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P 	kaikki alkoi...  

Se  "oikea"  Karl  Fredrik  Appeigren  oli Uudenmaan piirin väli-
aikaisena piiri-insinöörinä  1920-1925  sekä  vakinaisena  1925-
1931.  

Kuopion  ja  Saimaan piireihin. Kunkin piirin päällikkönä toimi 
piiri-insinööri. Uusimaa kuului tuolloin valtaosaltaan Päijänteen 
piiriin lukuun ottamatta eräitä alueita läntisellä Uudellamaalla. 
Maaliskuussa vuonna  1920  yli kaksi vuotta Suomen itsenäisty-
misen jälkeen määräsi Kulkulaitosten  ja  Yleisten töiden Minis-
teriö  Tie-  ja vesirakertnusten Ylihallituksen  tekemään ehdotus 
väliaikaisen tieosaston perustamisesta Ylihallituksen yhteyteen. 
Tähän ehdotukseen sisältyi myös Uudenmaan piiri. Uusien  pu-
rikonttorien perustaminen tapahtui nopeasti  sillä Ylthallituksen 

 ehdotus uudeksi piiri jaoksi vahvistettiin  27.5.1920.  Uusi piiri  jako 
 astui voimaan väliaikaisena kesällä  1920  jollaisena Uudenmaan 

piirikin pysyi lähes viisi vuotta, kunnes  se  vakinaistettiin  helmi-
kuun  26.  päivänä  1925  annetulla asetuksella. 

Uudenmaan  tie-  ja vesirakennuspuirin  ensimmäiseksi piiri-ins-
inööriksi määräsi valtioneuvosto  Karl  Fredrik  Appeigrenin  
Kuopion piiristä  25.6.1920.  Kun Appelgren saapui hoitamaan 
toistaiseksi väliaikaista virkaansa, ei hänelle ollut osoittaa edes 
konttorihuonetta vaan sellainen sisustettiin Appeigrenin hank-
kimaan yksityisasuntoon Vironkatu  1  :een.  Oman  vaimonsa  Ap-
pelgren  pestasi sihteerikseen  ja kassanhoitajaksi  elokuusta läh-
tien  herra  Ernst  Naucklerin.  Siitä  se  alkoi... 

1500-luvulla oli Suomessa yleisiä teitä  n. 4000 
km.  Rakentaminen  ja  kunnossapito oli sälytetty 
talonpoikien harteille. Läänien maaherrat sekä 
pitäjien nimismiehet  ja siltavoudit  toimivat pai-
kallisina tieviranomaisina. Ruotsin kurnnkaat 
neuvostoineen säätelivät tieasetuksia, mutta 
keskitetty hallinto syntyi vasta  1797.  Tämä hal-
linto eli Kuninkaallinen Koskenperkausjohto-
kunta hoiteli kreivi  ja  sotamarsalkka  Wilhelm 

 Mauritz Klingsborgin  johdolla lähinnä koskien 
perkauksia  ja  vesivoiman käyttöön liittyviä myi-
lyasioita. Tiet jäivät edelleenkin talonpoikien 
huoleksi. Kun  Suomi  sodan  seurauksena  (1808-
1809)  liitettiin Venäjään Suuriruhtinaskunnaksi, 
johtokunta jatkoi työtä  1816-1840  Koskenperka

-us-  ja kanavatoimen johtokuntana,  1840-1860 Tie 
 ja vesilaitosjohtokuntana ja  viimein  1860-1925 

Tie  ja vesirakennusten Ylihallituksena.  

Maa jaettiin töiden johtoa  ja  valvontaa varten 
kuuteen piiriin: Oulun, Vaasan,  Tampereen 
(vuo desta  1869  Länsi-Hämeen), Päijänteen, 
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Appeigrenin kustannusarvioita  ja  suunnitelmia 
Orimattilan  ja  Myrskylän  rajalla olevan  siltarum

-mun  uusimiseksi syyskuussa  1925,  jolloin piiri- 
insinöörin  virka  oli  jo  vakinaistettu. 

Kannessa näyttelijä  Matti  Oravisto  Karl  Fredrik Appelgrenin  roolissa.  
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1920-luvun kertomaa 

Kirjeellään  30.4.1920  Kulkulaitosten  ja  Yleisten töiden ministeriö määräsi 
tiet  ja  sillat, jotka vuoden  1918  nojalla liikenteen tärkeyden, vilkkauden  tai 
painavuuden  tähden  tai  muista syistä tulivat  Tie-  ja vesirakennusten  Yli- 
hallituksen kunnossapidettäviksi valtion välittämään hoitoon. Uuden- 
maan läänissä tällaisia teitä oli viisi: maantie Pitäjänmäeltä Vantaalle, 
maantie Vanhastakaupungista  Malmin  kautta Helsingin pitäjän kirkolle, 
maantie Tuusulan kirkonkylästä Keravan asemalle  ja  Hyrylän kasarmille 
sekä maantie Järvenpään asemalta Kellokosken tehtaalle 
Tuusulassa. 	 I 

Kunnossapitotoiminta  sai siten välittömästi piirin perusta-
misen jälkeen alkunsa.  Varsin  pian selvisi myös, että kun-
nossapito  ja rakennuspuoli  oli pakko erottaa toisistaan. Sa-
malla kun Uudenmaan piiri vakinaistettiin  26.2.1925, perus-
tettim  piiriin tiemestarin  virka.  Tätä virkaa tuli hoitamaan 

 Jarl Löfgren. Löfgren  oli piiriin tullessaan  varsin  nuori mies, 

. 

Soratien pa/teen höyläystä  ja  tien 
tasausta Uudellamaalla  1927. 
Tiekarhu Nro 17. 

Hankala ohitustilanne kapealla tiellä Uudellamaalla  v. 1927. U-4 188 on 
läänintiemestari  Jarl  Löfgrenin  virka -auto. 

29-vuotias  ja  itsensä Appelgrenin kouluttama. Appelgren oli Ylihallituksessa 
ollessaan toiminut myös opettajana Helsingin Teollisuuskoulussa. Kulkuneu-
vokseen uusi virkamies,  jota  myös nimitettiin läänintiemestariksi, sai  ensin 
sivuvaunullisen  moottoripyörän. Pyörä kuitenkin reistaili kovassa kulutuk-
sessa  harva  se  päivä  ja  lopulta hankittiinkin läänintiemestarille ihkaoikea  au-
tomobiii, Ford Ronabout.  Ensimmäiset tiekarhut sai  Jarl Löfgren  käyttöönsä 
vuonna  1926.  

Uudenmaan tiepiirin syntyvatheessa  koko  maassa oli noin  2500  autoa. Määrä 
kasvoi kuitenkin vuosi vuodelta. Maa alkoi vähitellen vaurastua  ja  elinkei-
noelämä sekä teollisuus  ja  vienti kasvoivat.  Ja  niin kasvoi liikennekin. Kas-
vaneen autoliikenteen vaatimuksia vastaavat talviauraukset aloitettiin Uu- 

dellamaalla  kuten muuallakin 
maassa vuonna  1927.  Aluksi avat-
tiin tiet Malmilta Mäntsälään  ja  Hel-
singistä Viipurin rajalle. Alussa se-
kalainen aurauskalusto kehittyi 
vuosikymmenien saatossa omien 
kokemusten  ja  suunnittelun tulok-
sena tehokkaaksi liukkauden  tor-
juntavälineeksi,  joka  on  mandollis-
tanut liikennöinnin  koko  maan alu-
eella hankalimpinakin talviaikoina.  

1/6  
TieIafto 
Uudenmawi tlop1r$  

"Herra  Tiemestari, onkos TVH  tullut  uskoon? Ei tietääkseni, kuinka niin? 
 No  kun tiet näyttää olevan  Herran  huomassa." 





Sora teiden  30-luku 
Uudenmaan tiepiirissä oli välittömässä hoidossa ennen 
talvisodan puhkeamista  2153  kilometriä maanteitä. Sa-
maan aikaan oli tielaitoksen kirjoissa  koko  maassa 

 33.481  kilometriä maanteitä. Erilaisia kesto-  ja puolikes-
topäällystettyjä  teitä oli rakennettu oikeastaan jatkuvas-
ti, mutta silti päällystettyjä teitä oli  koko  maassa  1930- 
luvun lopulla ainoastaan  319  kilometriä vaikka mukaan 
mitattiin kaikki puiset sillankannetkin. Uudenmaan 
osuus oli  52  kilometriä. Näihin lukuihin eivät sisälly 
kaupunkien rakentamat päällysteet. 

Erikoisuutena mainittakoon betonilaattatien pätkä Hel-
singin rajalta Bemböleen. Malli lienee otettu Saksasta. 
Tietä  on  sittemmin levennetty  ja  päällystetty  asfaltilla 

 useita kertoja mutta vieläkin  on  nähtävissä allejääneiden 

betonilaattojen  saumat, jotka vuodenaikojen  ja  lämpöti-
lojen vaihtelun vaikutuksesta raottavat uusintakin pääl-
lystettä. 

Teitä oli parannettu kohentamalla kantavuutta, oiko-
maIla mutkia, madaltamalla jyrkkiä mäkiä, asentamalla 
liikenneturvallisuutta lisääviä kaiteita, rakentamalla  ja 

 vahvistamalla siltoja, lisäämällä liikennemerkkejä  ja  te-
hostamalla niin kesäisiä kuin talvisiakin kunnossapito- 
toimia. Myös rakentamisen normeja oli tiukennettu. Pe-
rustellusti  1930-lukua voisi nimittää sorateiden vuosi-
kymmeneksi. 

Nummella ei ollut omaa  tiemestaripiiriä  ennen sotia.  Saukkolassa  sijaitseva  sivutukikohta  toimi  VThdIn  tiemestarin 
alaisena. Kuvassa  Nummen  työryhmä  v. 1937. 

Joutomies  katseli päälle kun piirin lapiomies huhki hiki hatussa ojan pohjalla. 
Kun ei muuta osannut sanoa tokaisi  hän  määräävästi:  Heitä pidemmälle! 



1Sota-aika, hiljaista  kotirinta,  
Uudellamaalla ei ollut 
käynnissä ainoatakaan ra-
kennus-  tai tienparannus

-työtä  sota-aikana. Kun 
varsinaisiin rakennustöi-
hin maassa käytettiin  19  
miljoonaa markkaa  herui 

 tästä muille kuin  sotatoi-
mialueille  ainoastaan  0,3 

 miljoonaa markkaa.  

- 
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Uudenmaan piirin henkilö-
kunta  evakuoituna  Saukko

-laan  talvisodan aikana. 
 Edessa  istuu  pi/ri-insinoori 

 Otto  Itkonen. Ihmisten il-
meistä  on  nähtä  vissa kyllä 

 me  pärjätään -henki. 

"Ei ole samantekevää, ios sorakuopa  tia työskenteleväliä  miehellä  on  kädessään lapio, 
josta  on  jäljellä  vain  varsi  ja  ruoto,  tai  jos sorakuopan rintauksessa kuokkiva  mies lyö  ha  kulta 

niin kuin kissanpäällä seinään..."  
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Uudellamaalla eräitä sil-
toja  ja rumpuja kunnostet-
tim,  mutta toiminta oli 
vaatimatonta, ainoastaan 
välttämättömän pakon sa-
nelemat työt tehtiin. Kun-
nantiet  ja kylätiet  eivät 
saaneet avustuksiaan,  
vain  aivan pieniä raha- 
määriä annettiin Pohjois- 
Suomeen  ja  Viipurin lää-
niin. 

Autoliikenne kulutti  1930-luvulla nimismiesten valvomien sorateiden pintaan tiheää aallokkoa. 
Ilmiötä alettiin nimittää nimismiehen kiharaksi, koska tien  pinta  muistutti 

silloin muodissa ollutta pikku laineille "onduleerattua" tukkaa... 



Vesi-  ja  silanrakennus 

Rautabetoninen ulokepaikkisilta Elimäellä 
 1926.  Uutta  ja  kestävää. 

Hevosliikenteen  rasitukset erittäin hyvin kestäneet rummut  ja 
 kevyet sifiat joutuivat ylivoimaiselle koetukselle  1920-luvun 

alusta lähtien. Autojen määrä  ja  nopeudet kasvoivat  ja  niiden pai-
no lisääntyi. Tämä oli liikaa. Siltarummut rysähtelivät  alas  ja  niitä 
oli pakko ryhtyä uusimaan. Läntisellä Uudellamaalla rakennet-
tiin yhdellä kertaa  27  siltarumpua.  Samaan aikaan suurempia sil-
toja rakennettiin Tenholassa, Inkoossa, Degerbyssä  ja Siuntiossa 

 sekä eräissä läänin pohjoisissa pitäjissä. Siltatöitä toki jatkettiin 
myös itäisellä suunnalla. 

Tielaitoksen  toiminnan alkuaikoina vesiasiat muodostivat huo-
mattavan osan toiminnasta. Vesireitit olivat maanteitä tärkeäm-
piä kuljetusreittejä. Uudellamaalla ei vesistökatselmuksia ollut 
paljon, mutta rannikon satamarakennustoiminta oli voimallista. 
Hangon sataman laajennustyö vuosina  1924-1 929,  Degerön  kana-
va Helsingin maalaiskunnassa sekä Jomalvikin kanava Tammi-
saaren lähellä valmistuivat  1930-luvulla.  1940-luvun alussa alet-
tiin syventää Helsingin-Hangon saaristoväylää. 

Degerön  kanava  1994  

Työläisten työaika oli vuosisadan vaihteessa  10  tuntia muina paitsi lauantaina 
 ja  juhlien aatto päivinä  9  tuntia. Pimeänä aikana työaikaa voitiin lyhentää.  



Rauhallista aikaa 

Rauhan tultua tietyöt muualla paitsi hävitetyssä Lapissa 
käynnistyivät hitaasti. Sotakorvausteollisuus pyörähti 
käyntiin, kansa piti yhtä, ainakin melkein  ja  olot yhteis-
kunnassa alkoivat vähitellen normalisoitua. Tietyömai-
denkin olot paranivat. Talviauraus kehittyi. Teiden reu-
nat merkittiin auraamisen helpottamiseksi, ajoradan  p0-
lanteita höylättiin  ja hiekotus  tehostui. Suolaamaan 
päästiin ensimmäisiä kertoja vuonna  1955.  Vuonna  1948 

 lääninhallituksen hoidossa olleet maantiet siirtyivät 
TVH:n  (Tie-  ja  vesirakennushallitus) hoitoon. Samalla 
alkoi tiemestaripiirien  jako  muotoutua uudelleen. 
Vuonna  1948  perustettiin Mäntsälän tiemestaripiiri, 
vuonna  1950  Hyvinkään,  1955  Nummen,  1957  Kirkko-
nummen, Mustion, Myrskylän  ja  Sipoon tiemestaripiirit 
sekä vuonna  1961  Helsingin, nyttemmin Vantaan  tie

-mestaripiiri.  

50-  ja  60-luku oli suurten tiehankkeiden aikaa Uuden-
maan tiepiirissä. Vuonna  1955-56  toteutettiin mittava 
hanke rakentamalla Lahteen johtava uusi maantie. Han-
ke oli suunittelun  ja  rakentamisen lisäksi myös mittava 
päällystystyö. Uutta opittiin paljon.  Ja  kun samalla oli 
virinnyt tarve rakentaa leveä moottoriväylä Helsingistä 
Turun suuntaan  ja  hanketta sittemmin alettiin toteuttaa 
Tarvontie nimisenä vuonna  1957,  oli Tielaitoksella  ja 

 Uudenmaan purillä erinomaista kokemusta työn suorit-
tamiseen. Moottoritie oli luonnollisesti täysin uutta Suo-
messa,  ja  kun Tarvontien ensimmäinen osuus avattiin 
liikenteelle vuonna  1961,  oli hämmästys suun. Silloisten 
löysien nopeusrajoitusten vuoksi kävi monikin autoilija 
testaamassa ajokkinsa huippunopeuden vastavalmistu-
neella Tarvontien pätkällä. 

Vasta va/mist unutta Tarvontietä (Nyk.  VT 1) n. 2  km:n päässä Bembö/estä 

Tielaitoksen  palveluksessa oleva rakennusmestari  tai  kanavan toimihenkilö 
saattoi saada vuonna  1916  maksutonta hoitoa jossakin maan kylpylässä, 

mikäli piiri-insinööri  tai  kanavan päällikkö Ylihallitukselle osoitettua hakemusta puolsi. 



Tuusulan uutta moottoritietä Hyrylän taaja-
man tuntumassa  1994. 

50-luvun ennusteet Suomen kasvavan  auto-
kannan  suhteen olivat täysin oikeassa.  60- 
luvun lopussa oli autoja maassamme yhteensä 
yli  800.000  ja  vuoteen  1979  mennessä pitkälti 
toista miljoonaa.  60-luku oli teiden peruspa-
rannusten  ja päällystämisen  kautta. Vuonna 

 1967  Uudellamaalla oli asfalttityyppisiä pääl-
lysteitä yli  1000 km  ja öljysorapintauksia  450 
km.  Myös suuret tiehankkeet jatkuivat. Vuon-
na  1971  aloitettiin Landen moottoritien jatko- 

Pohja vesien  suojausta  suolaa  ja  muita  kemi
-kaleja  vastaan Pernajassa  1994 (VT 7). 

-  a 	 - 	 - Lahihis toriaa  ja  nykyaikaa 

rakentaminen välillä Tattariharju-Järvenpää. Jorvaksen  tie  val-
mistui  ja  Helsinki-Turku  tietä uudistettiin.  80-luvulla aloitettu 
suururakka  Helsinki-Hämeenlinna moottoritie  (VT 3)  valmistui 
yli  100  km:n mittaisena  v. 1992.  

Sitten "vanhoista ajoista"  on perustienpitoon  kuuluva talviauraus 
 ja suolaus  kehittynyt huimasti. Liuossuolaus  on  toistaiseksi vä-

hiten ympäristöä haittaava menetelmä  ja  se  voidaan kohdistaa 
liukkauden torjunnassa paikallisesti, nopeasti  ja ennakoivasti. 

 Uudenmaan tiepiirissä  on  yhä kasvavassa määrin paneuduttu 
sekä tieympäristö- että liikenneturvallisuusasioihin. Yhteistyö 
muiden viranomaisten  ja sidosryhxnien  kanssa  on  mittavaa.  Jo 

 uusien teiden suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon kuntien  ja 
 yksityisten ihmisten mielipiteet kaikkia osapuolia tyydyttävän 

ratkaisun löytämiseksi.  

Meluaitaa  Tuusulan moottoritiellä asukkaan näkökulmasta  1994.  

Länsiväylän parantamistyöt  sekä Kehä  111:n leventäminen moot-
toritieksi  ovat piirin suurimpia hankkeita  1990-luvulla.  Ja  vuo-
situhannen vaihtuessa  on E-18 tie  Turusta Pietariin vahvasti 
työn  alla.  

Uutta rakennettaessa  ja  entistä parannettaessa otetaan aina huo-
mioon ympäristö: ihmiset  ja  luonto. Erilaisilla maisemoinneilla 
kuten puiden  ja pensaiden  istutuksilla, meluesteillä  ja valleffla, 
pohjavesien suojaamisilla  suolalta  ja  muilta kemikaaleilta sekä 
taajamien ohitusteiden rakentamisilla pyritään vaikuttamaan 
parhaalla mandollisella tavalla ihmisten turvallisuuteen  ja  viih-
tymiseen sekä luonnon säilyttämiseen. 

Eino Hiltunen, pitkäaikainen  U-piiriläinen,  nykyisin evp: "Ei pojat, nykjsukupo lvi ei tiedä 
lamasta yhtään mitään.  Ja  minunkin mielestäni  se on vain  sarja kirjanpidollisia häiriöitä."  
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Uudenmaan  tiepiiri  
.tänään  ja  tulevaisuudessa 

Joka neljäs suomalainen asuu 
Uudellamaalla  ja  joka viides 
pääkaupunkiseudulla. Uuden-
maan teistä  on  päällystetty neljä 
kilometriä viidestä  ja  Helsingistä 
lähtevät  päätiet  ovat vähintään 
ensimmäisen peninkulman mat-
kalta  nelikaistaisia,  samoin Kehä 

 I  kokonaan  ja  Kehä  III  pääosin. 
Kehä  11:n  suunnitelma  on  valmis 

 länsisuunnalta.  

vampaa  ja  turvallisempaa. Myös  ym-
päristöhaitat  ovat  mimmissään  ja 

 kestävä kehitys varmistettu. 

Pääkaupunkiseudun  työmatkalii-
kenne  hoituu  25  vuoden päästä ny-
kyistä useammin  joukkoliikenneväli-
neillä.  Metro-  ja raideliikenne  ulottu-
vat  kattavasti  myös Espoon  ja  Van-
taan alueille.  

Alkavan neljännesvuosisadan aikana moottoriteitä ra-
kennetaan lisää niin, että  päätiet  ovat  piirimme lOO-vuo-
tispäivänä  muutettu  moottoriteiksi.  Kaikki tiet ovat 

 päällystettyjä.  Liikennettä ohjataan  pääteillä  automaat-
tisilla  ohjausjärjestelmilä,  jopa auton ohjaamisen saattaa 
automatiikka osin hoitaa. Liikenne  on  nykyistä suju- 

Tiepiiri  toimii nykyistä vähemmin  resurssein  tehok-
kaasti  tilaaja/teettäjä virastona.  Kaikki fyysiset työt  kl1-
pailutetaan  yritysten kesken. Uusia haasteita  on  siis 
edessä  roppakaupalla.  

Uudenmaan 	iri5  i"  

(Aat  

Tilaaja puoli  

7 	 pidonL  
Kans  valiset  asiat 

 çohjaus 

6ijnen 

inen tintä 
tarkau) 

eeripalvelut 

Suunnittelu 

Suunnittelu- 
toimistot  

Tienkäyttäjät 

tieplirl 

tienPit)( I 

 Tiemestaripiirit 

intopaIvelut tIt  

Vanhaisäntä  oli  hevokärrinsä  kanssa jäänyt 'jumiin' keskelle  vartioimatonta tasoristeystä. 
 Juna lähestyi  ja puh  huusi  vihlovasti.  Isäntä  rohkaisi  hevostaan sanoen: 

"Ei tässä mitään hätää ole.  Se  pelkää, joka huutaa".  
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