Meltausjoki (i Ounas

joki)-U narijarvi 

lijoki ii. lfs vallensystem : 

.Mynningen af lijok i- Pudasjarvi-li
jarvi . 

Ulea ii.lfs vallensyslem : 

0,5 

0,3 

O,a 

0,9 

0,7 

0,5 

45 
25 
25 

360 

420 

45 

165 

30 

55 

120 
300 

45 

280 

110 

62 
40 

Uleaborg-V aala . 
U leii.trask-Hyrynjiirvi. 
Hyrynjarvi-Kiantoj arvi 
Kiantojarvi-Hossanjarvi . 
Emajoki-Tornetrask . 

0 9 (unde1· 65 
' v,\rfiOdeL) 

I o Hyrynjarvi-Mikitanjarvi 
Tenamajarvi-Iso Pyhantajarvi 
Uleatrask-Lentuanjarvi . 
Lentuanjarvi-Lent.iiranjarvi 
Lentuanjarvi-- Veraisjarvi 
Lentuanjarvi-Niemisenjarvi 
Lammasjarvi- 'aunajarvi . 
Lammasjarvi-Selkajarvi . 
Ontojarvi- Vuosanganjarvi 
Nnasjarvi-J ormasjarvi 

0,3 

0,3 

0,6 

0,6 

0,4-
0,-t 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

70 

40 

25 
125 
55 
45 

30 

45 

20 

45 
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Sf'tsom af ofvanstaende tabell framgAr hafva bat
leclerna tt djup af O,s-0,9 m under lagvattenytan 
beroencl c a£ att erforclediga fordjupningar med af
seencle a forballandena vid olika vattendrag utforts 
till d ssa djup. De fordjupade stallenas bottenbredd 
gar nt'd till 3 m och darunder. 

Under forra halften a£ senast forflutna arhun
drade utfordes genom Direktioncn for stromrens
ningen och kanalarbetet, till. att genom kf"j erliga 
urefven af den 20 januari och 31 maj 1816, ifran 
hvilkPn institution den nuvarande Ofvt'rstyrelsen 
for v~Lg- och vattenbyggnaderna utvecklat sig, en 
mangel bMledsarbeten. 

Dessa arbeten bafva hos oss utvecldat sig till 
en ·nart sagdt sarskild art af vattenbyggnadstelmi
ken, vid hvilken t orin i allmanhet icke spelar na
gon framtraclande roll, men sa mycket mera den 
praktiska erfarenheten. Sasom neclgangsled anvan
des vanligen kungsadran, sasom nppga.ng led na
gonclera stranden. I landets nordliga alfvar anvandas 
for flodfart batar a£ anda till 15 m langd, l,o m bredd 
och O,H rn djupgaende samt upp till4 tons lastformaga. 

Neclior floclerna gar farden uti forsarna, hvil
kas langd kao uppga anda till tiotal kilome
ter, ofta mecl svincllande fart, narmande sig ban
ta.gshastighet, samt fordrar stor skicklighet, beslut
samhet och kallblodighet hos styrmannen, i hvars 
hand bes~ittningen och passagerarenas li£ under 
fiirden Jigger. 

Fi:iJ·den uppfor vattendragen erbjuder manga 
S\'arigheter och ett synnerligen anstrangande arbete 
for batbesattningen. Dar framkomst medels rodd 
vidare ej ar mojlig, gripes till stakar ocb med till 
hjalp a£ dessa stalms b· ten uppfor str.ida strom
mar och afven uppfor ratt betydliga forsar. Ba
ten stakas vanligen upp ]angs nagonclera a{ stran
dema, dar pa grund af ringa vattencljup och ojamn 
batten vattnets hastighet ar minst. 

Vid detta arbete utveckla de stakande ofta en 
forvlman ·vard utbiUlighet och noggrannbet. Utan att 
kommandoord horas anvander enhvar sin staf i ratta 
ogonblicket och pa ratta sattet. En forsummelse 
eller ett felgrepp och baten !mode a£ vatt nmas
sorna snabbt svangas uti forsen, hvilket kundehafva 
odesdigra foljd er for besattningen. 

Da bastigheten i forsen blir sa stor, att stakning 
icke vidare ar mojlig, halas batarna medels rep upp
for forsen. 

Batledsarbetena. i forsarna hafva tvenne ma.l, 
namligen att mojliggora ocb underlatta nedfarten -
arbeten i neclga.ngslecl - samt att mojliggora ocb 
underHitta batarnas halning uppfor forsarna -
:lstadkommande eller forbattrande a£ uppgangsled. 

Det forra malet nas genom utforancle af regie
rings- och rensningsarbeten for aflagsnande a£ de 
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DRAGNING AF TJARBAT UPPFOR FOR S. 

brantast stupen, de valdsammaste vagornaochhvirf
larna och besta i vanliga fall uti bottnens utjam
ning genom skarning och fyllning samt strancler
nas jamnande genom undanskaffancle a£ udclar och 
fyllancle a£ gropar. Afven forekommcr, isynnerbet 
om vattentillgangen ar ringa, anlaggning af regle
rings- och ledclammar dels for att utjamna vatten
tillgiingen, dels for att sammanpressa vattena.dran 
eller leda densamma i onskad riktning. 

Det enare malet ater, ftstadkommancle a£ for
bMtrad uppgangslecl, nas genom att inratta dragvag 
langs nagondera af forsens strander, samt rensa 
forsen invid deuna. Dragvagarna utforas antingen 
salunda, att stranden utjamna O(;h doseringen be
fastes med stark stenrevetering, eller Ot;k genom at.t 
invid eller pa nc got afstftnd fn"m stranden anlagga 
s. k dragvagsmolja, vanligen i form af en stod{
sankkista med saclan form och sadana dim en
sioner, ~ttt den motstat· vatt nmassans tryck samt 
den forstorande inverkan af i och flottgods. 
Sadana moljor a£ fl~>re kilometers Iangel aro icke 
sallsynta. 

Dragvagar, anlagda enligt den senare metoden, 
blifva billigare, men erfordra StolTe rcmontkostnader, 
an om de byggas eft r den forra metoclen. \hen 
forekomma fall , dar uppgftngsleden bildats a£ en £r,m 
forsen genom led verk skild ranna eller kanal. 

M d fastadt afscencle a storleken a£ samfard
seln och varntran porten intagcr bland de nord
osterbottnislm alfvarna Ulea alf med ti llhorande 
vattensystem framsta rummet. De ohka grenarna 
a£ detta vattensystem, hvars ommde bar i o ter en 
langd af c:a 300 km och en brecld a£ c:a 200 km, 
sammanflyta i Ulea tdisk, hvarifran vattenmassan 
genom Ulea alE afledes till hafvet. 

De hufvudvattenstriitar, som infall a i Ulea h·ask, 
aro Hyrynsalmi stn1ten fran nordost och Sotkamo 
stn\ten iran oster. 

Hyrynsalmi st.nUens hufvucltillflocle ar K.ianto 
straten med Kianto sjo sasom samlingsbassin. 

Frfm Kianto sjo afleues vattnet genom Emajoki 
ti ll Ulea ti·ask. Floden, !wars fall ar 71,5 m pa en 
langd a£ 110 km, bildar en mangel synnerligen svar
befarna forsar med medelfall a£ anda till 1 : 64. 
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DRAGV AGSMOLJ A. 

Under rtren 1832-1848 verkstalldes uti de flesta 
a£ denna flods forsar gnmdliga arbeten for batfar
tens forbattrande. Darvicl afstangcles ofre clelen a£ 
vattendraget _genom clamm vid Kianto sjo. 

D1·agvagarna med stenrevetering mot forsarna, 
fortbesta annu, mangenstades orubbacle och vittna 
om arbetsledningens fomtseende och skicklighet. 

De sa arbeten hafva under arens lopp komplet
terats och forsiggar batfarten under ledning a£ 
skickliga forsstyrman har numera ganska tryggt. 
Farden nedfor vattendraget a.r synnerligen span
nande och intr~ssant. 

Sotkamo stratens hufvudtillflode kommer fran 
Aanettijarvi och erbjuder en ratt god batled anda 
till narheten af Kajana stad, hvarest Kajana alf bil
dar tva stone forsar, Koivukoski och .A.mmakoski, 
h v:ilka icke lmnna befaras med batar. For batle
dens utstrackande till Ulea trask byggdes under 
ll,ren 1837-1846 for en kostnad a£ 63,500 mark 
slussar vid Koivukoski och vid Amrnti fat·sar. Dessa 
slussar hafva en langd a£ 2 1,4 m, bredd a£ 2,!31'! m 
och 1,2 m vattendjup. 

Antalet farkoster, som und r aren 1897-1906 
passerat slussarna, kanalafgifternas storlek samt re
montkostnadema framg{L a£ tabellen sicl. 9. 

Uti utgifterna i denna afven om uti de foljande 
tabellerna ingar icke n Agou ranta a anlaggnings
kapitalet. 

D en omkring 70 km Linga sjon leatrask afledes 
sasom namndt genom Ulea alf, som pa en langd a£ 
101 km bar ett fall a£ 122 m. Har forekomma 
m<\nga svara forsar, men kan alfven clock utan fara 
befaras ru ed bAtar, dock endast under ledning a£ 
harfor skildt utbildade forsstyrman . 

Alfvens anvandbarhet som trafikled framkallade 
uppkomsten a£ en bandelsplats ocb slutligen a.nlag
gandet a£ en stad, Uleaborg, vid dess mynning. 

Det lag darfor i sakens natur, att strafvandena 
maste ga ut pa forbattrand e a£ den forefintliga 
trafikleden. Genom Stromrensningsdirektionens for
sorg utfordes under :h·en 1824-1831 och 1 32-
1835 omfattande arbeten for batleclens upphjalpande. 
Under denna tid blefvo Niskakoski, Abmaskoski, 
Utakoski, Sotkakoski, Pyhakoski, :M.adetkoski ocb 



Ar. 

1 97 . 

1898 . 

1899 . 

1900 . 

1901 

1902 . 

1903 . 

1904 . 

1905 . 

1906 . 

I 
Summa. . . . . . ,, 

:Mcdeltal pr A.r . . . 

Antal 
farkoster. 

2,061 

2.038 

1,830 

2,060 

1,66 

1,768 

1,500 

1,-!20 

750 

8 17 

15,912 

1,5!=1 1 

• umma Summa 
utg il'te r. inkomster. 

- -
"Mk. I p. :Mk. I p. 

I 

3,774 36 2,0-!9 90 

3,899 74 1,991 30 

4,908 87 1,852 80 

8,009 63 1,920 85 

15, 169 66 1,522 50 

6,752 9 1,651 30 

2,95 1 72 1,:l34 55 

16,5H5 I 26 1,232 
1 55 

4,717 

I ~ 
1,09 30 

2,721) 1.13-! 9o I 

II 69,-!99 1 79 ,, 15,7 1 95 11 
6,9-!9 98 1,578 89 

9 

Vinst: Forlust. 

- - - --
Mk. I p. Mk. I p. 

- - 1,72-! 46 

- - 1,90 44 

- - 3,056 U7 

- - 6,0 8 78 

- - 13,647 16 

- - 5,101 6 

- - 1,6 17 17 

-

I= 
15,362 71 

- 3,619 27 

- - 1,585 10 

1

- jj 53,71 0 1 4 j 
- 5,37 1 I OS 

Merikoski forsar upprensade och forsedda med drag
vagar. 

8Aval uti Ulea al£ som uti de n~imnda hufvud
tillflodena hafva de anlagda batleclerna under Arens 
lopp underMllits och forbiittrats samt vidare utvcck-

lats sA, att gransen for ledernas vidare utstdickande 
mot kallorna pA grund af branta fall och ringa 
vattentillgAng numera kan anses v-ara uppn fldd. 

Afv n uti Iijoki ocb Kemi al£var hafva bety
dande arbeten for Mtfartens undcrlattande utforts -

TJ ARBAT PA VAG NEDFOR FORS. 

2 
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i Iijoki pa 1880 och 1890 talet - hvarigenom batfart 
langs alfvama och deras hufvudtillfloden mojlig
gjorts. Uti Kemi alf afbrytes dock battrafiken a£ 
Taivalkoski fors, hvilken ar belagen 2,o mil fran 
alfmynningen. 

De utforda arbetena hafva bekostats dels af kro
nan dels a£ allmogen, sfllunda att staten bidragit 
med arbetsledning och lwstnaderna for en del dags
verkare (smeder, timmerman, bergssprangare), hvar
emot allmogen direkt bidragit med dagsverken, om
kring 75 % a£ bela antalet. 

Det i Mtleder nedlagda kapitalet kan taxeras till 
omkring 1,200,000 mark. D en fl rliga remonten och 
mindre tillbyggnader kan taxeras till c:a 38,000 mark. 

A£ den tidigare anforda tabellen Ofver batlederna 
framgar, att langden a£ batlederna ensamt i Ulea 
alfs vattensystem nppgar till omkring 800 km, samt 
att langden a£ hufvudbMlederna i hela nona de
len af landet uppgar till ofver 2,900 km. 

Rorande storlcken af trafiken A batlederna fore
Jigger ingen statistik, med undantag a£ for rorelsen 
genom Amma och Koivukoski slussar. 

For bela nol'l'a delen af landet ar b< ttrafiken 
a£ stor betydelse i synnerl!et for exporten, rorelsen 
nedfor vattendragen, som gar snabbt och billigt. 

'l'rafiken u ppfor vattendragen ar vanligen fore
nad med stora svarighetcr, hYilket gor, att frakt-

kostnaderna blifva hoga oe;h att brttledema, sasnart 
transportbehofvet okas, icke vidare motsvara behof
vet. A£ denna anledning hafva under de senaste 
Artiondena en mangd landsvagar byggts i Lapp
marken och anlagg s for narvarande jarnvag langs 
Kemi al£ fran Kemi till Ronniemi. 

De syd-osterbottniska alfvarna Siikajoki, Pyba
joki, Kalajoki, Lestijoki, Gamla-Kadeby alf, Esse a, 
Nykarleby alf samt Kyro alf, aro pa grund a£ vat
tenbrist under stone delen a£ aret oanvandbara for 
b< ttrafik. 

Ej heller hafva nflgra namnvarda farledsarbe
ten i dessa alfvar blifvit utforda. 

Bland batledsarbeten inom mellersta delen a£ 
landet rna anfora.s de Ieder, som fora forbi en lel 
forsar uti de norr.ifran till Paijanne fallande vatt
nen, sasom exempelvis batfartskanalerna vid Kuu
sankoski och Haapakoski i narheten a£ J y\'ii.sky la 
samt Mtlederna i de fran Puulavesi till .Pyhajarvi 
fallande vattnen, bland hvilka m< namnas Kissa
koski, Ripatti och 1 uustaipale kanaler. Dessa bat
leder salma numera pa grund af andrade kommuni
kationsforhallanden h varje betydelse. 



F artygsleder. 

Vattenvagarnas stora betydelse for samfardseln 
landet later formoda att strafvandena for dessa 

viigars utstriickande och forbattrande aro mycket 
gamla. Redan under s xtonhundratalet gj01·des 
for ok att genombryta Salpausselka efter all san
nolikhet for astadkommande a£ sjofartsforbindelse 
mellan Saima sjo och hafvet. Nagra anmarkrrings
vardare fullfoljda arbeten frfm aldre tider lmnna 
likval icke anforas. Det ar forst under nittonde 
arhunclradet som strafvandena for kanalbyggna
derna, i anledning a£ de okade trafikbehofven, samt 
genom kanalbyggnadsteknikens stora framsteg, som 
gjorde att hithorande fragor kunde bedomas pa 
en mera reel bas, fingo fast och realiserbar form. 

Med hansyn ti ll den tidigare indelningen vilja 
vi forst med nltgra ord berora fartygslederna i 
norra delen a£ landet, for att clarefter ofverga till 
de for landet vigtigare lederna i sodra delen af 
landet. 

Fartygslederna i norra delen af landet. 

Fartygslederna i norra delen a£ landet inskranka 
sig till delar a£ Ulea alfs vattensystem. 

P{t foljande strackor ar angMtstrafik inford 
nii.mligen: 
I UleMl£: fran Uleaborg ti ll Muhos kyrkoby. 

" 

Uleatrask: fran V aala till Kai van to och K aj ana. 
" Vaala till Alassalmi och Kajana. 
, Paltamo l<yrkoby till Kiehimaki 

alfs mynnmg. 
» Sotkamo vatten ·ystem: fran Petaisenkoski till On

tojoki alfs mynrring. 

a) Farlygsleden Ulea iilf emellan Uleaborg och 
Muhos. 

Ule{t al£ bildar emellan de tvenne stora forsarna 
Mcrikoski, genom hvilken alfven utmynnar i hafvet, 
och Pyhakoski i Muhos socken en stracka af 40 
km med jamforelsevis ringa fall. P{t ett afstand 
a£ omkring 13 km fran Merikoski afbrytes denna 
del a£ alfven a£ M adetlwsl{i obetydliga fors. Denna 
fors, som likval genom in buktighet och stallvis 
ringa djup bereder lmgMtstrafiken vissa svMighe
ter, har upprepade glmger blifvit upprensad och 
forclj npad, senast ar 1904. 

Farleden, som har en ]angel af omkring 40 km 
och ett vattendjup a£ minst l,s m vid lagvatten
stc\nd, trafikeras a£ tvenne c\ngbMar. 

Sjofarten oppnas omkring den 15 maj samt 
upphor i borjan a£ oktober. 

b) Far/eden i Ulea lrii.sk. 

Ulea trask, som har en langd a£ ofver 70 km 
och en bredd a£ 10-30 km, bestc\r a£ tv{~. stora 
oppna fjardar namligen Niskaselka och Arjanselka, 
atskiljda frc\n hvarandra af Manarnansalo 15 km 
langa holme. 

Farleden fran V aala till Kaj ana soder om M a
namansalo holme genom Alassalmi snnd, hvarest 
vattendjupet vid lc\gvattensUmd ar minst 3 m, 
ar for de Ulea h·ask trafikerande angbatarna all
tid navigabel, hvaremot farleden non om nalllnda 
holme genom Kaivanto sund, dar vattendjupet vid 
lagvattenstc\nd utgor blott 0,9 m, endast vid hog-
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vattenstAncl kan anvandas. For forsbatar, afven da 
de aro la.stade, ar den senare leden anvandbar af
ven vid lag vattenstand. 

Ulea trask trafikeras af sex stycken angbatar. 
Sjofarten tippnas vanligen den 1 juni och afslntas 
den 1 oktober. 

c) Far/eden i Solkamo valtensyslem. 

Omkring tva km aster om Kajana stad viclta
ger en c:a 65 km Hmg oppen sjoled afbruten en
clast af den mellan Nuasjarvi och Pirttijarvi sjoar 
belagna 2 km langa Tenetti strommen, hvars fall 
uppgar till endast nagra fa em. 

Uti denna for ofrigt ganska djupa strom fore
kommer ett 150 m Hmgt sund, kalladt Verkkosalmi, 
som genom fordjupning gjorts trafikabelt for 1,5 

m. djupt liggande farkoster. 
Trafiken uppratthAlles af tre angMtar. Sjofar

ten oppnas vanligen den 1 juni och afslutas den 1 
oktober. 

Fartygsledemas sammanlagda langd inom norra 
delen af landet uppgar till ofver 250 km. 

Fartygslederna i sodra delen af Iandet. 

A. Fartygslederna i Pyhajarvi (Kumo) vattensystem. 

Detta vattensystem, till storleken det tredje i 
landet med ett ncderbordsomrade af omln-. 34,000 
km2, bildas genom tva hufvuclstratar, som samrnan
flyta i Pyhaj arvi sjo, namligen Nasijarvi straten 
fran norr och V anajavesi straten fran sydost. 

Nasiji:h·vi straten upprinner a den landthOjd, Suomenselka, 
som i not-r begransar vattensystemet. Vattnet fran kring
liggande b6jder samlar sig i den langstrackta Atsario selka 
sjon, hvaret'ter vattenmassan genom en mangd forsar och 
sji:iar ut fall er i 'l'oivesi omkring 100 m ofver hafsytan be
lag na sjo. H~irifr:'l n afgar vattnet genom Herraiskoski fors 
ti ll Vaskivesi samt vidare genom en kedja af sammanbiin
gande sjoar Visuvesi, Ta tj ann e, bvilken sji:i upptager den 
norrifr:'ln infall ande P iblajavesi ··tr:'lten, Ru ovesi, till hviJ.ken 
ge nom Filppula och Man tta forsar Keurunselka vattnen infalla, 
P alovesi samt genom Murole fors till Na ij arvi sjo, som :'lter 
ge nom Tammerfors strom infaJ.l er i Pybajarvi 78 m ofver 
hafvet belligna !!jo. Tammerfors strom bar ett fall af 18 m. 
Vat ten massan varierar mell an 63 m3jsek. vid medellitgvatten
och 164 ma;sek. vid medelhogvattenstancl. P it hvardera sidan 
om strommen ar staden Tammerfors anlagd, bvilken for sitt 
raska fram atskridande bar att tacka en stor mangd fabriker, 
af bvilka de fOrniimsta dr.ifvas med forsens \7 attenkraft. 

TOIVESJ. 



Vanajavesi stralens hufvudtillfloden uppkomma ~ den vat
tendelare, som begransar systemet 1 t\ster, Hameenselka. 
Hufvud -tr tens nordligaste gren, Langelmavesi straten, ut
breder sig i Langelmavesi stora sjo, hvarifrlin vattnet genom 
Kaivanto kana! afledes till Roine och Mallasvesi sjoar, hvil
ken senare genom Kostianvirta upptar vattnet fr!tn P lilka
neenvesi sjo samt genom Kyllonjoki fr~n Kukkiajarvi, Tso 
Roine, Haubonselka och Ilmoi lanselk ~i sjoar, hvarefter vat
tenmassan genom Vall,eakoski 5 m buga fors afrinn er till 
den c:a 80 m ofver hafvet belagna stora sjon Vanajavesi. 
Harifriln afg, r vattnet genom Hen·ala och l{uokkala fot ar, 
en mangd sund ocb strummar till Pyhiijarvi. 

De forenade vattenrnassorna flyta edan genom den af 
btiga strander omgifna ocb for sin naturskiinhet beprisade 
Nok ia fors, med en fallhojc1 af c:a I(} m till Kulovesi, sorn 
norrifr, n genom Siurn for upptager vattnet fr, n Ky ro jarvi 
vattenstrat, med Kyroskoski 25 m bOga fall, amt darpa till 
Rautavesi och Liekove i, hvarifr~n den egentliga Kumo ~i.lf 

begynner. Af tandet friln Liekove i till hafv et ar 121 km 
ocb totala fall et 56 m. Kumo ti.lf ar en af Jandets ston·e 
strommar. Vattenmassan varierar mellan 160 m3jsek. vid 
medellag- och 570 ms;. ek. vid medelbOgvattensti'mcl. 

Tnom detta i korth t beskrifna vattensystem, 
hvilket i sig innesluter 3 stader, 2 kopingar samt 
en mangel fabriker ocb inrattningar s/1 om: bomulls-, 
linne- och kladesfabriker, pappersbruk, t rasliperier 
och jarnbruk samt si1gar, oljeslagcrier och kvarnar 
m. m., a£ hvillm de flesta drifvas med vattenkraft, 
hade redan under adertonde seklet en mangd fors
rensningsarbeten for farledsandam· l utforts. Pa 
1850-talet uppstod genom enskild forctagsamhet 
fmgbatsrorelse pa de vid Tammerfors utmynnande 
vattenvagarna. Fril.n Nasijarvi norrut motte redan 
vid Murole fors ett allvarsamt hinder for sjOfarten. 
Ett dylikt hinder erbjod Kuokkala fors sjofarten 
fran Pybajarvi sjo till Vanajavesi och vidare langs 
den s. k. Vana straten till 'l'avastehus stad. Val
keakoski fors ater omojliggjorde sjofarten mellan 
Vanajavesi och Mallasvesi samt darifran vidare till 
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Raine oC'h Langelmavesi. Med stegradt trafikbehof 
framtradde nodvandigheten af dessa trafikhinders 
unclanrodjande, genom att forbi resp. forsar an
lagga kanaler med slussar. Borjan gjordes med 
Mnrole kanal, darpa foljde Valkeakoski kanal 
och slutligen Lempoinen kanal forbi Kuokkala 
fors . 

V attenviigarna hafva genom vidare kanali
seringsarbeten y tterligare utstrii.ckts, sa att i olika 
riktningar afven aflagsna delar a£ det vidt utgre
nade vattensystemet num era kunna nas med angbM. 
Behof a£ att genom kanalled forbi Tammerfors 
strom :forbinda Nasijarvi och Pyhajarvi sjoar med 
hvarandra finnes ej. 

a) Far/eden j'ran Tammerj'ors till Virdois. 

Norrom Tammerfors utbreder sig Nasijarvi 40 
km lAnga och pf.t uddar och vikar rika sjo, pa 
hvilken en liflig angbatstrafik eger rum. Farleder
nas utstrackande till de norrifrlm till Nasijarvi in
fallande vattendragen, hvilka hilda ett samman
hangande band a£ sjoar, atskiljda fran hvarandra 
genom sund eller mindre forsar, vidtog med utfo
rande af Murol e kanal, hvarefter i tur och ordning 
foljde Kauttu-, Kaivoskanta samt Herraskoski ka
naler. Harigenom har en ofver 120 km lang farled 
med ett vattendjup af minst 1,s m vid l11gvatten
stand erhallits. 

Murole kanal. 

Murole kanal med sluss forenar Nasijarvi och 
Ruovesi sjoar samt ar dragen forbi Murole fors, som 
har ett fall af c:a 1,2 m. Kanalen, jamte ofver 
densamma leclande svangbro, anlades under aren 
1850-1854 for en kostnad a£ l06,600 mark, om• 
byggdes med okade dim ensioner i anledning af 

. \r. 
Forlust. 

Antal II 
farkoster. 

Summa 11 
utg ifter . 

Summa 11 
inkomster. 1 

Yin st. 

1897 . 

1 98 . 

I 99 . 

1900 . 

190 1 . 

1902 . 

1903 

1904 . 

1 I9o5 . 

1906 . 

, umma. 

Medeltal pr A.r 

. I 

:II 

j ,051 

1,020 

1,0 10 

1,263 

1,293 

1,169 

2,796 

2,371 

3,190 

3,040 

18,203 

1,820 

:t~rk" lP.I 

70.729 

1()2,849 

3,8 3 

4,3 5 

2,800 

2,549 

2, 40 

4,090 

3,447 

3,854 

11

201,432 

20,143 

74 

34 

99 

18 

40 

42 

67 

6 

8 1 

62 

:t~:rk. -1 -p. lr 

3,932 

3,599 

4,459 

4,696 

4,808 

4,441 

4,596 

4,126 

5,420 

5.600 

45,680 

4,56 

20 

25 

05 

55 

95 

85 

I 15 

20 

55 

llfk. l ;.- Mk. -~-p-. 

575 

310 

2,008 

1,892 

1,756 

35 

1,972 

1,745 

10,296 

1,029 

06 

82 

15 

53 

18 

29 

66,797 

99,250 

39 'I _ 
93 -

1

35 11 166,047 
64 16,604 

54 

09 

[ -

1

63 

76 
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stegrad trafik under vintern 1897- 1898. Slus
sen a£ sten har nu foljande dimensioner: langd 
40 m, bredd 7,7 m och l.s m djup vid lagvat
tensUmd. Kostnaderna harfor stego till 169,655 
mark. Samtidigt ombyggdes i sin helhet afven 
svangbron. 

Antalet farkost er som undAr {tren 1897-1906 
passerat kanalen samt inkom ·terna och utgifterna 
under samma tid finna vi a£ tabellen a sid. 13. 

KA' 

Kauttu kanal. 

Kauttu kanal, anlagd under aren 1884 och 1885 
for en kostnad af 56,000 mark, leder forbi Kauttu 
mellan Ruovesi och Palovesi sjoar belagna strom, 
som har ett fall a£ endast nagra cmtimeter. Ka
nalen, hvars langd ar 163 m, ombyggdes till nagot 
okade dimensioner under vintern 1903-1904. Sam
tidigt ombyggdes den bfver kanalen ledande sviing
bron. Kanalens bottenbredd ar nu 9 m, fria vid
den mellan svanghrons landfasten 9,s2 m och vat
tendjupet vid lagvattenstand l,s m. Kostnaderna 
stego till 87,148 mark. 

Kaivoskanta kanal. 

Kaivoskanta kanal, som ar utgrafd i ett af los sand 
bestaende nas emellan Ta1jannevesi och V asl<i vesi 
sjoar, anlades under aren 1863 och 1864 i samrnan
hang med andra arbeten for farledens forbattrande 
hvartill anvandes sammanlagdt 90,920 mk. Kana
len ombyggdes i och for dess utvidgande undt>r vin
tern 1892-1893 for en kostnad af 4fi,7!:l3 mark. 

E.aL. 
l ,s m . 

alen ombyggdes da.rvid afven. 
1 ar 10 m, lagsta vattendjup 

Herraskoski kanal. 

Genom kanalisering a£ Keitminkosl{i samt byg
gandet a£ en kanal med sluss vid Herraistenkoski 
fors, hvarest fallet vid hogvattenst{tnd utgor 1,96 

m, blef det mojligt att utstracka farl den fran 
Tammerfors till den 5 km non·om Virdois kyrkoby 
belagna ci rka 15 l<m langa Toivesi sjo. Arbe
tet, som hafde en kostnacl af c:a 550,000 mark, 



vidtog i bcitjan a£ ar 1903 och slutfordes 1907. Har
vid upptogs i Keitm·inkoski fors en kanal a£ 150 m 
langd, 18 m bottenbredd och 1,s m vattendj up vid 
lagvattensU1nd, sarnt for samma vattendjup en kanal 
vid Herraistenkoski for . Denna kanal har en langd 
a£ 760 m, bottenbredd a£ 9 meter samt sidorna 
stenreveterade till kanalens botten. lussen, som 
ar utsprangd i berg, bar en Hingd a£ 40 m, 1,96 m 
troskelhoj d samt 7, 7 m fri vidd. Ofver kanalen le
der en svangbro a£ jarn. 

15 

paala kyrka, p borjades ar 1780. Grafningarna 
afbrotos dock snart, hvarefter arbetet fick hvila 
ti ll Ar 1867, da det Ater upptogs i utvidgad form. 

Kanalen, som byggdes emellan aren 1867-1868 
och 187 1-1874 for en kostnad a£ 493,000 mark, 
har en langd a£ 1,031 m, en bottenbredd a£ a ,s m 
samt ett vattendjup a£ 1,78 m. Ehuru kanalen till 
storsta delen ar utsprangd i berg, utfordes dock 
slus en a£ t.ra. Skalen hartill voro a£ ekonomisk 
art. Slussen ombyggdes a£ sten under vintern 

KEITURI STR6 M. 

,. 
b) Farleden emellan Tavastehus och Tamm erfors. 

Lempoinen kanal. 

For farledens utstrackande fran Tavastehus till 
Tammerfor var man tvungen att forbi Hen·ala, 
Niemis, Kuokkala med flere forsar, hvilka hafva 
ett sammanlagdt fall af c:a 2,67 meter, och genom 
hvilka vattenmassan fran Vanajavesi afgar till 
Pybajarvi, anlagga en kanal. Arbetena pa denna 
kanal, hvilken drogs genom naset soderom Lem-

1896-1897 for en kostnad a£ 127,500 mark. Slus
sens dimensioner aro: langd 40 m, fri bredd 8 m, 
djup vid l{l.gvattenstfmd 1,s m. Ofver kanalen leder 
en fast landsvagsbro a£ tra, lamnande en fri hojd 
a£ 6,2 m samt en fast jarnvagsbro. Trafiken pa 
denna kanal ar obetydlig, sasom a£ tabellen A sid. 
16 synes. 

Fran Lem poinen kanal stracker sig farleden 
genom den ar 1903 for en kostnad a£ 16,665 mark 
upprensade Sotka m. fl. strommar och sund till 
Tammerfors. 
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J...r. 
Summa 
utgifter. 

-

Summa 
inkomster. Forlust. Antal 

farkoster. 
:Mk. I p. 

I--\-Ti_"~ 
:Mk ~IP. Mk. I p. . :Mk. -~-P · 

566 

1,066 

1,096 

996 

477 

701 

77 

755 

8,280 

1,970 

2,1-!1 

2,373 

1,766 

2.:205 

2,4-!7 

1,9 

19 

90 

85 

~: I 

70 1 

-ill 

15 

15 

1,390 

],JU-t 

1,110 

1,014 

50 

70 

95 

4() I 

30 1 

60 

50 I 
I 

=II 
I 

- I 

86,889 

20 

90 

2,342 

1 97 . 

1898 . 

1899 . 

1900 . 

1901 . 

1902 . 

1903 . 

190-! . 

1905 . 

1906 . 
7-!6 I 

1,036 3,1J50 
----------------~--~--~-

I -12 

507 

703 

1,03-! 

29 

90-! 

1,215 

0 

-!0 

75 

66 

1,030 

1,358 

1,259 

1,502 

1,412 

1,158 

1,-!37 

2,73-! 

Summa. 

Medeltal pr !\r 
·. 11 ,8331 ~2 1 109,466 

10,\J-!6 

c) Farleden fran Tavaslehus till Uingelmi.ivesi 

och Hauho. 

Ifran Tavastehus stad, som ar belagen vid Van:\ 
straten 30 km fr:ln V anajavesi, strack r sig vattenva
gen forbi Tavastehus slott, en mangd vaekra lterrg:lr
dar och folkrika byar ofver fjardar och genom sund, 
bland hvilka ml\ namnas Kirstula sund, .M.ierola 
strom och tjem und till Vanajavesi 30 km Htnga 
och fran 3 till 10 km breda fjard. Harifrlm ga1· 
loden genom Valkeakoski kanal och slussar forbi 
Valkeakoski fors och v.id denna belao·na pappers
bruk till Mallasves[ och lloine, hvilka naturskona 
sjoar genom Kaivanto kanal sti i forening med 
Langelmavesi 224 km 2 stora sjo. 

Uti leden mellan Tava tehus och Vanajavesi sjo 
aro Kirstula , uncl, Mierola strom och tjernsund upp
rensade dels for vatten ·Umdets reglering dc1s for 
astadkommande af en l,s m djup farled. 

Ar 
Summa 
utgifter. 

9, 15 

981 

/ _ 

1--11 
9\J,G!'JO 

9,965 

Valkeakoski kanal. 

1

95 

09 

For erhallande af farled emel1an Vanajavesi 
och Mallasvesi, emcllan hvilka niv:lskillnaden an
togs ti ll 5,a.t m anlades aren 1866-1868 en kanal 
med tvA sammanbyggda slussar af granit for en 
kostnad a£ 24 7,000 mark. Slussarna hafva en 
langd a£ 35,a m, bredd af 7,55 m och borde 
vattenstAndet a tri:isklarna hafva uppgatt till 1,78 m. 
Da detta betraffande ofre troskeln i anledning 
af andrade vattensUmclsforhallanden icke visade 
sig vara fallet, fordjupades, for erMllande a£ 
l,s m fadedsdjup, farleden ofvanom slussarna un
der Aren 1895-J 896 med l,oc~ m. Darvid sankt('s 
ofver -ta slus.-troskeln med samma mc\tt ocb for
dj u pades afven den 1 km ofvanom kanalen lig
gande Apia oppna kanal med l,o.t m. Kostna
derna stego till 98,495 mark 

Ofver kanalen lecler en sv~i.ngbro a£ tdi, lam
nande en fri oppning af 7,6 m. 

Summa 
inkomsLer. \'inst. II- Forlust Antal 

farko~ter. I 
Ik. j P· Mk.-1 P· Mk. p. Mk. I p. 

I 97 . 

1 9 . 

1899 . 

1900 . 

1901 . 

1902 . 

1903 

190-! . 

1905 . 

1906 . 

Summa. 

Medeltal pr iir :II 

81 

U9 

62 

1,5 0 

1,504 

2, 125 

2,007 

2,638 

2,-!06 

2,71 

1,717 

2.061 

3,568 

3.176 

:2,770 

2,83 

2,396 

3,126 

2,4-!0 

2,550 

76 

:.A 

25 

3 

93 

35 

49 

15 

~0 

2,0-! I 

2,52 

2,059 

2,-tl-! 

2,-!1 

2,HIJO 

2,739 

3,352 

3,361 

2 773 

90 

65 

l) 

I Sll 
50 

7.-) 

I 
90 

I) 

50 

912 

811 

36'J 

2,683 

26 

I -

I-
15 

75 

GU 
07 

20 

1,0:39 

1,116 

355 

420 

386 

3,:-139 

333 

71 

3-! 

60 

58 

13 

~ I 
1-
- / 



Antalet farkoster, som under c ren 1897-1906 
passerat slussarna, kanalafgifternas storlek samt re
montkostnaden framga a£ den senare tabellen a 
siu. 16. 

Kaivanto kanal. 
Fran Valkeakoski stracker sig farleden genom 

Apia oppna kanal till Mallasvesi och darifran 
furbi holmar och oar till med :Mallasvesi i samma 
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delse med hvarandra synes tidigt hafva upp
stMt och arbetet harfor vidtog afven. Af obekant 
orsak af tannade det dock och fo rst i slutet af 
1820-talet vidtogo grafningarna an yo. v attenytan 
i Langelmavesi stod nu 1,n a 2 m hogre an 
vatt nytan i li-oine, och d n grafda kanalen med 
regleringsdarnm och bro var i det narmaste fardig, 
da vattenmassan den 3 april 1830 plotsligt brot sig 
genom fordarnningen och darunder forstorde saval 

KAIVANTO. 

niva belagna Roine, sarnt darpa genom Kaivanto 
kanal till Langelmavesi. Denna sjo hade anda till 
ar 1604 itt utlopp genom Sarsa fors till Roine 
samt di\refter genom Iharinkoski till Palldineen
v 'SJ. Genom forsvaradt aflopp steg vattenytan 
i Langelmavesi, hvilken var afskild frlm Roine 
af den vid Kaivanto endast c:a 13 m hi::iga och 
119 m breda Kangasala sanda en. Tanken pa 
att ater fi::irsatta de bagge sjoarna i forbin-

dammen som bron. Genom de betydande vatten
massornas inverkan utskars kanalen till sin dubbla 
bredd och till stort djnp, bildande sftlunda en god 
faded. Lilngelmavesi sjonk till jamnhojd med Roine, 
hvarigenom tillandningar af 2,666 hektars vidd upp
stodo. En ny bro maste byggas. Kostnaderna for 
arbetet kommo salunda att stiga till 115,148 mark 
och 102,491 dagsverk n. 

Kaivanto kanal genomskar den for sin natur-

3 
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skonhet b~romda och a£ turister besokta Kangas
ala :\sen, fran hvilken man har en vidstrackt ut
sikt ofver de orngifvande vattnen. 

Kyllo A. 

For att stalla Haubo vattensy tern i segel
bar forbindelse med J\Iallasvesi utfordes under 
aren 1889-1892 arbeten i Kyllo a, som fore
nar Pintele och Ilmoilanselka sjoar, a£ hvilka den 
forra star i angbatsforbindelse med Mallasvesi och 
den senare sammanhanger med Hauho vattensy
stem. Harvid upptogs en kanal med 12 m botten
bredd och l,a m vattendjup vid lagvattensUmd. 
Genom utratning a£ nagra karpa krokningar for
battrade farleden 1895-1896. 

Genom kanalen, hvilken fardig kom att kosta 
104,782 mark, har en saker angbatsled emellan 
Hauho straten och de till staderna Tavastehus och 
Tammerfors ledande farlederna erhallits, hv~1jamte 
genom sankningen af vattenytan i Hauhonselka 
betydliga tillandningar vunnits. 

d) Diverse kana liseringsarbelen. 

Utom ofvan anforda arbeten hafva i Pyhajarvi 
vattensystem utforts fordjupningar och rensningar 
a£ en mangel sund och strommar i och for far
ledernas forbattrande. Bland dem rna namnas for
djupning a£ farleden mellan K eurunselka och Kol
honselka sjoar, lmnalisering a£ Kyrosjarvi straten 
mellan Siuru jamvagsstation och Kyroskoski fors, 
£ordjupning af Kumo alf for farledens fr:ln Lautta
kyla och fran Loimijoki a utstrackande till Kyttala 
jarnvagsstation · Bjomeborg ka banan. De nedlagda 
kostnaderna lmnna upp kattas till 164,000 mk. 

Farledernas sammanlagda langd inom Pyhajarvi 
vattensystem uppgar till omkring 780 km ouh min
sta farledsrljupet vid lagvattenstand ar vanligen 
1,s m, for n:lgra sekundara leder kan detta nedga 
till 1,a m. 

Sjofarten oppnas vanligen i botjan a£ maj och 
upphor i medlet af november. 

B. Fartygslederna i Paijanne vattensystem. 

Paijanne vattensy tem, for hvilket Kymmene a.lf utgor 
utflodet, omfattar hela dalsankniogen emellan Suomenselka 
och Salpausselka i non och soder, samt Hameenselka och 
Savonselka i vaster och oster. Hela omrMet upptager en 
ytvidd af 36,570 km2. Samlingsba sinen fOr <.!etta stora vat
tensystem utgor Paijanne omkring 78 m iifver hafvet be
lagna sjo, hvilken upptager en yta af 1, 142 km2. 

Till Paijanne infalla ifran notT tre stora sk tar namligen: 
Saarijarvi straten, Wiitasaari straten och Rautalampi std\.ten. 

Saarijarvi tr!l.ten, till hvilken vattnet kommer fran kal
lorna pl't ' 'attendraget vastra och norra vattendelare -

Hameenselkli och Suomeoselka - bildar en mangd sjoar, 
af hvilka Kyyjarvi, Paajarvi och Saarijarvi aro de stor.'ta. 
I Kuhnamonjarvi sjo upptages vattnet fran den vidstriickta 
Viitasaari stditen, for bvilken Keitele sju utgor samlings
bassin . De foreoade vattenmas orna afrinna darefter genom 
Kuusankoski fors till Saravesi . 'l'ill denna ji) infaller fran 
oordost Rautalampi str teo, hvilken upprinner fran den trakt 
dar hela vattensystemet norra och ostra vattendelare -
Suomen elka och avonselka - sammanstota. Denna strat 
bildas afven af en mangel genom fot ar och trommar fi.\re
nade sjoar, bland hvilka Pielavesi, Nilakka, Iisvesi, Niinivesi 
och Kouoevesi ii.ro de fornamsta. 

Fran Saravesi afrinna de forenade vattenmas. orna o-enom 
Kuhankoski till Leppavesi och vidat·e genom Haapakoski till 
Paijanne. Forutom eo mangd miodre vattendrag· upptager 
Paijanne fran NW genom Aijala sund Jyvasjarvi sjo, invid 
hvilken J yvaskyla stad ar belagen, fri\.n va ter Jamsanjoki, 
fordjupad till fa rled anda upp till Jlimsiinko ki bruk, frAn 
oster Sysma straten med de stora sjoarna Suontienselka och 
Jaasjarvi, samt soderifran genom Vaaksy Vesijan">} jo, 
invid hvilken Lahtis stad ar belagen. 

Fran Paijanne jo aflede . ystemets vatteo genom Kym
mene a.lf till hafvet. Kymmene alf utbreder sig stallvis till 
stora sjoar ;.;asom Ruotsalainen, Konnevesi och Pyhajarvi, 
h vilkeo sistniimoda sjo fran notT emottager vattnet fran 
Kyyvesi och Puulavesi m. fl. stora sjoar. 

Kymmene aU fOr vid mede!Higvattenstaod 180 m3jsek. 
samt vid medelhogvatten tAnd 450 ms;sek. vatten. Vid den
samma finnes 9 storre kraftstationer, genom hvilk::t. tora 
industriella verk - tra liperier och pappersbruk - drifvas, 
bl. dem Voikka, Kymmene, Kuusankoski, lngerois, Hogfors 
och Stoekfors. 

Paijanne 12 millanga men smala sjo, pa sina bre
daste tallen foga ofver 2 mil, ar segelbar pa bela 
sin langd. G nom fordjupning a£ .A1jala sund, samt 
genom anlaggande af Vesijarvi sluss och kanal till 
sjon mecl samma namn har en farledslinj e af ofver 
15 Inils langd erhallits mellan staclerna J yvasky la 
och Lahtis, den senare belagen vid H lsingfors
Petersburgs jarnvag. 

Sedermera bar afven en kanal jamte slu s blifvit 
anlagd vid sidan a£ K alkkis fors, belagen vid Kym
mene alfs utflode ur Paijii.nne, sa att angb:lts leden 
frlm Paijanne sjo kunnat utstrackas anda till Konne
vesi oster om Heinola stad belagna sjo. Farledsarbe
ten hafva afven utforts i Kyyvesi, Puulavesi, Liekon
vesi och Ryokasvesi sjoar samt afven i Keitele sjo. 

Omfattande kanaliseringsarbeten hafva blifvit 
genomforda i Rautalam pi straten. Bland darvicl 
utforda arbeten rna namnas Savia kanal och Kolu 
kanal med tva sammankopplade slussar. Salunda 
bar en genomg ende faded astadkommits fr{m 
Pielavesi sjo till Iisvesi sjo, som genom en bibana 
star i forbindelse med Savolaks jarnvag. 

a) Farleden fran Jyviisky lii till Vesijiirvi. 

Aijala sund. 
Uti Aijalansalmi sund uppmuddrades ar 1883 

en farledsranna till 2,4 m djnp vid lagvattenstand. 



Ar 1894 uppmuddrades ·undet c\nyo. Samman
lagda kostnaden steg till 21,033 mark. 

Vesijarvi kanal. 

Vesijarvi kanal forenar Ve ijarvi och Paijanne 
sjoar, hvilka hafva en nivash:ilnad af omkring 3 m. 
Kanalen, som bar en langd af 1,306 m, bottenbredd 
af 8,9 m samt ett vattendjup af 2,1 m vid lagvat
tenstand, anlades under aren 1868-1871 for en 
ko tnad af 350,000 mark. Slussen uppford af tra
kistor, fyllda med sten, ar 41,6 m lang, 8,s m bred 
samt bar 2,1 m vattendjup pa troskeln. Pa bvar
dera sidan om slu skammaren finnes en omfarts
bassin af 59 m langd med 14,8 m bottenbredd. 
Sidorna hafva en dosering a£ 1 : 2 samt aro sten
reveterade. Ofver kanalen leder en rullbro af tdL 
Ar 1892 ombyggdes slussens tradelar fran lagvat
tenstlmdet uppat for en kostnad a£ 31,386 mark 
Slussen ar numera bestamd att ombyggas af sten 
och beton for en kostnad af 471,000 mark. 

Antalet farkoster, som under ar n 1897-1906 
passerat kanalen, kanalafgifternas ocb underhalls
kostnadernas storlek framga af nedanstaende tabell. 

Ar. Antal 
Summa 
uto·ifter. 
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Kanalen, som anlade under aren 1875-1878 for 
en kostnad af 363,000 mark, ar 1,009 m lc\ng, bar 
en bottenbredd af 8,9 m samt vattendjup af 2,1 m 
vid lagvatten tand. Ofvanom slussen finnes i 
kanalen en motesplats af 59 m lii.ngd med 14,8 m 
bottnnbredd. Slussen, som byggdes a£ tra, bar 41,6 m 
langd, 8,6 m bredd samt ett troskeldjup a£ 2,1 m. 
Ofver kanalen leder en svangbro a£ tra. Slussen 
ombyggdes ar 1893 a£ kilad sten i kallmur med 
plankbekladnad for en kostnad af 65,500 mark. 

For att belysa trafildorhallandena ma tabellen 
a sicl. 20 anforas. 

c) Farleden fran Pielavesi till Iisvesi. 

nder :\ren ] 892-1895 kanaliserades Yattendra
get mellan Pielavesi och Iisvesi sjoar, med forgre
ningar i vaster till Keitele och i aster till Karttula 
kyrkobyar, till ett djup a£ 1,78 m. Darv.id anla
des Savia kana] utan sluss, Kolu kanal med tva 
slussar, upprensades Janissalmi oeh W aajasalmi sund 
emellan Jisvesi och Niinivesi sjoar samt kanalisera
des Kuttakoski fors i Karttula ·ocken. 

Summa 
inkomster. Vinst. Forlust. 

I farko ter. M-k. - ,-p-. l-1.-fk-. .....,,,-p-. -II--M-k.--,,-p-. I Mk- ,-p-

1897 ' 

1 D8 . 

1899 . 

1900 . 

1901 . 

1902 . 

1903 . 

19ll4 . 

190:'.! . 

1906 . 

Summa. 

:Medeltal pr ttr 

3,760 

3,789 

3,330 

3,870 

4,257 

3,744 

4, 17 

4,662 

4,796 

5,893 

·. II 42.918 
4,292 

8,020 

7,265 

6,562 

7, 39 

5,9 3 

10,294 

13,333 

7,608 

6,346 

6.508 

II 
79,762 

7,976 

Sc\som hara£ framgar ar trafiken stadd i till vaxt 
och lamnar kanalen arligen en nettoinkomst af 
narmare 19,000 marlc 

b) Far/eden fran Pii.ijiinne till Heinola . 

Kalkkis kanal. 

Kalkkis kana! forenar Kukkaronpohja vik af Pai
janne med Knhmorinpol~a vik af Ruotsalainen 
benamnda del a£ Kymmene alf, ln·inggc\ende salunda 
Kalkkis fors, som har ett fall af cirka 1,8 m. 

07 22,760 

32 21,336 

03 19, -!7 

50 24,658 

9 27,326 

63 20.363 

08 32,2i8 

42 35,318 

57 27,457 

60 35,520 

1

20 11 266, 66 
22 26,686 

50 

]() 

7o 
90 
25 

05 

35 

40 

I 
05 

20 

14,740 

14,070 

13,2 5 

16, 19 

21,3-!2 

1(\,068 

l .945 

27,709 

21,110 

29.011 

I 7,10-! 

18.710 

43 

78 

72 

40 

27 

42 

27 

98 

-!8 

60 

Kolu kanal. 

I= 

Kolu kana!, som genomskar Kolutaipale nas 
och forenar Pieni Rasvanki benamnda del ' af Iis
vesi sjo med Kolunlahti vik af Nilakka sjo, har 
en totallangd a£ 2,160 m samt 8 m bottenbredd 
och 2 m djup vid lagvattenstlmd. Nivaskilnaden 
mellan vattenytorna uti lisvesi och Jilakka ar 4,5 
m. Detta fall ofvervinnes med en kopplad sluss 
i kanalens nedre del. Slussarna, som aro u ppforda 
a£ sten, hafva en langd a£ 36 m, bredd a£ 7 m och 
troskeldjup vid lagvattenstand at: 2,25 m. Trafiken 
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Ar. Antal 
farkoster. 

Summa 
utgifter. 

Summa 
inkomster. 

-1-P· 
~'ins~. h Furlust. 

Mk. -~-p-. i\fr r;.-
1897 . 

1898 . 

1899 . 

1900 . 

1901 

1902 . 

1903 . 

1904 . 

1905 . 

1906 . 

1,036 

1,040 

1,052 

I ,181 

3, 1.')5 1 13 

4,230 

3, 10(1 

2,902 

3,051 

!,0 ! 

3,280 

2,693 

80 

10 

9() 

50 

I= o5 ! 13 I 
1.327 20 

Summa. 

Medeltal pr llr 

:I 
:II 

696 

1,127 

1,!71 

1,294 

832 

1:!03 

II ,132 

1,11 3 

ofvrr kanalen fonnedlas genom en ofvanom slus
sen uppford svangbro. For mojliggorande af far
tygs passorande forbi hvarandra i l<analen aro tva 
omfarter med 14 m bottenbrecld och 80 m Hingd 
anlagda nti densamma. Kanalen iir pa hvardera 
sidan forsedd med dragvagar. Kanalens sidor aro 
stenreveteracle. Kostnad en for detta kanalarbete 
steg till 435,194 mark. 

Antalet farkoster, som under aren 1897-1906 

passerat kanalen, inkomsternas och utgifternas stor
lek framga a£ nedanstaende tabell. 

603 

4,440 55 

1,095 60 

3 5 

99 

skillnacl n emellan Nilakka och Pielavesi sjoar var 
fore kanalens u forande 12,5 em, men nedgick efter 
kanalens tillkomst till 2,5 em . Ofver kanalen leder 
en svangbro a£ jarn. Kanalens sidor aro stenreve
terade. Kostnaden for arbetet utgjorde 79,353 mark. 

Kuttakoski kanal. 

Kuttakoski kanal forenar Kuttajarvi och Virmas
vesi sjoar. Kanalen, som utforde under aren 1 94 
och 1895, bar en Iangel af 1050 m, ocb besU\r af 

Ar. Antal 
farkoste r. 

I , umma Summa I 7• . 

II 

utgifter. inkoms~ __ ' lnst. 

hlk1;.- ------rk. I P· 1 Mk. r 

l''orlust. I 

1897 . 

1 98 . 

1 99 . 

1900 . 

1901 

1902 . 

1903 . 

190! . 

1 19o5 . 

1906 . 

.J-12 

403 

2,2± 

2,425 

459 2,!H 

601 2/>76 

733 3,206 

61-5 3,031 

741 2,773 

7-ll 3,042 

.' I 0 7 2.6:13 
590 I 2,2fl6 

----------------~------~ 
·. \/ 5,915 26 6-b6 Summa. 

Medeltal pr :\r 

SavUi kanal. 

i'J!)I I 2,66! 

Si:ivia kana!, som forbiga1· forsen a£ samma namn, 
forenar Nilakka och Pielavcsi sjoar samt bar en 
total hingd af 520 m, minsta bottenbredd af 9 m 
oeh ett vattendjup vid lagvattenstfmd a£ 2 m. Niva-

2i II 641 70 II -
83 
17 II 
!5 

06 

8± 
19 

03 

08 

07 

24 

1,1 07 

1,453 

1,623 

1,1 7 

1,417 

1,6 16 

1,210 

1,223 

12,306 

1,230 

2o I 
90 

75 

55 

60 I 
75 
3() ' 

60 

05 

I 
!I) 

6-l I 

Mk. I p. I 

-·II 
-I 

1!,3-bO 53 

1,43! 1 0.1 

tva delar, Kuttakoski 420 m och Lakusalmi 240 m, 
hvilh:a aro pa ett afstand a£ :270 m frftn hvar
andra. Nivaskilnaden emellan clo sammanhangande 
sjoama var sa ringa, att ka.nalen byggdes utan 
slnss. Ofver li:analen leder en fast landsv~tgsl>ro, 
hvars fria hojd iir 4,.i m. fran me del vattenytan. 
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Kanalens sidor aro stenreveterade. Kostnaclerna for 
arbetet utgjorde 44,603 mark. 

Forutom ofvannanmda kanalarbeten verkstalldes 
upprensnings- och fordjupningsarbeten i: Lietsalmi 
suncl, som forenar Jisvesi och Virmasvesi, p~L en 
stracka af 80 m; Vaajasalmi emellan Iisvesi och 
Niini vesi sjoar, pa en stracka af 220 m; Kirnuvi1'ta 
sund, vid mynningen af Kolu kanal, pa en stracka 
af 40 m; Hameensalmi snnd, som forenar Stora 
och Lilla Nilakka sjoar ; Kolu suncl emellan Lilla 
Nilakka sjo och Kolu vik af Iisvesi sjo, pa en stracka 
af omkring 300 m samt Hinkaansalmi sund i 
Tossavanlahti, pa en stdicka af 250 m. 

Utgifterna for detta lisvesi-Pielavesi kanalise
ringsarbete stego till 621,258 mark. 

d) Farleden i Keilele sjo. 

Genom ar 1893 for en kostnad a£ 5,386 mk 
verkstalld fordjupning af Matilanvirta st.rom, som 
forenar Keiteles nona del med dess sodra del, astad
koms en vattenvag af c:a 70 km langd fran Suo
lahti jarnvagsstation till \Yiitasaari kyrkoby och 
vidare genom Haapasalmi sund till sjon vaster om 
sagda kyrkoby. 

e) Farlederna i Puulauesi. 

Nast Paijannes norra tillfloden markes den fran 
norr till Pyhajarvi sjo inkommande Puulavesi stra
ten. Inom detta omrade hafva sarskilda sjofall
ningar och forsrensningar agt rum. I Puulavesi 
sjo hafva for astadkommande af direkt forbindelse 
med Savolaks jarnvag, Otava tation, utforts sarsl{.ilda 
rensningsarb ten. Salunda verkstalldes aren 1889, 
1890 och 1891 kanalisering i Vaimosalmi, Kellosalmi 
och Likaisensalmi sund till 1,s m djup under lagsta 
vattenstand, hvarigenom kommunikation med anda 
till l,o m. djupgaende farkoster mojliggjorts, samt 
under aren 1894 och 1895 kanalisering i Ukonsalmi, 
Kotkansalmi och Punapukinsalmi till ett djup af 
l,s m, minsta krolmingsrad.ie af 140m samt botten
bredd af c:a 12 m. Detta senare rensningsarbete 
medtog en lwstnad a£ 18,418 mark 

For att stalla Puulavesi i segelbar forbindelse 
med de soder om denna sjo b ·lagna Liekonvesi 
och Ryokasve i sjiJar verkstalldes under aren 1895, 
1896 och 1897 fordjupning a£ Suomussalmi sund, 
belaget emellan Puulavesi och Liekonvesi, till ett 
djup af l,s m vid lagvattenstand, samt en minsta 
krolmingsradie af 100 m. Harunder ombyggcles 
afven den ofver sundet leclande landsvagsbron. Detta 
rensningsarbete steg till 35,715 mark. 

Forutom ofvannamnda arbeten hafva en mangel 
smarre kanaliseringsarb~ten blifvit utforda. 
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Fa.rledernas sammanlagda langd in om Paij anne 
vath·nsystem uppgar till ofver 6'00 km och farleds
djnpet vari.erar fran 1, ~< m. till 2,t m vid lagsta 
seglationsvatten tand. 

Sjofarten iippnas vanl.igen i medlet af maj samt 
afslutas .i medlC't af novemb('r . 

C. Fartygslederna i Saima vattensystem. 

Saima vattensystem, for hvilket Vuok en fl oden utg\ir 
utlopp, upptager en ytvidd af omkring 60,000 km2. Det om
fattar ostra. delen af Jandet emellan Suomenselka i notT och 
Salpausselka i iicler samt begransas i tister af 'M aanselka 
och i vaster af Ravonselkii,. Saima sjii, hvilken utgor vat
tensystemets samlingsbassin, mottager fran norr tvenne stora 
tilJI'loclen, clet Savolakska- och clet Rarelska vattenllraget. 

Den Savolakska hufvuclgrenen upprinner i vattensyste
mets norclvastra horn, bvariiran vattnen sammanflyta i en 
forsta samJingsbassin, Porovesi sjo. Till Poroves i inl'a ller 
ifntn vaster Kiuruvesivattnen med sjoarna Kiuruvesi och 
Haapajarvi, fOrbundna med bvarandra genom Kiurujoki ka
naliserade a; if r· n norr Iivesi genom Koljonvirta strom; ifr:\n 
nordost onkajarvi, Hernejarvi ocb Viitajarvi sjoar, genom 
Palois strOm, vicl hvilken ldensalmi stad a r belagen. Vatten
vligen fran Porovcsi gir soderllt till Nerkoonselka, som ge
nom erkoon virta. och Nerkoo kanal mecl sluss st, r i fUroning 
mod Onkivesi. Denna 137 km2 vida sjo har genom \Tianto 
fors, som forbi gas af Ahkioolahti kana], sitt utlopp tiU 
iliaaninganselka jii. om ater genom Ruokovirta kanali
serade strom ar forenad mecl Kallavesi sjo. 

Kallavesi som har en !angel a[ 90 km. en brecld af bOgst 
20 km, samt en areal af omkring 1,000 km2, ligger 82 rn 
ofver bafvet. Sjon sonclerfaller i tva fji\rdar, forenade rned 
hvarandra genom Toivola suncl, i narbeten af bvilket Kuopio 
stad ar belagen. 

Vid Toivola sund infalla Nilsia stratens vatten, fiir hvil
ket Syvari sjo utgor samlingsbassin. Harifdl.n afg r vatten
ma san genom Lastukoski fors till det af oar uppfyllcla Vuot
jarvi, hvars vatten genom Juankoski utgjuter sig i Akon
vesi, Juurusvesi m. fl. sjoar hvilka genom Jannov irta strom 
utfalla i Kallavesi. 

Kallavesi stil.r i aster genom \Tebmersalmi sund i for
bindelse med Suvasvesi och llcnn a <.ter med \Tarisvesi, till 
bvi lken Juojarvi vattnen genom Palokki forsar flyta. Far
Jcden fran Varisvesi sjo gar genom Karvio kanal vicl sidan 
om forsen med sarnma na.mn till Kennajarvi, samt llerifran 
vidare genom Kerma, Yihovuonne och Pilppa med slns:sar 
forsedcla kanaler samt flere kanali 01·ade sund och strommar 
till Jout ·envesi. Denna sjo star genom Ta.ppurallvirta strti nt 
och Oravi kana! i ftirening .rned Haukivesi. 

Hufvudfarleden fran Kallavesi till Haukivesi gar genom 
Ronnus kanal fi.irbi Ronnnskoski till Konnusselki1, ·amt dar
ifran genom Leppavi rta u pprensade strom till 'C nnu kka sjo. 
hvilken genom Taipale kana! \'id sidan a f Yarkaus fors, vid 
hvilken Varkaus bruk ar beHiget, st· r i furbindclsc med Hauki
vcsi. Dessa tvenne farleder omsluta Finlam1s star 'ta o, Soi
salo, som har en yt,·idd af 1,63) km2. 

I Haukivesi forenar sig den Savolakska g renen med den 
Karelska, hvilken har sina kallor pa l\Iaanselka. riclisjarvi 
sjti, bvilkcn bar en Iangel a[ 10 Juil och en bredd al' 4 mil 
stunt upptao·er en yta af 1 ,09:} krn2, utgiir g rcnens sam lings
bas ·in . Pieli!:>ji1rvi sjij utfaller genom Pielis a.ll', v.icl hvans 
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mynning Joensuu stad ar belagen, till Pyhaselka fjard af 
Ori vesi sji:i. Genom Pielis alf kanaliserin o· stil.r Pi eli jarvi 
i segelbar fi:irbindelse med Orive;;;i, hvarifdn farleden gar 
genom Or.ivirta sund samt viclare genom Pyyvesi, Enonvesi 
och Joutsenvesi sji:iar samt Oravi kana! till Baukivesi. Denna 
orika sji:i star genom trenne sund i fi:irening med Saimas af 
oar uppfyllda nordliga del. De tva i:istligaste sunden, Pitka
sillansalmi och Kyri:insalmi, omsluta staden Nyslott. Pa en 
liten C> i Kyri:insalm.i reser sig lanclets statligaste fomminne, 
Olofsborgsslott, hvilket fordom utgjorde nyckeln till Savolaks. 

anlitats vid underh~llande af forbindelsen mellan 
det~ inre landet och sjosUiderna vid Finska viken, 
till hvilken :;odra Naimas fjardar narma sig pa ett 
afstand af omkring fern mil. De mangabanda sva
righ eter och okade kostnader den for uppn a nde 
af hafvet nudvandiga landsvagstransporten erbjod, 
foranledde redan tidigt uppkomstfn af forslag till 
vattem·a.gens ut:;tdickande anda till Finska viken. 

OLOFSBORG. 

Fran Nyslott stracker sig farleden genom en mangel 
sjuar och sund till si:idra Saimas vidstrackta vatten samt vi
dare genom Saima kana! fi:irbi Viborgs stad till hafvet. 

Frau Saima sji:i aflecles vattnet genom Vuoksen floclen 
till Ladoga. 

a) Saima kanal. 

Saima vattensystem erbjuder en mangel natur
liga lwmmunikations vagar for formedlande af sam
fiirdseln mellan innebyggarena vid dess strander; 
men darjamte hafva dessa vagar sen aldre tider 

Att man afven skridit till forverkligand e af detta 
forslag lata tvenne uti Saimas sodra strandas 
verkstallda grafningar formoda. Bland allrnogen 
aro dessa kanda under namn af Pontuksen V anha
och u i-Kaivanto, hvaraf man kan sluta till, att 
arbetet blifvit verkstalldt i slutet af 16:de arhund
radet., da den energiske svenske harforaren Pontus 
de la G-ardie uppeholl sig i astra delarna a£ vflrt 
land. V are sig nu att, s~som afven blifvit formo
dadt, man med grafningen afsett endast ett fallande 
af Saimas vatten eller ~stadkommande af en kanal, 

l 



afstannade arbetet troligen a£ brist plt de for fore
tagets utforande nodiga medlen och af felan,de t k- . 
nisk insikt. 

Det utblottacle tillstand, uti hvilkct Finland ge
nom sUindiga krio- ocb ofta aterkommande hun
gers· r befann sig de narmaste rhundradena efter 
det arbetet lt Pontuksen Kaivanto ofvergifvits, til
hit ej den stora tanken - Saimas forenande med 
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slmlle erfo rdra kostnader vida ston·e an landets 
tillgangar medgafvo. 

Forslaget hvilade nu anda till ar 1834, dlt ett 
pa grund af nya undersokningar uppgjordt projekt, 
inlemnades till d. v. generalguvernoren i Finland 
furst Menscluko££. Denna ofverlemnade forslaget 
till en kommitte, hvilken med synnerligt intresse 
omfattade kanal£n1gan och hemstallde uti sitt till 

SAIMA KANAL. LAURITSALA SLUSS. 

,. 
hafvet genom en segelbar vatten vag - att fram
trada i handling. 

Denna tanke fortlefde emellertid och fr·agan upp
togs ltnyo sasnart forMUandena sltdant medgafvo. 
I borjan a£ ar 1826 sandes namligen en deputation 
till Hans Majestat Kejsaren for att anhalla om stats
bidrag till kanalens astadkommande, och i anledning 
hara£ meddelades Nadig befallning om noggranna 
undersokningars verkstillande for utronande a£ fore
tagets mojlighet och ungefa.rliga kostnader. Sedan 
projekt och kostnadsforslag, slutande pa 5, 729,356 
Rub. banco assignationer, inlemnats ar 1827, ansltgs 
vid slutligt handlaggande a£ frltgan, att foretaget 

regeringen inlemnade betankand om noggrant pro
jekts och kostnadsforslags snara uppgorande, och 
att med arbetets utforande omedelbart, efter det 
projektet blifvit granskadt och godkandt, mMte vid
tagas. I anledning bara£ erholl stromrensnings
direktionen ar 1835 i uppdrag att lata anstalla tek
niska undersokningar for utronande a£ mojligheten 
af ofvannamnda kommittes forslag. Sedan linien 
for kanalanlaggningen uppglttts, upprattade chefen 
for ingeniorkltren baron E. von Rosenkamp££ pro
jekt och kostnadsforslag till densamma. 

Innan detta forslag hunnit inlemnas till styrel
sen, nedsattes pa grund a£ kejserligt forordnande 
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d <\r 184t en kommitte i \Viborg, och ber~ittigades 
denna att for undersokningars utforande fd'tn ut
landet inkalla nagon erfaren fackman. Under som
maren 1842 verkstallde den fran Sverige in kallade 
kanalbyggaren, ofverstelojtnant Edstrom under ok
ning af kanalstrackan. Resultatet blef n<lgra a£
vi lmingar fr<ln den Rosenkampffska linien och ett 
n<lgot hogre kostnaclsfor lag. Kommittens slutliga 
kostnadsforslag lydde pa 3,166,584 Hub. s:r. 

Forslaget stadni. -tes af H. M. Kejsaren i septem
ber manad samma fir, o<.;h utforandet af det for 
landets utvedding sa betyclf· lsefnlla, storartade fore
taget var saJedes betryggadt. 

Heelan under hasten 18-1-4 vidtogos for arbetets 
utforande nodiga fiirheredande atgarder. Att hand
hafva hogsta telmiska ledningen af kanalarbetet nt
sags chefen for ingeniorkaren, baron B. von Ro
senkam pff och sasom dtdgifvande mgemor lycka-

SAIMA KANAL. PARTI VID LAURITSALA. 

Enligt af Laron Dosenlmmpff verkstallda kalky
ler ansags en vinst pa trafiken af 2 1/g 0/o af anlagg
ningskapitalet vara att paralma. Den indirekta vin
sten uppskattades i forballande hartill ti ll 7 2/3 °j0 . -

Arb tet ansags bora utforas uncler loppet af 15 ar. 
Kommitten inlemnade i slntet af ar 1844 sitt 

for:;lag till regeringen j amte uppgift a£ finans-che
fen, att de erforclerliga utgifterna, kunde under lop~ 
pet a£ de.n uppgifna tid en bestriclas af statsverkets 
tillgangar. 

Lles man anstalla den snillrike utforaren a£ 'rroll
hatta kana!, ofverstelojtnant N. Ericsson. Eftt·r 
baron l~osenkampffs i slutet a£ ~1.r 1846 timade fran
hlle afskildes tiaima kanalarbete fran ingeniorktL
ren och stalldes under narmaste tillsyn a£ en ka
nakhef, major J. U. von Torne, med ofverstelojt
nant Ericsson sasom ofverclirektor. Da namnda 
ofvenlirekttir ar 1854 afgick ofvertogs hogsta led
ningen af che£en for ingeniorldlren generalmajor 
Alfred Stjemvall och efter honom utn~mnde d. v. 



ofverstelojtnant J . Mickwitz till ofverdirektor for 
Saima kanalarbete. 

Emellertid had kanalarbfltet fl.r frin ar allt ra
skare framskridit. Redan 1 52 lmnde stri:i.ckan friln 
Saima till Nuijamaajarvi oppnas for allman trafik 
orh fyra ar senare var let storartade foretaget sa 
langt framskridet, att kanalen i sin helhet kunde 
oppnas for allman trafik. Under stort deltagande 
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nes genom 28 uti JJ;anal n anlagda slussar, hvilka 
alia hafva en langd af 35,6 m, en bredd af 7,4-2 m 
och ett vattendjup af 2,G7 m pa trosklarna samt aro 
uppforda af huggen sten. Slussportarna aro ut
forda af tdi rfuru) med gjutjarns rundstandare. 
Pa fern olika stallen aro 3 slussar sammankopplade 
och pa tre stallen 2, hvaremot de ofriga sju slus
sarna aro enkla. 

SAIMA KANAL. MALKIA SLUSS. 

fran hela landets ida skedde den hogtidliga invig
ningen den 7 september 1856. 

Kanalen, som inom Lappvesi socken utloper fran 
Lauritsala vik af Saimen och genomgar Nuijamaa
jarvi, Lietjarvi, Rattijiirvi, Sarkijarvi, Parvilanjarvi 
och Juustilanjarvi joar samt Lavolansalmi sund 
och Suomenvedenpohja vik af saltsjon till Viborgs 
stad, har en langd af 59,a km, daraf 36,t km ar 
:lstadkommen genom skarning och fyllning samt 
resten genom sjoar. Totala hojdskillnaden mellan 
Saima och hafvet uppgar till 75,9 m och ofvervin-

Kanalens normaltvarsektion har 11,9 m botten
bredd och 2,7 m vattendjup med sidodoseringar af 
1 : 2 och 1,5 m breda skvalpbankar vid 2,1 m hojd 
ofver bottnen afvensom 3,o m bred dragvag p:l ena 
stranden, 0,45 m ofvanom vattenytan. Doseringen 
emellan skvalpbanken oeh dragvagen ar reveterad 
med sten. I Lauritsala asen, dar kanalen pa en 
stracka af 2,004 m ar insprangd i berg, utgor 
batten bredden endast 7 , -~ m, utom ett omfarts
stiille med 11,9 m bredd. Omkring berg t vid Nuija
kangas, dar kanalen at• lagd a bank, har densamma 
8,9 m bottenbredd, likasa vid Palli och Juustila, 
hvarest den ar insprangd i berg, respektive 8,9 och 
7,4 m. 
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Sluss af sten vid Saima kanal. 



Vid kanalen forelwmma krokningar med endast 
55 och 50 m radier. ;,. . .._: 

De storsta fartyg, som med last tillatas passera 
kanalen, fa innehafva en langd a£ 31,2 m, bredd 
7,1 m och vara 2,5 m djupgaende. Angfartyg, som 
stillastclende ligga 1,o, 2,2 eller 2,4 m, fa passera ka
nalen mellan slussarna med en storsta hastighet af 
resp. 7 ,o, 6,5 och 5,5 kilometer i timmen. 

12 rullbroar a£ jarn, 3,4 m breda, och 
1 rullbro i Vib(:}rg. med dubbel bredd. 

27 

l Nuijamaajarvi s.io samt utmed farled en emel
Jan Juustila och Viborg aro stenkummel och pol
lare uppforda~ och dessntom vanliga remmare ut
satta. 

Kanalbyggnaden pagick fran illedlet af a.r 1845 
till 1857 och illedtog en kostnad, inberaknadt koill-

SAIMA KANAL. MUSTOLA SLUSS. 

Forutom slussarna forekomma foljande konst
arbeten vid kana! n: 

1 torrdocka vicl Mustola, inrymillande 6 farkoster, 
1 akvedukt vid Kansola, illed tvenne hval£ a£ 

3,o m spann, 
2 kulvertar, 
13 braddaflopp, 
2 dammbyggnader for n~glering a£ vattenstan-

den i Nui.iamaajarvi och Rattijarvi sjoar. 
2 braddinlopp, 
3 bottenaflopp, 
2 dubbla stamportar, 
2 sattdamrnar, 

pletteringsarbeten aren 1857 och 1858, a£ 3,096,000 
rubel eller 12,386,400 mark. 

Forutoill arligen forelwmmande remonter hafva 
folj an de stol'l'e arbeten blifvit utforda vi d. kana len: 

1895 - 1896 ersattes rullbron i sod1·a andan a£ 
den s. k Abo-bron i Viborg illecl en svangbro a£ 
10 ill fri genoillfartsoppning och steg kostnaden 
harfor till 190,645 mark. 

1897-1903 utvidgades kanalen a strackan Mus
tola-Nuijamaajarvi sjo. Kanalen erhOll darvid ett 
vattendjup a£ 3 ill samt, dar densamma framgar i 
skarning, en bottenbrecld a£ 15 ill, siclodosering a£ 
1 : 2,8 till en hojcl a£ 1,5 ill ofver kanalbottnen, vicl 
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hvilken hojd en rad pa.lar a1·o :inslagna pa 1 m af
sHmd fran hvarandra, mot hvilka reveteringen, upp
~tigande med en dosering af 1 : 1,5 till hojden af 
kanalbankens kron, stodes genom en bakom paJama 
anbragt horisontal sparr. Pa sl\dana strackor, dar 
kanalen ar ford i fyllning, och hvarest uti dess 
sidobankar altvaggar a£ lera aro anbl'agta, ar bot
tenbredden minskad till 12 m. De sharpa krok
ningarna utratades och nya lastage platser anlades . 
Kostnaden for detta arbete stf'g till 1,5 7 7,065 mk. 

Annu efter sitt oppnande for allman trafik an
s:\gs Saima kanal af mangen blifva en allvarsam 
fara for landets fin anser, genom de stora summor 
dt-'n troddes komma att sluka uti rantor, underhalls
och driftkostnader. Dflt ekonomiska resultatet af 
kanaltns verksamhet bar dock pa ett lysan J e satt 
visat det ogrundade uti dessa farhagor. 

Redan s:\som vanligt affarsforetag har Saima 
kau al sl\ ledes lemnat godt resultat, men det ar forst 
genom medtagande i rakningen af den genom kana
len :\stadkomna :indirekta nyttan, som dess stora 
brt"vdelse for landets utveckling ratt framstar . 

Normalprotiler af Saima kana! a strackan Mustola- Nuijamaajarvi. 

a) fyllning . 

··t--.,: .... 2 ~" ,,;.:· J~z~·zf~;; 
--...,_:~:..:.:.: .. ...,.. -.. -~~- = ~--'!_ -:-- ----.:- ~ -- _:_:____~-=' ~ • ij : ·---- -.. -.... 

:__t_.u -+- 'tl __ ..,.__ #,J ---- .f.---- •· ------+-- ~t.s 

Ursprunglig profil. ----- Utvidgad profil. 

b) i grafning. 

---+---- "" 

Detalj af doseringarna. 
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SAIMA KANAL. RATTIJARVI SLUSS. 

SAIMA KANAL. MUSTOLA SLUSS. 
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SAIMA KANAL. PARTI VID TAIPALE. 

SAIMA KANAL. JUUSTILA SLUSS. 
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Sum=~ Summa 

I ~,;,1 p. 
Forlust. 

Ar. Antal utgifter. inkomster. 
farkoster. 

I I p. Mk. I p. Mk. p. Mk. 

~ -
1897 . 5,19 239,144 86 46 1,917 54 ' 222,772 68 - -

189 5,330 129,959 68 456,650 83 326,691 15 - -
1899 . 5,158 132,187 66 422,622 62 290,434 96 - -

1900 . 5,878 160,1 9 9 1 49 ,272 41 338,082 50 - -

1901 . 6,028 298,366 44 493,26 1 02 194,894 5 - --

1902 . 6,3 1 208,457 07 512,905 71 304,448 64 - -

1903 . 8,584 152,454 6 1 637,657 71 485,203 10 ·- -

ll:J04 . 8,856 180,734 26 658,922 65 478,188 39 - -
1905 . 7,855 232,354 99 616,704 79 3 4,349 80 - -

1906 . 8,196 203,894 68 696,435 30 492,540 62 - -

Summa . 

:II 
67,464 11 1,937,744 1 16 11 5,455,350 1 58 11 3,5 17,606 1 42 11 -

I= Medeltal pr · r 6,746 193,774 42 545,535 06 351,760 ' 64 -

Foregtlende tabell utvisar trafikens tillvaxt och 
fo rballandet mellan inkomster och utgifter vid 
kanalen. 

I tekniskt hanseende st{tr Saima kanal all,. 
tid sasom en forebild for solidt och dugligt 
arbete. 

SAIMA KANAL. LAVOLA SLUSS. 
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b) Far/eden fran Saimen till lisa/mi. 

Taipale och Konnus kanaler. 

For astadkommande a£ obehindrad trafik emel
lan Haukivesi oeh Kallavesi sjoar byggdes Tai
pale och Konnus kanal er aren 1835-1839 for en 
kostnad a£ 132,000 mark. De aro de forsta a£ sta
ten utforda kanaler med slussar i landet. Redan 
tidigare~hade N. L. Arppe, for att underlatta stock-

langd a£ 50,5 m, en bredd a£ 7,71 m samt ett vat
tendjup a£ 2,67 m. Ofver kanalen leder en vang
bro a£ triL 

Konnus kanal ar anlagd aren 1865-1 68 for en 
kostnad a£ 272,000 mark, i stallet fur den osterom 
belagna aldre kanalen, som byggdes under :hen 
1835-1 39. Den forenar Leppavirta strom och 
Koirusvesi sjo, emellan hvilkas vattenytor hojddi£
ferensen utgor O,su m. Kanalen bar en langd a£ 

KONNUS KANAL. 

transporten till sin vid Pielis al£ ar 1832 anlagcla 
sag, latit bygga en kanal med slu ·s vid Utra. 

, Taipale kcmc~l, som forenar Aimisvesi fjard a£ 
Saimen med Unnukka sjo, emellan hvilka nivaskill
naden utgor c:a 5,J rn, ombyggdes aren 1867-1871 
for en kostnad af 519,000 mark och anlades vaster
om den aldre kanalen. Kanalen har en langd a£ 
564 m och en bottenbrecld a£ 8,9 m. 

Sankningen ar fordelad pa tva slussar med 
2,67 m pll hvardera; emellan dem bildar kanalen 
en omfartsbassin a£ 134m liingd och 17,s m brecld. 

Slussarna, utforda a£ sten, hafva hvardera en 

267 m och en bottenbredd a£ R,g m. lussen,. om 
ar byggd a£ st n, har en liingd a£ 59,4 m, bredd 
a£ 7,7 m samt ett vattencljup a£ 2,67 m. 

For att belysa trafildorhallandena rna tabellen 
a sicl. 33 anforas. 

Trafiken har under arens lopp raskt tillvuxit 
och lemnar kanalen fl rligen en nettoinkomst a£ 
27,000 mark. 

Ruokovirta kanal. 
Ruokovirta kanal ar belagen emellan Rnokovesi 

och Maaninka sjoar, emellan hvilka fallet utgor c:a 



Summa Summa Vinst. For lust. ~ 

Ar. Antal utg ifter. inkomster. 
fa rkoster. 

Mk. 

I 

1 97 . 3,2 1 24,451 

1 98 . 
I 

3,603 I o, 26 . II 
1899 . 3,619 8,00 1 

1900 . 

:II 
3,940 7,550 

1901 . 4,333 9,841 

1902 . I +,430 I 12,264 

I 19tl::l . 5,72 1 17,96 

191l-l . 6,278 11,0±2 

1905 . 

1906 . 

Rumma . -±7.5:)9 116,703 

MeLleltal pr ltr -!,7 54 
I 

11 ,670 

0,~5 m. Kanalen, som byggdes c\ren 1878-1879 for 
en kostnad af 1~7 ,000 mark, har en langd a£ 37 1 m, 
en bottenLredd af 7,7 m samt ett vattencljup af 
~.t m virl lAgvattenstand. lnssen utford af tdi, 

ar 35,G m lang, 7,7 m bred samt har ett vatten
djup af 1 ,IH m. ~lus:;en bar blifvit ombyggcl till 
Hig~ta vatt'n ·tand arcn 1889 och 1903. 

Antalet f.a rkoster, som under :\ren 1897- 1906 
passerat kanalen, amt inkomsternas och utgi.fternas 
storlek framga af foljande tabell: 

I p. hlk I p. Mk. I p. M.k. I p. 

I 5o 29,273 I 93 I 4,822 43 - -

79 1 29,320 

I :~ II 

22,-W3 75 - -

2; I 31,984 23,9 3 59 IJ - -

22 24,3 13 I 95 , 16,763 73 -
I= 59 34,307 2+,465 41 -

30 33,7 2 10 21,517 80 - 1--
I ±1 35,770 - 11 17,801 59 - - -

12 II 53.929 77 -!2 . 87 I 65 I - - j-

fi3 53,084 ±ll 43,127 77 

15 67 .8-!-ll 56 59,039 ±1 

86 11 393 606 I 99 11 27(i,I.J03 13 I 
I 39 I 39:360 I 70 27 ,69U I 31 I I= 

drades till clubbel sluss. Kanalen bar en langd 
af 1,672 m, en bottenbredcl af 7,7 m samt 
1,78 m vattendjup vid lagvattensUmd. De sam man
byggda slussarna, utforda af. tra, aro hvardera 
35,G m langa och 7,7 m breda. Ofver kanalen leder 
en svangbro af tra. Ar 1898 ombyggdes nedre 
slus kammaren samt ar 1900 den ofre. 

Antalet farkoster, som under aren 1897- 1906 
passerat kanalen, samt inkomsternas och utgifter
nas storlek framga af den forra tabellen a sicl. 3-:1:. 

I 'I S umm a I' Summa II Yinst. II Forlust. 
Ar. Antal utgifter. inkomster. 

II 
farkoster . ~~-~--~ -

11 
-~--- -

Mk. p. , Mk. I p. ' .Mk. I p. 1\lk. p. 

1807 . . II 1,628 II 2,89 

1 98 . 1,913 20,4+2 

1 99 . 2. 160 2,309 

1900 . 2,027 
II 

2,682 

190 1 . 1 ,9o1 2,346 
II 1902 . 1,630 8,6±5 

1903 . I 1,778 16,592 

190-! . 1,860 2,1.J.3 

1905 . 1,628 

II 
2,445 

1906 . 1,86:1 3,±24 

Summa . 

::I 
1 ,-!48 

II 
63,928 

Medeltal pr ar 1,845 6,392 

Ahkionlahti kanal. 

Ahkionlahti kanal, som forenar Maaninka och 
Onkivesi sjoar, emellan hvilka ett fall a.£ 2 ,7 1L 

4,5 m fordinnes, anl ades for en kostnad af 592,000 
mark {Lren 1866-1874 samt ombyggdes arcn 1884 
och 1885 fiir 45,000 mark, hvarvid slussen foran-

07 3,36 1 1 95 I; 463 I ss II - -

35 ±,201 ±5 -- - 16,240 90 

- +,993 85 2,68-l 5 -· -

30 +,3 12 65 1,630 35 
I 

- 1-
80 4,205 

I 
I, 58 30 

I 
10 - -

- 4,2:!6 85 - - 4,418 15 

16 ±,001 05 - - 12,59 1 I 11 

40 5,-!73 70 3,330 

I !~ I 
- I _ 

37 4,875 
65 11 

2,430 - - I 
50 5,1-!8 43 1,723 93 - --

I :~ II 4±. 00 

I ~7 II 
14 ,121 I 89 

1
1 33,250 I 16 

4,-! 0 1 ,-!12 19 3,325 1 02 

Nerkoo kanal. 

Nerkoo kanal, anlagd aren 1866-1869 for en 
kostnad af 392,000 mark, forenar Onkivesi sjo med 
Nerkoonlaks vik a:f Porovesi sjo. l i allet emell an dessa 
sjoar ar c:a 1 m. Kanalen har en langd af 1,544 m, 
en bottenbredd af 7,7 m. samt ett vattendjup 

5 
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Summa Summa 

~ Vinst. 

I 
Forlust. 

A.r. Antal utg ifter. inkomster. 
farkoster. 

Mk. 

1897 . 1.061 6,133 

1898 . 1,1 91 4,216 

1 99 . 1,561 3,260 

1900 . 1,+41 16,712 

1901 . 1,235 8,540 

1902 . 922 2,513 

1903 . 898 3,008 

1901 . 1,226 9.522 

1905 . 652 6,558 

1906 . 654 3,029 

Summa . 
II 

l0,8-i7 II 93,524 

ll.recleltal pr ar · l1 1,0 5 II 9,352 

vid lagvattenstand af 2,os m. I kanalen finnes 
tvenne omfartssUiJlen af 59,.J. m lan gd och 14,~:~ m 
bottenbredd. Slussen, uppford af tdi., har en 
langd nf 35,G m, en bredd af 7,•u m samt dt 
vattencljup af 1,1H m vid lagvattensU'tnd. lussen 
har blifvit ombyggd ar 1894 samt slussbottnen an'n 
1900 och 1902. Ofver kanalen leder en rullbro 
af tra. 

Foljande tabell, utvisande antalet farkoster, som 
passerat kanalen, samt utgifternas och inkomster
nas storlek rna an£i:iras: 

I p. Mk. I p. Mk. I p. I J\1k. I p. 

23 4,042 20 - -
I 

2,091 03 

09 3,877 - - - 3;!9 09 

05 ,168 05 4,908 - - -
23 5,231 - - - 41,4 l 23 

61 5,208 10 - - 3,332 21 

30 5,026 9!1 2,483 60 - -

50 4,267 25 1.258 75 - -
57 6,164 60 - - 3,357 97 

11 5,447 35 - - 1,110 76 

51 6,340 so 3,3ll 29 - -

I :~ II 53,773 I ~~ II 11 ,961 I ~: II 51,712 
1 29 

5,377 1.196 5,171 23 

och 1884 kanaliserad es Kihlovirta, belagen emel
lan Porovesi och Haapavesi sjoar, till ett djup af 
1,19 m samt en bottenbredd af 7,4 m. 

Kanaliseringen a£ farleden i sin helhet vidtog 
1900. Harvid upptogs en 1,r:;6 m djup och 6,s m 
bred farled fran lisalmi stad till den i:ifver Kiuru
joki ledande Nivansilta bro samt en l,o m djup 
och 6, m bred faded fr lm namnda bro till Kiuru
vesi socken. De i Kiurujoki fi:irefintliga forsarna Ni
vankoski, KeuYonkoski, Saarikoski och Niskakoski 
fi:irbigingos med kanaler. 

I 

I' 
Summa Summa 

~ Vinst. I Yorlust. 
Ar. Antal utg ifter. inkomster. 

I I 
fa rkoster. 

Mk. 

1897 . 922 4,396 

18\l8 . 977 3,41 1 

1 99 . 1,1 00 4,616 

1 9!)0 . 1,070 10,817 

1901 . l , 128 4,925 

19112 . 719 5,896 

1903 . 722 2,829 

1901 . 8 3 4,246 

1905 . 1.120 2,707 

19116 . 1,248 2,470 

Summa. :II 9,889 II 46,348 

Mede!tal pr ar 989 4,634 

c) Far/eden fdi n lisalmi lilt Kiuruvesi. 

FrA.n Iisalmi gar farleclen vasterut ofver Poro
vesi och Haapavesi sjoar langs Kiurujoki och Saa
rikoski kanal till Kiuruvesi sji:i. 

Fragan om kanalisering a£ detta vattendrag 
upptogs redan aren 1863 och 18G4. Aren 1883 

I p. Mk- . -~ -;;:- Mk. I p. Mk. I p. 

us 2,54-! 95 - - 1,851 13 

3 3,009 45 - - 402 :18 

93 3,577 45 - - 1,069 48 

29 3,045 75 - ·- 7,771 5-± 

51 3,296 55 - - 1.62 96 

91 2,994 35 - - 2,902 56 

76 2,695 35 - - 1M 41 

25 3,510 25 - - 736 -
05 3,417 05 710 - - -

52 4,059 13 1.588 91 - -

I ~~ II 32, 15() I ~: II 2.29 I :~ II 16,496 
1 46 

3,215 229 1,649 64 

Saarikoski kanal. 

Saarikoski kanal forseddes med sluss a£ tra. 
Slussen har en langd a£ 34,4 m, en bredd af 6,1 m 
och ett vattendjup a£ 1,o m. For att kunna bi
beht~.lla vattennivan i Kiuruv si vid for b:ltfarten 
ni:idig hi:ijd anlades i ~aariko~ki .fors en regle-

-------- ----------



ringsdamm fo rsedd med stockflotningsranna och 
fisktrappa. 

Arbetet slutfordes i hufvudsak under ~r 1907 
samt medtog en kostnad a£ c:a 629,000 marlc 

d) Farleden ji-li n Kuopio till Heinii.uesi. 

Emellan fl.ren 1892-1895 upprensades en far
led emellan Suvasvesi sjo och Karvionranta i Hei
navesi socken genom Karanlra strom forbi Palokki 
sltg och lastageplats samt vidare genom Ru
sinvirta strom till Varisvesi och darifran genom 
Saunavirta strom till Karvionranta benamnda la
stageplats. Arbetet medtog en kostnad a£ 40,000 
mark. 

Denna farled har under ftren 1906 och 1907 
blifvit utratad genom upprensning af Kortekannas, 
1-tusinvirta och Saunavirta sund. Dessutom anla
des i Karvio forsnacke en regleringsdamm och steg 
lwstnaden for dessa arb ten till 121,000 mark. 

Karvio kanal. 

Karvio kanal forenar Karviojarvi och Kerma
jarvi sjoar med forbigaende a£ Karvio l,s m hoga 
fors. Harigenom erhi:ill Kermajarvi vidstrackta sjo 
direkt sji:ifartsforbindelse ofver Karviojarvi och Su
vasvesi med Kuopio och salunda afven med farle
derna i ofriga Saima vattendrag. Kanalen, anlagd 
aren 1895-1896 for en kostnad af 120,206 mark, 
har en langd a£ 175 m och en bottenbredd af 9 m. 
Slussen uppford a£ sten ar 35,5 m H'mg, 7,5 m bred 
samt l1ar ett vattendjup a£ 2,1 m vid l ~gvatten

stltnd. Ofver kanalen leder en svangbro a£ tra. 
For att belysa trafikforhallandena rna foljande 

tabe 11 anforas: 

Summ::t 
A.r. Antal utgifter. 

farkoster. 
Mk. I 

1897 . 895 1,845 

1898 . 72 2,354 

1899 . U9 3,104 

1900 . 727 2,996 

1901 . 847 2,395 

1902 . 1,052 1,9 0 

1903 . 1,119 2,217 

1904 . 1,159 3,693 

I 1905 . 9 1 1,953 

1906 . 1,035 3,587 
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e) Farleden fran Heiniiuesi till Joutsenuesi. 

Fran Kermajarvi fortsattes farleden soderut ge
nom Kerma, Vihovuonne, Vaarakoski och Pilppa 
kanaler till Joutsenvesi sjo. Detta kanaliserings
arbete vidtog i borjan afar 1903 och slutfordes under 
ar 1906 samt medtog en kostnad a£ 849,586 mark. 

Slussarna hafva en !angel a£ 36,o m samt en 
breclcl af 7,5 m. 

Farledsdjupet ar 2,1 m vid 1:\gvattenstand. 

Kerma kanal, 

hvars sluss ar fundamenterad pa berg och uppforcl 
af sten, har en langcl a£ omkring 200 m. Kana
len gar genom naset emellan Kermajarvi sjo och 
Koskilahti vik. Hoj dskillnaclen emellan vattenytorna 
ar 2,6 m. 

Vihovuonne kanal 

ar bela.gen 2,5 km nedanom Kerma kanal. Kanalen 
med sluss, hvars troskelhojd ar l ,os m, ar grafd 
genom Kaivannonni emi udde, saluncla forl)igaende 
Vihovuonne fors. Slussen hvilar pa berg och ar 
uppford af sten. 

Vaarakoski kanal 

utan sluss ar grafd genom Vaaraniemi udde och 
har en langd af 240 m, en bottenbredd a£ 14 m 
och en krokningsraclie a£ 150 m. Kanalbottnen och 
sidorna aro reveterade med st n. 

Pilppa kanal, 

som ar dragen forbi den lika benamnda forsen, 
bar en langd a£ 200 m. Slussen, hvars troskel
hojcl ar 1,os m, hvilar pa berg samt ar uppford af sten. 

~ Summ• Vinst. Forlust. 
i~komster. 

I I p. p. Mk. I p. Mk. p. 1\[k. 

54 9 7 25 - - I 58 29 

68 997 65 - - 1,357 03 

90 1,130 90 - - 1,974 -

57 1,09 1 65 - - 1,904 92 

- 1,370 05 - - 1,024 95 

- 1,817 85 - - 162 15 

09 1,761 05 - - 456 04 

24 2,09() - - - 1,6()3 24 

70 1,1 02 70 - - 85 1 -

44 1,844 1{) - - 1,743 34 

Summa. 

: II 
9,292 

II 
26, 128 

I ~~ II 14,193 
1 20 II -

1= 11 
11,934 

1 96 
Medeltal pr §,r 929 2,6 12 1,419 32 I - 1,193 50 
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f) Far/eden fran Nyslotl lill Nurmes. 

Saima systems andra hufv udst.rat, hvilken fran 
Haukivesi utgrenar sig at as ter, strackande s ig t ill 
ryska gransen och ofv r densamma, har blifvit till
godosedd medels genomgrafning a£ Oravi.ntaipale 
nas och kanali sering a£ den fors rika Pieli s alf. 

Oravi kanal. 

Oravi bppna kana! fo renar Hauki vcsi och J out
senvesi SJiiar . D n anlades arcn 1859- l86 L och 
medtog en anlaggn ing kostnad a t 60,400 mark. 
Kanalen har en liingd a£ 23 7,5 m, bottenbredcl 7 ,~ 

m och vattendjup 2,1 m. Ar 1881 ombyggdes kana
len och 18\:Jl byggd<'s ofver densamma en svangbro. 

Pielis alfs kanaler. 

Pieli.s alf, hv ilken ncdfor vattnet fnm Pielisjiirvi 
stora sjo ti ll Pyhajii.r vi, har ett fall af 16.r; meter, 
hufvudsald igPn koncentreradt i alfvens mell ersta och 
nedersta lopp. Alfven a1· p<\ en langd af 58,s km 
hnali serad. Ar betet utfordes illell an aren 1874 

och 1883 for en kostnad af 2,762 .000 mark . Forbi 
Joensuu, Utra, Kuu rna, Paihola, Haapavirta, Jako
koski, Saapaskoski, Nestcri, K altimo och H ~i.iha for
sar bar man graft kanaJer forRedda meu tilJsam
man · elfva slussar. Kanalema hafva en botten
bredd af 7 ,7 ill, vattendjup af 2,1 m och en sam
manlagd langd a£ 5, 735 m. Slussarna, a£ hvi llm 
7 aro a£ t ra och aterstliende 4 af st n, hafva en 
langd af 35,6 m, b rcdd af 7,7 ill och ettvattendjup 
af 2,1 m. Ofvrr kanalen leda tvcnne svangbroar, 
lPmnande 7 ,, ill fri. oppning. 

Emellan kanalerna ar farleden upprensad och 
utprickad med stenku mmel sa.mt fasta och flyttbara 
rerum are. 

Utom ArligPn fiirekommande remonter och for
cljupning af u ppgrundade stallen i kanalerna och 
farleclerna hafva fo lj an de arbeten utforts: 

1 9 1 upprensning och utratning af farleden pi\, 
sarskilda strackor; 

1896 ersattes svangbron ofver J oensuu kanal 
illed en ny af jarn, och slussen blef delvis om
byggd . 

1898-1902 utfordes en mangel arbeten fiir £ar
ledens forbattrande sa,som : Sirkkala sundets v id 
J oen uu upprensning, ombyggnad af Utra sluss 
af ston, utratning och fo rcljupning af farleden, land
ningsb ryggors och pirers byggancle, fthhngning 
och forstarlming af ledverk och strombrytare m. m. 
fo r en sammanlagd kostnad a£ 4 70,000 marie Ar 
1907 om byggdes J akokoski trasluss a£ sten . 

Rorelsen a P ieli alfs kanaler ar icke synnerli 
gen li flig, sasom af foljanc1e tabell framgar. 

g) Far/eden fran Syvari till Vuoljdrvi och 
Akonvesi till Kallavesi. 

Lastukoski kanal. 

Lastukoski kanal med sluss forenar yyari och 
Vuotjarvi sjoar, emellan hvi lka fallet varicrar frAn 
O,H-1,5 m. Slus en Jigger delvis pa berg delvis 
pa boton gruncl. Dess sidomurar aro a£ ten. Den 
har en hingd a£ 3 7 ,f;5 m, en bredd af 7,5 ill samt 
0,7 · m troskfllhojd. A 1 betet vidtog i borjan af ar 
1904 och slutfordes i hufvudsak under lir 1907. 
Kanaliseringsarbetet hade da mt·cltagit en kostnad 
af 310,5 70 mark. Genom denna kanal och i sam
manhang med des;; byggande verk tallda farleds
rensningar och fi"irdju pningar har en 0 kill lang 
faded a£ 1 ,()5 m cljup vid lagvattenstl\,ndl\,staclkommits. 

il II 
Summa s,m~ Vi n~t. Forlust. Ar. Antal utgi fter. ~wmster. 

farko. ter. - --

I I ll-lk I p. 1\Ik. I p. Mk. I p. Mk. I P· 
' _II 1 97 . 4)154 40,:!05 1 6.) II 211,453 80 - 20,0-! l 85 

1898 . 3,.)82 39,6\12 611 20, 1 I -15 - - 1 19,5 11 15 

I 99 . 2.774 4 ,1 6 1 107 16,27 05 - - II 3 1.883 02 

1900 . 2.!142 69,4(13 24 2 1,656 95 - =II 47 .746 29 

1901 3,6!)8 6,29 1 98 20,6.)9 55 - 65,632 43 

1902 . 4,470 
I 

82.343 8 25, 11 5 2ll - =I 57,228 68 

1903 . 3 ,957 I 72.5-!7 ±2 27,76 1 I 45 - ±±,785 97 I 
1904 . 

:II 
2,509 7 .008 87 :23.130 .IJI - =I 5-1-.27 47 1 

1905 . 2,672 62,271 45 25,83S 90 - 36.432 !)5 

1906 . 2,942 95.365 04 25.4-7-1 (\5 - - 1 6\1,890 39 

Summa . I 
33,(i00 67 4,591 

1 20 
227,150 40 

I 
±47,440 8u I - -

Medeltal pr ar 3.360 67,459 12 2~,7 1 5 I o4 - - 44,744 I 0 



Farled n slutar vid Vuotjarvi sji)s socJra sida, dar 
vattendraget genom Juankoski fors, invid h vilken 
Stromsdals bruk (Juantehdas) ar helaget, och Kar
jalankoskifon; in faller i Akonvesi sjo. V uotjarvi 
och Akonvesi aro forbundna med hvarandra medels 
smalsparig jarnva.g. 

For astadkommande a£ en battr·e trafikled fr£m 
Akonvesi genom Muuruovesi och .Juurusvesi till 
Kallavesi hafva under Aren 1896 - 1900 Leveesalmi 
och Palo almi sund samt Karjalanvirta, Muurue
koski och Putaankoski strom mar blifvit u ppmucld
rade. Farleclen upptogs till en botten bredd a£ 
12 m och 2,o m djup vid lAgvattenstand och steg 
kostnaden harfor till 103,693 mark. Den salunda 
erMllna trafikleden !tar en langd a£ 83 km. 

h) Kulvele kana/ i Ruokolaks och Taipa lsaari 
socJ.·nar. 

Genom cletta kanaliseringsarbete ftstadkoms en 
betydlig utratning a£ farleden omellan Harakan
niska hamn vid Saima och Nyslott. Kanalen ut-
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samma niva liggancle storre fjard, och llar en Iangel 
a£ 416 m, en bottPnbredd a£ 8,9 m samt 1,9 m 
vattendj np vid la.gsta seglation ·vattenstll.nd. Sa val 
Ofver Varkaantaipale som ofver J umisalmi kanaler 
leder en svangbro . 

j) Far/eden i Vuoksen. 

Vuoksen flodPn, som ntgor aflopp for Saima 
vattensystem, genombryter Ralpansselka och strom
mar darvid utfor Vuoksenniska, Tainionko ki, 
lmatra, Vallinko:-ki, Enso och Rouhiala m. fl. for
sar med sammanlagdt fall af c:a 64 m, hvaraf pa 
den bekanta Imatra forsen kommcr c:a 19 m. Vid 
J aaskis kyrka lifyergflr alfven till ett lugn vatten 
merl stall vis betydande bredd. Vicl Paakkolankoski 
afsmalnar floden, men utviclgar sig Mer till ett 
lugnvatten, liknande en rad af sammanhangande 
sjoar. Genom tvenne utloppsarmar, hvilka omsluta 
den o, pa hvilken Kexholms stad med fastning ar 
belagen, utfaller vattnet i Ladoga. 

Hufvudstr(hnm n flyter numera genom en ar 

I Antal 
Rumma Summa Yin st. Forlust. 

. \r. utgi l'ter. inkorn !;ter . 
farkoster. I 

:Mk. 
' 

I 97 . 1,930 4,433 

I 
1898 0 . I 1, 92 5,043 

1899 . I 2,118 

II 

3,088 

1900 0 2, 194 3,:)64 

Hl01 2,009 3,5 1 

1902 0 2,342 3,<19 

1903 0 2,659 3,254 

190-! 0 2,877 2,993 

1905 0 2,6 8 2,988 

191J6 0 2,5 2 

" 
2.83-! 

Summa . 

: II 
23,291 34,R79 

Medeltal pr ar 2,329 3.487 

vidgadp,s till en hottenbredd af 11,~ m och till ott 
vattend,iup af 2,82 m vid lll.gvatten tand. Arlwtet 
utforde.s under i'tren 1901 och 1 902 sam t mecl tog en 
ko tnacl a£ 50,719 mark. 

i) Farleden fdm 6ppna Saimen lill S:l Michels slad. 

For erhallancle af farlecl fran Saima sjo till S:t 
.Michels stad hafva Kirlwntaipalc och Varkaanta i
palr nasen samt Juurisalmi, Siikasalmi, Pyorisalmi 
m. fl. sund kanaliserats. 

Vat·kaantaipele kanal, som anlades aren 1874-
1877, fi.irenar Sommcnjarvi sjo med Lonhivesi i 

I p. 
----

I -,-p. Mk. I p. Mk. p. Mk. 

I 36 3,360 50 - - 1,072 86 

88 6,754 1 20 1,710 32 - -

96 8,962 1 35 5,873 39 - -
14 7,1164 95 4,10U 81 - -

13 6,995 80 3,-!14 67 - ,-
13 8,:~9 1 

I ~~ 
5.293 37 -

1= 52 8,722 5,468 I 23 -

I o8 9,115 I 30 6,122 22 - 1-
I 06 

9)2 95 6,440 89 - 1- 1 
54 8,820 1 50 5,985 1 96 - - I 
I :~ II 78,216 I :~ II 44,409 

1 86 1\ 
1,072 86 

7,821 4,440 I 99 107 29 

1857 g rafd, Kivisalmi benamncl 3 m hiig fors till 
Suvanto sjo och da,rifn\n genom TaipalC' a lf till La
doga sjo. Flodcns maximi hogvattenmassa uppg:h till 
1,200 m3jsek., minimi ater till360 m3jsck. Vattenmas
san vid medelhogvattenstand uppgctr ti ll 660 m 3j:-;ek. 
och vid medellagvatt nstand till 480 m 3/sek. 

Flodp,n ar segelbar under stone dPlen af sitt 
nedre lopp . Aren 1892-- 1895 verkstalldes kanali
sering af floclen fran Jaaskis kyrkoby till 'l'iurin
niemi by i Rais~ihi socken a den nol'l'a grent~n samt 
till Kiviniemi udde. i Sakkola socken a den sodra 
grenen. Farleden har ett cljup af 2,1 meter under 
higsta seglationsvattenstand. Fiirbi Paakkolankoski 
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O,s m hoga fors leder Paakkola kanal med sluss. 
Slussen, som har en langd a£ 35,-t m, en bredd a£ 
7,66 samt 2,67 m vatt ·ndjup ofver triisklarna, ~i.r upp
ford a£ tri:i, h varemot slussbottnen bildas af ett beton
lager. Kostnaden for arbetet teg till 329,5~3 
mark. 

Antalet farkoster som under aren 1897--1906 
pas erat kanalen, afvonsom inkomsternas och utgi£
ternas storlek framga a£ tabellen a sid. 37 . 

Kiviniemi fors afbryter farleclen, men fortsattes 
denna darpa genom Suvanto sjo ancla till clcss soclra 
anda vid Koukunniemi, hvarest 'l'aipalc a!£ utrinner. 
Denna ar segelbar a sitt nedre lopp. JTor farleclens 
utstri:ickande till Ladoga borde bar V askela fors 
kanali ·eras. 

Afven den nona utloppsarmen ar segelbar pa 
£Jere km Hingcl. Sammanlagda langden a£ de pa 
Vuoksen iloden trafikerade farlcderna uppgar till 
178 km. Farledsdjupet varierar fnm 1,5 till 3 m. 

Furutom of van anforda arbeten for £arty gslc
ders a tadkornmande lmfva en mangel smarre striim
rensningar och kanaliseringsarbeten blifvit utforda. 

Farlederna sammanlagda langd inom Saima 
vattensystem uppgar till Mver 2,000 krn med ett 
farlr>dsdjup varierande mellan 1 ,5 och 2,ol m vid 
l< gvattenstAnd. 

SjOfarten oppnas vanligen i mecllet a£ maj sarnt 
upphiir i mecllet a£ november. 

Tekniska detaljer. 

Anda till senaste bder hafva slussar for mm
skande af anlaggningsko tnaderna stundom utforts 
a£ tra. I anseende till att varaktigbeten for en 
dylik konstruktion kan raknas till endast omkring 
15 ar, att om byggnad med an vandande a£ samma 
material numera i regeln icke forekommer, och om
byggnad till stenslnss und er vintern ar forenad 
med svarigheter och okade kostnader, har numera 
Yid nybyggnaclPr nastan uteslutande naturlig sten 
kom mit till all\·andning. 

'l'ra-slnssportar (af furuYirke) hafva i medeltal 
Yid Saima kanal haft en Alder af 19 A.r. Portar 
finnas dock, som varit anda till 32 ar i bruk, och 
i ett fall i:inda till 50 ar - polten for kanaldockan 
yj d .1\I ustola. 

Denna olikhet i haJILarhet ar beroende, dels a£ 
den olika anstrangning portarna aro underkastade, 
dels af det am·anda materialets beskaffenhet. - De 
portar, lwilkas lifstid Yarit mycket lang, hafm liten 
trycl{hojd oc·h obetydlig anstrangning af materialet. 
Men elmru Saima h:anals portar i allmanhet hafva 
att uppYisa pakanningar i reglama af anda upp 
till 250 kgcm2 for fum virke, hollo de dock tidi
gare i medeltal 19 ar. umera bar denna lifslangd 
nedgatt, beroende af att Yirke a£ sa god beskaffen
het som tidigare ntnligen icke ,-[dare star att fas . 
- Portarna ombyggas numera enligt ny mod el], 
och ber~i.knas da1Tid tradelarna efter en anstrang
ning a£ 100 kgcm2. 

PIELI S KA NAL. Sluss at tra. 
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PILPPA KANAL. Sluss af sten. 

Hvad den tekniska behandlingen af kanalbygg
naclsproblemen Yidkommer, har man trafvat att 
draga nytta a£ de anvisningar, edarenheten inom 
branschen hos oss lemnat, hvarjamte icke hellcr 

har till am plig er£arenhet fran utlandet lemnats m· 
silcte. 

Resultatet har i hufvuddrag varit, att kanal
profilerna erhallit storr genomskarningsarea och 

t - 'D 

Slussport af tra. 
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att sfl.val ofvan som nedanom lussarna anordnats 
tillrackligt breda bassiner for vantande farkoster, 
att krokningsradierna tagas rih:tiga, att slussarna san
kas tillraekligt djupt ned, att sti:irre omsorg egnas 
reveteringen at kanaldoseringarna, att de s. k. frost
grafvama vid slussarna bortlemnas, att slus por
tama konstrueras annorlunda an for r, hvarigenom 

..___ ____ 1_70 I 
.; 5o T 

- t6o _ I 
I 0 
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Rullager fOr slussportens ofra vridningstapp. 

materialets anstrangning M.lles inom tillatna gran
ser samt portarna med latthet lata oppna och sluta 
sig, hvilket ernMts genom att stalla lagertappama 
excentriskt i forballaude till rundstandarens axel 
samt omsorgsfullt utbi lda saval ofra som nedra lag
ret och anbringa rullor mellan ofra lagertappen och 
halsjarnet m. m., m. m. 

: 
I 



Kanaltrafikens storlek. 

Pa grund a.f vid uppbordskontoren forda stati
stiska journaler kan storleken af trafiken genom 
de med slussar forsedda kanalerna besUimmas. 
SAsom naturbgt ar, har Saima kanal att uppvisa 
den storsta trafiken. 

Grafiska framstallningen a sid. 42 visar tra
fikens storlek under aren l859-1907 samt likasA 
storleken af de under de olika aren nppbuma ka
nalafgifterna. 

Annu for par tre decennier tillbaka var i vilrt 
land afven bland kanaltrafikens foresprakare den 
Asikt radande, att vattenvagarna, i den mlln jarn
vagsnatet utve klades skulle forlora mycl{et a£ sin 
betydelse. , ll befarades, att den Ar 1889 for tra
fik oppnade savolakska banan skulle verka min
skande pa trafiken A Saima kanal samt att detta i 
annu hogre grad slmlle b lifva fallet efter tillkom
sten a£ karelska banan med dess bibana till Imatra 
och Vuoksenniska hamn vid aima sjo . Att dessa 
farhagor, som en tid minskade intresset for nya 
kanalanlaggningar, voro ogrnndade, visar dock 
forestAende grafiska framstallning. Efter namnda 
jarnvagars tillkomst har trafiken pa kanalen tillvuxit 
och det i hogre grad, an hvad som tidigare varit fallet. 

Jamfores den genom Sairna kanal transporte
rade godsmangden med de godsmangder, som tran
sporterats a de jarnvagar, som omsluta Saima vat
tensystem d. v. s. karelska banan fran Joensuu till 
Viborg och savolakska jamvagen fran Iisalmi till 
Kotka for 1k 1906, £inner man, att trafiken pa ka-
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relska banan reducerad till hela banlangden 431, ts 

km utgjorde 123,1.93 ton samt A savolakska banan 
a£ 601,21 km langd 64,7 :4. ton eller sammanlagdt 
187~.977 ton, under det att tontalet gods, som tran
sporterades A Saima kanal, under namnda ar upp
gick till 563,480. 

Dessa siffror aro icke direkt j~i.mforbara med 
hvarandra. Trafikens storlek borde uttryckas i 
tonkilometer. For de namnda banorna uppgick ton
ki lometertalen for ar 1906 till resp. 44,71.9,000 och 
38,623,000 eller sammantaget till 78,342,(J()0. 

Tonkilometertalet for godset, som under samma 
ar passerade Saima kanal, uppgick till 88,414,36'71 
om kanallangden raknas fr{tn Viborg till Laurit
sala = 59,s km. 

'.l'onkilometertalet for Saima kanal ntgor i <let 
narmaste halften a£ summan a£ de namncla j~irn
vagarnas tonkilometertal. P grund a£ otillracldigt 
statistiskt material kan tonkilometertalet for den 
godsmangd, som passerat de inre farleclerna id<e 
exakt angifvas. Med tillhjalp af de vid lmnalerna 
forda statistiska journalerna kan man dock approxi
mati vt best aroma des sa tal. 

For erhallande a£ tonkilometertalet for farle
derna i Saima vattensystem, antagL'S att det tontal 
gods, som passerat 'raipale kanal, passerat striickan 
Kuopio-Viborg och det tontal, som passerat Joen
suu kanal, passerat strackan Pielisjarvi-Vi borg 
samt villare att Merstoden af Saima kanals hela 
tontal frambefordrats endast genom kanalen eller 
59,s km. SAlunda erhAlles approximativt for kanal
trafiken a 8aima vattensystem tonkilometertal af fol-

6 
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Grafisk framstallning · af bruttoinkomsten och tontalet utaf a Saima kanal transporteradt gods. 
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Kanalens namn. Godsmlingd Kanalafgifter Go~smangd Kanalafg i fter 

i ton . Fmk p. 1 ton. Fmk p. 
I 

I 
Koivukoski och Ammakoski. 4,800,0 1,230 - 1,597,2 1,134 90 

Murole 25,809,1 4,788 0 100,178,7 5,600 55 

I Lempoinen. 1,596,6 334 41 24,474,8 1,215 75 

Valkeakoski 4,870,6 2,252 07 31,632,7 3,526 50 

Vesijarvi. 30,4 6,s 20,240 23 209,436,1 35,520 20 

Kalkkis 1,370,8 1,700 34 14,217,6 2,733 55 

Kolu. - - - 9,467,8 1,223 Of> 
I 

Saima. 202,816,n 703,247 81 563,4 0,2 696,435 30 

Taipale och Konnus 101,376,4 51,663 48 317,451,7 62,238 49 

Ruokovirta . 4,803,8 3,544 89 24,272,2 4,11 3 25 

Ahkionlahti 2,034,2 1,366 31 12,574,5 4,599 30 

Nerkoo 1,963,6 1,330 70 61,084,8 3,027 65 

I Saarikoski - - - 1,713,6 951 75 

Karvio. - - - 5,788,3 1, 44 10 

Pilppa . - - - 10,412,2 2,537 60 

Pielis alf . 37,357,0 18,700 - 92,802,8 25,474 65 

La tukoski. - - - 323,4 78 35 

Paakkola. - - - 58,76 1,3 8,820 50 

Summa II 419,285,8 I 810,398 I 32 II I ,539,669,9 I 861,075 I 44 



jande storlek, namligen resp. 107,933,680, t}8,04.9,230 
och 9,040,275 eller tillsammans 155,023,185·. 

Antages for Paijanne vattensystem att det ton
tal gods, som passerat Vesijarvi kanal, minskadt 
tned tontalet for Kalkkis kanal, tillryggalagt en 
vaglangd af 100 km eller till trakten a£ Jamsa 
kyrkoby samt att godset genom Kalkkis kanal pas
serat strackan Heinola-Lahtis erMlles tonkilome
tertal af -foljande storlek, namligen resp. 19,521,800 
och 924,170 eller tillsammans 20,445,970. 

Raknas ater for Pyhajarvi vattensystem gods
mangden, som passerat v alkeakoski kanal, hafva 
tillryggalagt vagen emellan Kaivanto kanal och 
Tavastehus, godsmangden genom Lempoinen kanal 
afstandet emellan . V anaj anselka och Tammedors 
samt godsma~gden genom Murole kanal vagen fran 
Kauttu kanal'till 'l'ammerfors erhA.lles for dessa strac
kor foljande · tonkilometertal, namligen: 2,056,145, 
1,713,250 och 6,010,740 eller sammanlagdt 9,780,135. 

Tonkilometertalet for dessa vattensy~tems far
leder blir saledes for ar 1906 appr. 185,249,300. 
D'a mptsvarande tal for godstransporten langs alla 
statsbanor ar 376,288,000, ar kanaltrafikens ton
kilometertal sdledes omk1·ing halften af statsba
nornas. 

Tonkilometertalen for namnda tre vattensy
stem aro sjalffallet alldeles for laga, ty all den 
godsmangd, som icke transporterats genom med 
slussar forsedda kanaler, har icke tagits i betrak
tande. 

Godsmangden som under aren 1880 och 1906 
befordrats liings landets kanaler samt kanalupp
bordens storlek framga af tabellen a sicl. 42. 

Sammanlagda godsmangden, som ar 1880 pas
serade landets samtliga kanaler utgjorde 419,285,s 
ton samt ar 1906 1,539,669,9 ton. 

Under samma ar uppgick sammanlagda gods
mangden for landets samtliga jiirnvagar till resp. 
365,090.1 ton och 3,077,384 ton. 

I kanalafgifter infloto under ar 1906 861,075 
ma1·k. 

Under tiden 1897-1906 har kanaltrafiken lam
nat en nettovinst af: 

1897 Fmk 115,031 
1898 

" 
294,134 

1899 ,, 267,617 
1900 

" 
241,371 

1901 145,701 

1902 
" 

24i,751 
1903 

" 
375,510 

1904 
" 

449,736 
1905 

" 
388,588 

1906 475,347 

Summa Fmk 3,000, 786 
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Detta utgor per ·ar 300,079 mark. 
Ingen ranta a anlaggningskapitalet ar harvid 

beralmad, men skulle hela behallningen utgora en 
ranta a anlaggningskapitalet, o:a 26.5 milj·. mark, 
af c:a l.13 °/o. 

Afloningarna vid kanalernas administration 
kunna uppskattas till 120,000 mark per ar. 

Ehuru de varumangder, som passerat med slus
sar forsedda kanaler, icke aro bestammande for 
trafiken landets samtliga vattenvagar, hvarofver 
statistik saknas, (den senare maste anses vara myc
ket storre an den forra) framgar dock af de an
forda siffrorna, af huru stor betydelse for sam
fardseln vattenvagarna i landet aro. 

Kanalafafgifterna. 

Dessa debiteras enligt en a£ forballandena be
tignad, detaljerad pa varans varde baserad taxa 
och beraknas i allmanhet efter varans rymdmatt, 
men afven for en del varor efter vigt och for an
dra efter storlek. 

Slutanmarkning. 

A samtliga storre afvensom a ett storre antal 
mindre vattendrag ager regelbunden anbatsforbin
delse rum, men darjamte forekomma trafildeder, 
hvilka a kartan tillfoljd af skalans litenhet eller pa 
grund af att trafiken iir oregelbunden, icke blifvit 
utmarkta. 

De i landet forefintliga kanalerna med slussar 
• 

till ett antal af 64 stycken befinna sig alla, med 
undantag a£ tva mindre kanaler jamte tvenne slus
sar i landets norra del, inom de tre stora vatten
systemen. 

Farledsdjupet i kanalerna och farlederna varierar 
i allmanhet mellan 1,5 och 2,7 meter. 

Bottenbredden for farlederna varierar emellan 
12 och 15 meter. I undantagsfall och for ringa 
djup, 1,2-1,5 m, kan bottenbredden a farled med 
liten betydelse nedga till 6 a 10 meter. 

Krokningsradien tages icke under fern ggr far
tygets langd och okas bredden i krolrningar i for
hallande till radien m. fl. faktorer enligt vanliga 
normer. 

Samtliga slussportar aro utforda af tra. For slus
sens Wmning och fyllning aro slussportarna for
sedda med drag- eller med klappluckor. 

Sammanlagda langden af uta£ angfartyg trafike
rade inre farledsstrackor utgor omkring 3,500 km. 



HamnforhAllanden vid inre farleder. 

Landets samtliga 14 nppstade1· li gga vid farbara 
vat-tendrag och aro clarfor hamnstader. Alla hafva 
pa tva nar, - Kexholm och Heinola- an lutning 
till jarnvagsnatet. 

Manga stader hafva att uppvisa ratt liflig trafik 
ocb betyclancle .hamnanlaggningar. De fornamsta i 
d tta hanseende aro 'l'ammerfors och Kuopio. Den 
forra bar tvl\ hamnar, den ena beHigen vid Pyha-

jarvi, den ancl ra vid Nasijani. Sammanlagda kaj 
langden utgor 960 m. 

Kuopio hamn har en kajlangd af 2,338 m. Lo
kaltrafiken formedlas genom 21 passagerarefmg
batar och 14 bogserbatar amt a£ 74 segelfartyg. 
Hamnen erbjuder en liflig och karaktaristisk an
blick, isynnerhet middagstiden, da efter banta
gens ankomst ett par tiotal {tngbatar anga af i 
olika riktningar langs de omgifvande vidstrackta 
vattnen. 



Farleder och Hamnforhallanden vid kusten. 

Finland har en Hmg till stor del a£ vidstdickt 
skargard omgifven kuststracka. Sammanlagda lang
den a£ langs kusten utprickade farleder ar 5,600 
km. 

Med afseende a djupet ii.ro dessa indelade i 
fyra kategorier med djup af resp. 6, 12, 18 och 
24 fot. 

Farledsbredden varierar emellan 10 och 50 m 
beroende a£ farledens djup och andamal. 

Krokningsradier under 400-600 m a 4-5-6 
m farled soker man om mojligt undvika. 

Af kanalanlaggningar, som utforts vid hafsku
sten, rna namnas Lemstroms-, tromma-, Hastnas
och Klubbnaskanalerna. 

For uppditthallande a£ sjofarten emellan vid 
flodmynningar belagna stader och resp. hamnar 
hafva stOrr·e muddringsarbeten blifvit utforda i 
Abo, Viborg, Uleaborg och Bjurneborg. 

Hamnarna uti samtliga landets 23 kuststader aro 
pa en nar - Hango hamn - a£ naturen val skyd
dade. Detta ar likval icke fallet med uthamnarna 
vid Brahestad (Lapaluoto), vid Bjorneborg (.1\Ianty
luoto) och vid Lovisa (Valkom), hvarest konstgjordt 
skydd anordnats. 

Kaj er och hamnbryggor konstrueras i allmanhet 
sasom sankkistor. Pa palrust hvilande stenkajer 
finnas dock i stor utstrackning i Abo samt afven 
i Viborg och Helsingfors. 

Den egentliga hamnbyggnad tekniken i landet 
daterar sig fran slutet a£ 1880-talet. 

Borjan till ratio nella hamnanordningar betraffande 
saval plananordningen i sin helbet som konstruk
tionen af kajer och molor jamte till dem horande 
inrattningar gjordes a£ finska statsverket med ar 

1889 paborjad utvidgning af Bango hamn samt af 
Helsingfors, da staden a.r 1892 slued till utforande 
a£ jamforelsevis storartade arbeten for hamnforhal
landenas forbattrande i sammanhang med en ar 
1890 till utforande b stamd hamnbaneanlaggning. 

Fo refi n tlig 
kajlangd Vattendjup 

m 

l'nder il.re n 
1 

1888-1907 
nedlagda 1 

kostnader. I 
Mk. I 

Stadens namn. 

Viborg . ... . .. . ·1 
Fredriksham n . . . . . 

Kotka ......... . 

Valkom (LoYi a) .. · .· ·. 1{ 
Helsingfors 

Hango ....... . 

Abo ....... ... . 

Raumo. 

Bjorneborg med ut-
bamnarna ..... . 

Rafso .. 

Mantyluoto 

Vasklot .. 

Jakobstad .... . , . 

Brahestad (La pal uoto) 

· le, borg och dess ut
hamn. . . . . . .. 

Toppila .... . 

Tammerfors ..... . 

Kuopio ....... .. 1 

m 

2,250 

448 

990 

300 
140 

4,6HO 

1,150 

862 

5,960 

420 

930 

1,354 

6 I 

325 

900 

30[> 

dltraf 

} 

2,t-4,s 

l,o- 4,s 

3,2-3,7 

3,o 
8,5 

l,o-8,o 

6,o-8,o 

6,o-7,4 

l,o- 6,o 

3,o--6,o 

c:a 3,n 

2,s- 7,5 

2,n-7,2 

3,o-7,2 

3,s- 7,o 

1,3-!0,000 

330,000 

1,100,000 

} 300,000 

5,87o,ooo I 

3,725,114 

2,46 1,000 

329,562 

I ,2-!6,000 
I 

2,210,000 I 

213,000 

350,000 

170 2,o } 
1,0 7.000 

3,900 2,o-6,o 

960 l,s v.l. \'. 3-!5,000 I 
1 ,338-~c:_a...;1,:...o-_:'l.:..,o..::."-:----

Summa Fmk I 20,906,676 I 
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Sedan ar 1889 hafva utl. foljande 10 stader 
hamnarna underkastats betydliga utvidgningar och 
farbiittringar, namligen i Vibotg, FredJ·ikshamn, 
Kotka, Helsingfors, Hango, Abo, Haumo, Bjor
neborg, Jakobstad och Uleaborg. Nya hamnar 
hafva anlagts vid Lovisa (Valkom), Bjorneborg 
(Mantyluoto) Brahestad (Lapaluoto) och i Kemi. 
Under utvidgning ar for narvarande hamnen i 
Han go. 

A£ foregaende tabell framgar storleken at de 
for hamnandamal uti enhvar a£ de i tabellen upp
tagna staderna under aren 1888-1907 nedlagda 
penningesummorna sa.mt langden af kajer och till
horande vattendjup. 

Forestaende uppgifter a kostnaderna aro icke 
att betrakta sasom varden for de resp. hamnarna, 
uLan angifva endast de summor, hvilka sedan 1888 
nedlagts. 

Dessa summor fordela sig for de flesta af 
hamnarna pa bela tidsperioden, for ett mindre an
tal pa nagra fl\ ar. 

Helsing(o1·s ar af naturen ypperligt utrustad med 
hamnar. De verkstallda hamnarbetena erbjuda 
afven atskilligt a£ allmannare intresse. 

Landets andra stad; Abo, har att uppvisa storre 
kajlangd an Helsingfors. Detta beror darpa, att 
stranderna a£ Aura a, som genomrinner staden, a 
kilometertal af sin langd aro forsedda med kajer, 
vid hvilka vattendjupet dock a langa strackor :· 
ringa. Hamnen ar anmarkningsvard darigenom, att 
densamma, ehuru belagen langt inne i en vidstrackt 
skargard, har att uppvisa regelbunden vintertrafik, 
som mojliggor-es genom en privat isbrytare, numera 
afven understodd a£ statsverkets isbrytare. 

J?en hufvudsakligaste vintertra£iken forsiggar 
dock ofver Hango, och uppratthalles den genom 
tva a tre staten tillhoriga isbrytande angfartyg. 

Hamnanlaggningama aro i en del af landets 
stader anmarkningsvarda och erbjuda ett och annat 
af intresse. 

Arbetena for utvidgning af Hango hamn och for 

byggande a£ Ma.ntyluoto hamn, med fast afseende a 
de darvid till anvandning komna molo- och kaj
typerna, skola i korthet berpras. 

Bango hamn. 

Belagen pa landets sydligaste udde, Ha!!-po uqd, 
anlades denna hamn under 1872-1873 i samrpan-.. ' 
hang med den af ett ryskt bolag samtidigt byggd~ 
Hyvinge-Hango jarnvagen. Afsikten med anlagg
ningarna var att Ofver H~ngo fa stor transito-tra
fik i gang till S:t Petersburg. 

Arbetena bestodo hufvudsakligen i byggandet 
a£ en langs sydkanten raknadt 138,6 m lang molo 
samt anlaggandet af en kaj i fortsattning mot land 
af molons norra sida. Salunda erholls en 194,4 Il!
lang kaj stracka. 

Vagbrytaren, som utfordes pa entreprenad af 
en rysk ingenior men under ledning a£ en finsk 
ingenior, var den forsta i sitt slag i landet och var 
anmarlmingsvard for det stora vattendjup, namligen 
11 m under lagvattenstand, for hvilket sankkistor 
kommit till anvandning. 

'•t •• ,. f., .. .,._ 

Fig. I. Genomskarning af ar 1872- 1875 utford mo lo. 

Molons tvargenomskarning har den form fig. 1 
utvisar. 

·, r · • ' • t • ' • • r "--:-

Fig. 2. Genomskarning af ar 1889- 1890 utford forl angning af molon. 



Ar 1888 fick Ofverstyrelsen for vag- och vat
tenbyggnaderna a£ senaten i uppdrag att uppgora 
foi·slag till forlangning af molon och anlaggande af 
~:ii kaj langs bottnen af den vik, som molon skyd
dade, samt till uppmuddring a£ denna vik for l;tamn
ba:s~inens forstorande. 

Genomskarningen for molons forlangning £ram
gar a£ fig. 2. 
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bredd, genomgaende i molons tvarrildning, samt 
10,6 m langd. Efter det kistorna nedsankts, fylldes 
deras inre afdelningar med sten, de yttre afdel
ningarna, hvilka voro timrade och diktade, fylldes 
med svag beton. Pa betonkamrarna uppfordes 
murar a£ granitblock i cementbruk, och mellan 
murarna anbragtes sand och grusfyllning. 

Under :hen 1892-1894 utvidgades hamnbassi-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

----- - -•.- -------J 
I 
I 

~~~~~~~~~~~&.~a~E~~~~~~;;;J!;~~~· ·-~·~ -·---- -----: -: 

· · r, • • • r 

Fig. 3. Genomsk~rning af ar 1892-1893 utford kaj. 

Vattendjupet uppgar t·ill 12,o m under 0. Hafs
bottnen utfylldes med ett c:a 1,5 m tjockt lager 
groft grus och ofvanpa detta en bank a£ spdingd 
sten till en hojd af 7,4 m under 0 vattenytan. 0£
vanpa denna bank anbragtes sankkistor a£ 19,1 m 

nen genom uppmuddring, och en kaj anlades vid 
dess ostr·a sida. Denna kaj erholl sadan tvarprofil, 
som framgar a£ fig. 3. 

]fig. 4 och 5 visar tvarprofilen a£ den utbredda 
molon. 

, >.·.·. ·.l·.-·.,~····· ·•rj, 
~~~~su;;.,;Ju.- -· . - ~:- - - •~~ .. - -- - - JL ____ __ -~\.- •. 

,SI<,.ala 1 : 200 

Fig. 4. Genomsklirning at· molo, under utforande 1903. 



------------------ --- ------------- -- - -

Fig. 5. Genomskarning af molo, under utforande 1903. 

Kajen ar forsedd med varuskjul, tvA ftngportal
kranar och 4 jarnvagsspar. 

De under aren 1889- 1894 pa forenamnda ar
beten nedlagda kostnaderna stego till 980,000 mark. 
Af Hyvinge-Hango jarnvagsbolag nedlades paden 
ursprungliga anlaggningen c:a 550,000 mark. Bela 
anlaggningskostnaden steg darfor iir 1894 till 
1,530,000 mark. 

Harmed voro hamnarbetena Bango ingalunda 
slutforda. Okad trafik gjm·de att utrymmet blef 
for litet ocb 80-S vindar voro ganska besvarli ga 
for i hamnen liggande fartyg. 

For utvidgning af hamnen upprattade Ofver
styrelsen for vag- och vattenbyggnadema ~~r 1903 ett 

forslag, h vilket godkandes och fOr andamalet an
slogs en summa af 3,500,000 mark. Till denna 
summa beviljades ftr 1907 ett tillskott af 437,000 
mark for att bl. a. anlagga en extra vagbrytare 
vid Hogholmen, anlagga en lastbrygga vid Not
holmen m. m. Enligt forslaget ar hela gamla 
molon utbredd mot sjosidan, sft att fyra jamvags
spar och en gangbana fa plats pft densamma. 
Vidare ar den utbredda molon forlangd till Hog
holmen med tilltagande bredd, sft att hela Hog
holmen komm er att omfattas af molon. Vid hoi
mens nol'l'a sida anlagges kaj. M uren a. molons 
yttre sida har en kron hojd af 5,~ m ofver lag
vattenytan samt a1· till denna hojd forlangd langs 

.Sp.t,.,.lj/Jrwl' Nothc>lmen 
· \f•>t,.)M r{.ld(~~ ~ 190 

lltlllin.JJf6r1;idl.<n!d" , 1-9 

/Jmjtl'ttf'Mrrn«l~u:ol '""9~ 18 ~Jkf,. 

.·. 

..,1" ... ,_, ,_ ..... _... .. .._ ... 

--

Plan ti ll utvidgning af Hango hamn ar 1903. 
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Hango moJo under arbete ar 1905. 

Hango moJo under sydostJig storm den 12 mars 1905. 

7 
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Plan af Hango smormagasin. 

1- 15 smorsorteringsmagasin, 16- 21 lokal for smorlaboratorium, 22 maskinrum, 23 angpannerum, 24 kolbox 
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Genomskarning af Hango smormagasin. 

Hango smormagasin. Fasad mot norr. 



Hogholmens sodra och v~stra sida for att utgora 
kydd mot sjogfmgen. Kajlangden i hamnen okas 

s:Uunda med 424 m. Totala kajlangden i hamnen 
blir efter arbetenas slutforande 862 m. Dar, hvarest 
molons yttre sida traffar Hogholmen, ar bottnens 
konfiguration synnerligen gynnsam for meddelande 
at vattenmassorna vid sjogang fran hafvet stark 
rorelse i horisontal riktning. Dl\. vattenmassorna 
sedan tdiffa skyddsmuren, drifvas de i hojden och 
slungas ofver molon. 

lllnstrationen a sid. 49 v:isar, huru i:;sorja under 
sva.r SO storm den 12 mars 1905 a detta stalle 
kastades ofver skyddsmuren, bildade inom nl\.gra 
timmar en ofver kajplanet c:a 11 m hog bank a£ 
is orja om 6,000 m3 rymd. For hindrande a£ vat
tenmassorna, att vid stark SO storm sl\.lunda a 
detta stalle kastas ofver skyddsmuren, anlagges 
ytterom denna en 90 m ll\.ng v:lgbrytare a£ sten
block. 

E edan exporten a£ smor ar ganska betydande, 
ar 1907 exporterades c:a 12.47 5 to11 smor, uppfo
res pa Hogholmen ett storre smormagasin. Detta, 
som upptager en yta a£ 4,000 m2, innehaller for
utom h:orridorer, 15 skilda smorsorteringsrum, ma
skinrum, pannrum, kolbox samt lokal for ett smor-
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cher m. m. drefvos genom elektrisk kraft. Vid 
undervattenssprangningarnas utforande anvandes 
med godt resultat angborrmaskiner af amerikansk 
typ. 

Mantyluoto hamn. 

.Mantyluoto ar namnet p:l en holme, belagen vid 
yttersta hafsbandet vid Kumo alfs utlopp. 

Staden Bjorneborg, belagen :a 20 km fran Kumo 
alfs mynning, har endast 3 m djup farled och 
dess uthamn, Rafsti, belagen omkring 2 km norr 
om Mantyluoto, saknar jarnvag. Da det visade sig, 
att en jarnvagslinje langs non·a stranden af Kumo 
alf fran Bjorneborg till Rafso blefv mycket kost
sam, samt att pa hamnanlaggningar darstades maste 
nedlaggas betydande summor, arbetade staden for 
bjorneborgska banaus forlangande till Mantyluoto 
soder om Kumo alfs utlopp belagna holme och 
for anlaggande a£ en hamn darstades. Ofver
styrelseus for vag- och vattenbyggnaderna ltarfor 

t 

uppgjorda forslag vann stadfastelse ar 1898, hvar-
efter arbetet vidtog. Enligt programmet for an
laggningen skulle en molo af omkring 285 meters 

M!l.ntyluoto hamn. 

laboratori urn. Tern peraturen in om magasinet balles · 
emellan +6 och +13° C med tillhjalp af kyl~ och 
varmeapparater. 

Vidar uppfores ett varuskjul med en grundyta 
a£ 2,590 m2. 

De vid arbetets utforancle anvanda appara- . 
terna, sasom stenkrossare, betonverk, kranar, vin-

Hingd med vattendjup invid densamma a£ 5,o-7 
m a.stadkommas samt hamnbassin af 150 m bredd 
uppmuddras och en 385 m lftng pramka:j, invid 
lwilken rymliga upplagsplatser for travaror skulle 
anordnas, uppforas. De lokala forhallandena be
tingade for programmets genomforande en molo, 
l1Vars skyddsmur mot hafvet har en langd a£ 520 m. 
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Plan af M~ntyluoto hamn med omgifningar. 

Molons bredd ar 44 m. Salunda erh:llles a den
samma plats for nodigt antal jarnvag spar och 
for 18 m breda varuskjul. Tvargenomskarning a£ 
molon framgar a£ vidstaende figur. 

Grundningsarbetena utft>rdes salunda, att sedan 
ett ofre bottenlager bestaende a£ hard stenbunden 
mark undanskaffats och den darunder belagna Iosa 
jorden uppmuddrats, stallv.is anda t ill ett djup a£ 
13 m, anbragtes pa bottnen en faskinbadd for 
att hindra vattnet under svar sj ogang att bort-

spola den fina, latt rorliga sanden, samt p:l denna 
en stenbank. Pa stenbanken eller pa faskinerna 
shilldes sankkistorna. Kistornas yttre vaggar ~tro 

timrade a£ stock med bilade liggytor. Ofversta 
delen af kistornas mot hafssidan vettande yttre 
kamrar aro fyllda med ett 1 m tjockt betonlager 
for att genom de foljare, med hvilka kistan ar 
forsedd, murtrycket .iamnare rna ofvedoras till 
grunden. 

Vid inre sidan a£ molon, som icke ar utsatt for 

Genomsk~rning af ar 1899- 1901 vid M!intyluoto utford molo . 



sjogang, ar betonskiktet bortlemnadt. Kistans 
framre vagg ar har nastan vertikal och murtrycket 
upptages af foljare. Rummet emellan kistorna ar 
till sWrsta delen utfylldt med ribb. 

Kostnaden for detta arbete steg till 2,210,000 
mark. 

··. - ___::_ 
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A£ det anforda framgfi.r att i Finland vid molo
och kajbyggnader sankkistor i ganska stor ut
straclming under senaste tider kommit till an
vandning. 

Konstruktionen, omsorgsfullt utford, erbjuder 
stor sakerhet for fortbesHmd och erfordrar mini
mala remonter. 

--
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