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1.  
SUUNNITELMAN SISÄLTÖ, YLEISET  LÄHT5KOHDAT 

 JA  TARKOITUS  

Tie-  ja  vesirakennuslaitoksen toimintasuunnitelma 
 1976-80 on  laadittu  tie-  ja  vesirakennushallituk-

sen eri osastoilla  ja  toimistoissa laitoksen si-
säisen toiminnansuunnittelujärjestelmän tulosten 

-'  ,  perusteella. Suunnitelma  on  ryhmitelty laitoksen 
tehtävien  ja  niiden edellyttämien toimintojen mu-
kaisesti riippumatta siitä, mikä laitoksen organi-
saatloyksikkö kustakin toiminnasta huolehtii.  Si-
sällysluettelossa on  kuitenkin esitetty lyh3nnyk- 

»i  I 

	

	sinä ne keskusviraston osastot  ja  erilliset toi- 
mistot, jotka ensi sijaisesti huolehtivat kyseisen 
toiminnan koordinoinnista. Suunnitelman sisältö 

 on  käsitelty  ja  hyväksytty laitoksen kollegissa. 

Suunnitelmassa  on  kiinnitetty erityisesti huomio-
ta toiminnan kehittämistarpeeseen  ja  tavoitteisiin. 
Kaikki laitosta velvoittavat ohjeet  ja  päätökset 
sekä tähän mennessä hyväksytyt suunnitelmat  ja  oh-
jelmat ovat olleet suunnitelman lähtökohtina. 
Eräiden laajojen vireillä olevien uudistushankkei

-den  vaikutuksia laitoksen toimintaan ei ole täysin 
voitu ottaa huomioon. Tällaisia ovat esim.  tie- 
lainsäädännön uudistaminen, hajasijoitus, välipor-
taanhallinnon kehittäminen, vesiteiden hallinnon 
uudelleen järjestely  ja  ns.  Pasila -projektin  vai-
kutus keskushallituksen toimintaan. Näiden lähtö-
kohtien osalta suunnitelma perustuu nykytilantee

-seen,  tähän mennessä tehtyihin päätöksiin  ja  lai-
toksen kannanottoihin. 

Laitoksen varsinaiset tehtävät jakaantuvat lilken-
nemuotojen mukaisesti kahteen osaan; teihin sekä 
vesiteihin  ja  satamiln.  Kumpaakin näistä  on  mah-
dollisuuksien mukaan käsitelty erillisenä kokonai-
suutena liikennettä, liikenneverkkoa  ja  asetetta-
via tavoitteita koskevalta osaltaan. Tämän jäl-
keen kummankin ilikenneverkon toiminriansuunnittelu 
jakaantuu suunnitteluun, tekemiseen, kunnossapi-
toon  ja  tarvittaviin muihin pelkästään kyseistä 
liikenneverkkoa koskeviin toimintoihin. Laitok-
sen käyttämiin resursseihin kohdistuvat  ja  muut 
yhteiset toiminnat  on  koottu liikennemuodosta 
riippumattomiksi toimintaryhmiksi, koska niiden 

 jakaminen  teiden sekä vesiteiden  ja  satamien osal-
le  on  mandollista  vain  pääpiirteittäin esim.  koko

-naiskustannusosuuksien  perusteella. 
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Laitoksen  5-vuotinen toimintasuunnitelma siihen 
liittyvine tolmenpideohjelmineen  on  toisaalta 
laitoksen ehdotus liikenneministerille  ja  toi-
saalta  se  palvelee laitoksen sisäistä  ja  ulos-
päin suuntautuvaa tiedotustoimintaa  ja  toimii 
osastojen, toimistojen  ja  piirien toiminnansuun-
nittelun läht5kohtana. 

Suunnitelma  on  laadittu vanhan tierakennusindek
-sin  pistelukua  29)  vastaavaan kustannustasoon, 

joka  on  sama kuin laitoksen alustavassa toimin-
tasuunnitelmassa  ja tulo- ja menoarvioehdotuk-
sessa  vuodeksi  1975.  Nämä suunnitelmat pyrittiin 
laatimaan  v. 1975  kesklmääräiseen kustannustasoon, 

 mutta kustannustason nousu  on  ollut ennakoitua 
nopeampaa. Pisteluku  29)  vastaa tämän suunnitel-
man laatimisajankohdan (syyskuu  1974)  kustannus-
tasoa. 

aA 



2.  
YLEISET  ASIAT  

2.1  
Toiminta-ajatus  ja  pämäärät  

Laitoksen tehtävänä  on  valtion asiana olevan  tie- 
ja  vesitieverkon  ylläpitäminen  ja  kehittäminen,  ja 

 se  edellyttää kiinteätä yhteistoimintaa liikenne- 
väylien käyttäjien, väylien muiden ylläpitäjlen, 
yhteiskunnan muista tehtävistä vastaavien elimien 
sekä kaikkien niiden intressiplirien kanssa, joita 
toiminta koskee. Laitoksen laajuus  ja sen  toimin-
ta julkisena viranomaisena vaikeuttaa yhteyksien 
pitoa  ja sen  toiminnasta tulee helposti suljettua. 
Suunnittelukaudella pyritään erityisesti kehittä-
mään laitoksen toimintaa entistä avoimemmaksi, e-
distämään kaikkien ulkopuolisten näkökohtien huo-
mioon ottamista  ja  lisäämään aktiivista osallistu-
mista laitoksen tehtäväkenttään liittyviin toimin-
toihin. Laitoksen toiminta-ajatus perustuu  v. 1964  
annettuun asetukseen  ja  siihen tehtyihin muutoksiin. 
Asetuksessa määritellään laitoksen tehtävät:  

Tie-  ja  vesirakennuslaltoksen  tehtävänä 
 on,  mikäli tehtävät ovat vä1itt5mästi 

valtion asiana eikä niitä ole muulle  vi-
ranomaiselle  määrätty:  

1)  pitää huolta tieverkon kehittämises-
tä  ja  tiellikenneolojen  parantamisesta 

• 	/ 	sekä huolehtia teiden  ja  niihin kuulu - 
%J 	/ 	ylen  siltojen  Ja  lauttojen suunnittele- 

\ 	/ 	misesta,  rakentamisesta, parantamisesta 
/ 	ja  kunnossapidosta samoin kuin tienvar- 
/ 	sialuelden  järjestelystä; 

- 	2)  huolehtia kanavalaitoksesta, vesltei - 
den  kehittämisestä  Ja  uittoa yleiseltä 
liikennetaloudelliselta kannalta koske-
vista asioista sekä vesikulkuväylien, 
ulttoväylien, kanavien, satamien  ja  lai-
valaiturelden suunnittelemisesta,  raken-
tamisesta  ja  kunnossapidosta;  
3) huolehtia hallinnassaan olevien  kiln

-teist5jen,  rakennusten, rakenteiden  ja 
 laitteiden asianmukaisesta rakentamises-

ta  ja  hoidosta;  
4) valvoa  sen  toimialalla  myönnettyjen 
valtion avustusten  ja  lainojen käyttöä;  
5) antaa muille viranomaisille niiden 
pyytämlä lausuntoja  tie-  ja  vesirakennus

-laitoksen alaan kuuluvista asioista; sekä 



6)  suorittaa, mitä edellä olevan lisäksi 
lakien  ja  asetusten mukaan  tie-  ja  vesi-
rakennuslaitoksen tehtäviin kuuluu  tai 

 mitä valtioneuvoston  tal  asianomaisen mi-
nisteriön määräyksestä  sen  tehtäväksi an-
netaan. 

Parhaillaan käsiteltävänä olevassa laitosta koske-
vassa lakiluonnoksessa  on  tehtävä määritelty seu-
raavasti:  

Tie-  ja  vesirakennuslaitoksen  tehtävänä 
 on  huolehtia yleisten teiden suunnitte-

lusta, rakentamisesta, parantamisesta  ja 
 kunnossapidosta sekä tielilkenneolojen 

kehittämisestä.  
Tie-  ja  vesirakennuslaitoksen  tulee myös 
huolehtia kanavalaitoksesta, vesiteiden 

 ja  vesililkenneolojen  kehittämisestä  ja 
 ulttoa ylelseltä liikennetaloudelliselta 

 kannalta koskevista asioista sekä kulku- 
väylien, uittoväylien, kanavien  ja  sata-
mien suunnittelemisesta, rakentamisesta, 
parantamisesta  ja  kunnossapidosta.  
Tie-  ja  vesirakennuslaitos suorittaa li-
säksi ne tehtävät, jotka  lain,  asetuksen 

 tai  muun säädöksen taikka määräyksen mu-
kaan sille kuuluvat. 

Valtion välittömänä asiana olevien tehtävien ohel-
la pyritään suunnittelukaudella tehostamaan laitok-
sen osallistumista liikenneverkkojen sekä  koko  lii-
kennejärjestelmän  kehittämiseen. 

Lainsäädäntöön sisältyvät, laitoksen päämääriä kos-
kevat määräykset ovat  varsin  niukkoja. Yleisten 
teiden tekemisestä määrätään tielain  LO  §:ssä,  et-
tä  tie on  suunnaltaan, tasaukseltaan, leveydeltään 

 ja  muutoinkin tehtävä  sillä  tavoin, että tien tar-
koitus saavutetaan mandollisimman edullisesti  ja 

 tuottamatta  toiselle enempää vahinkoa  ja  haittaa, 
kuin tarve vaatii. Kunnossapidosta määrätään  tie- 
lain 11  §:ssä,  että  tie on  pidettävä liikennettä 
tyydyttävässä kunnossa. Vesiteitä  ja  satamia kos-
kevia päämääriä ei eräitä kanavanpitoa koskevia 
asetusmääräyksiä lukuun ottamatta ole lainsäädän-
nössä esitetty. Jotta laitos voisi täyttää siihen  

A 

	

	kohdistuvat odotukset, tulee toiminnan päämääriä 
selkeyttää  ja  täydentää. 

Suunnittelukautta koskevina yleispäämäärinä  sovel-
letaan liikenneministeriön hallinnonalan vIimei-
sessä yleissuunnitelmassa täsmennettyjä liikenne-
politiikan osatavoitteita: 
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1) kehittää liikennettä siten, että lii-
kenneturvallisuus olennaisesti paranee 
nykyisestään;  

2) kehittää maamme liikennettä siten, et-
tä eri alueille  ja  eri väestöryhmille voi-
daan mandollisimman tasapuolisesti tarjo-
ta vähintään tyydyttävä liikenteen palve-
lutaso;  

5)  kehittää maamme liikennettä siten, et-
tä kohtuulliseksi katsottavan liikenne- 
palvelusten kysynnän tyydyttä.miseksi lii-
kenneväyliin, terminaaleihin  ja  itse lii-
kenteen suorittamiseen uhrattavien voima-
varojen  mr  pysyy mandollisimman piene-
nä;  

4) kehittää maamme liikennettä siten, et-
tä  se  tukee maamme toiminnallista  ja  tuo-
tannollista rakennetta sekä edistää voi-
mavarojen hyväksi käyttöä eri alueilla;  

5) kehittää maamme liikennettä siten, et-
tä liikenteen aiheuttamat ympäristöhaltat 
pysyisivät mandollisimman vähäisinä. 

Liikennepoliittisen  suunnittelun  ja  tielainsäädän-
nön  uudistamisen yhteydessä tehtävät sekä ministe-
riöiden  ja  keskusvirastojen työnjakoa koskevat 
päätökset saattavat  jo  suunnittelukaudella  vaikut-
taa laitoksen toiminta-ajatukseen  ja  päämääriin.  

2.2 
Teht ävärakenne  

Yhteyksiä liikenneministeriöön pyritään kehittämään 
siten, että toisaalta ministeriö saa TVH:lta lii-
kennepoliittista suunnittelua  ja  päätöksiä varten 
tarvittavat sekä muista syistä edellytetyt esityk-
set  ja  tiedot tarkoituksenmukaisessa muodossa  ja 

 tarvittavan tarkkoina,  ja  toisaalta laitos saa omaa 
toiminnansuunnittelua varten tarvittavat lähtökoh-
dat  ja  toimintasuunnitelmien sisältöä koskevat pää-
tökset niissä asioissa, joissa ratkaisuvalta  on mi-
nisteriöllä.  Ministeriölle esitettävien toiminta-
suunnitelmien  ja  raporttien sisältö sekä muut  asiat 

 pyritään määrittelemään toiminnan tarkoituksenmu-
kaisuutta  ja  tehokkuutta silmällä pitäen. 

Laitoksen päätehtävät jakaantuvat tieliikenteen 
liikenneväylien sekä vesiliikenteen liikenneväylien 

 ja  terminaalien  ylläpitoon  ja  kehittämiseen. Näi-
hin liikennemuotoihin kohdistuvat toiminnat  on  tar-
koituksenmukaista suunnitella erillislnä sekä lii- 



kennepoliittisen  suunnittelun että vesillikennehal-
linnon mandollisten uudistusten vuoksi. Myöskin 
ns. yhteisten toimintojen raportoinnissa pyritään 
eri lilkennemuodot erottamaan toisistaan. 

Tiellikenteen  osalta todetaan erityisesti, että 
tehtävien paino  ja  laajuus siirtyy suunnittelukau-
della edelleen kunnossapitotoiminnan suuntaan. Lii-
kenteen ohjaus-  ja  säätelytolmenpiteet  saavat niin 
ikään entistä suuremman merkityksen laitoksen toi-
minnassa. Suunnittelukaudella pyritään selvittämään 

 ja  vakiinnuttamaan yleisten teiden tekemiseen  ja 
 kunnossapitoon sisällytettävien tehtävien välinen 
 raja. 

Vesiteltä  koskevasta toiminnansuunnittelusta tode-
taan, että käytetty  jako  vesiteihin  ja  satamlin  
on nimiltään epäjohdonmukainen,  koska käsitteeseen 
vesitiet sisältyvät myös satamat. Myös jaon sisäl-
tö  on epäjohdonmukainen,  sillä  tehtävään satamat 

 on  sisällytetty  vain satamalainojen  ja  avustusten 
myöntäminen, kun taas reaalisijoltukset satamien 
rakentamiseen ovat sisältyneet tehtävään vesitiet. 
Tässä toimintasuunnitelmassa  on  käytetty johdonmu-
kaista jakoa väyliin  ja  satamiin. 

Tehtävien jakautumista keskushallituksen  ja  alue-
hallinnon välillä kehitetään edelleen siten, että 
vastuuta  ja  toimivaltaa  siirretään piirikontto-
reille. Päämääränä  on,  että keskushallitus tulevai-
suudessa hoitaa koordinointi-  ja  kehittäxnistehtävät 

 sekä laitoksen ulkopuoliset yhteydet, joiden keskit-
täminen  on  tarkoituksenmukaista,  ja  muut tehtävät, 
jotka lainsäädännön, määräysten  ja  ohjeiden mukaan 
kuuluvat keskushallitukselle. 

Toimivallan,  vastuun  ja  kustannusten jakautuminen 
laitoksen, muiden valtion viranomaisten, aluesuun-
nitteluorganisaatioiden, kuntien  ja  yksityisten 
kesken  on  ollut osittain selvittämättä  ja  harkin-
nan varaista. Suunnittelukaudella pyritään tehtä-
värakenne tässä suhteessa vakiinnuttamaan  ja  saa-
maan aikaan tarpeelliset täydennykset lainsäädän-
töön  ja  toimintaohjeisiin. 
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2.3  
Yleiset toimintaperlaatteet  

2.31 
 Taloudellisuus 

Laitoksen toiminnan taloudellisuutta  on suunriitel
-tu ja  mitattu pääasiassa kolmen järjestelmän puit-

teissa: 

liikennetaloudellinen  kannattavuus,  jota. 
 sovelletaan verkkosuunnittelussa, kohtei- 

den  ja  toimenpiteiden valinnassa sekä 
tavoitteiden määrittelyssä 

toiminnan taloudellisuuden mittaus,  jota 
 käytetään kustannusten raportoinnissa  ja 
 standardien määrittelyssä 

käyttöomaisuuslnvestointien taloude1linen.-  i  - 
 tarkastelu,  jota  sovelletaan hankintojen 

suunnittelussa. 

Laskennalli  sten  taloudelli suuskriteerien  ohella  on 
toiminnansuunnittelussa harkinnanvaraisesti  otettu 
huomioon sellaisia välittömiä  ja  välillisiä vaiku-
tuksia, joita ei nykyisin menetelmin voida mitata. 
Järjestelmiin pyritään sisällyttämään myöskin näi-
den vaikutusten arviointimenetelmä.  

Tie-  ja  lii1ennetaloude11ista laskentajärjestelmää 
 pyritään kehittämään edelleen myös lähtökohtien, 

kuten ajan arvon määrittelyn, olemassa olevan lii-
kenneverkon huomioon ottamisen, ulkomaisen panok-
sen arvioinnin  ja  jui.kistaloudellisten  näkökohtien 
selvittämisen osalta. Niin ikään pyritään järjes-
telmässä saamaan aikaan mandollisuus tarkastella 
erikseen eri lilkennemuotoja, kuten ammattimaista 

 ja  yksityistä sekä koti-  ja  ulkomaista 1iikenettä.  

2.32  
Kehittäminen  ja  rationalisointi 

Laitoksen kehittämistyö ei ole  vain  laitoksen si-
säistä toimintaa. Laitos tekee aloitteita  ja  osal-
listuu ulkopuoliseen kehittämistyöhön omalla toi-
mintasektorillaan mandollisuuksiensa mukaan. 

Laitoksen ympäristössä tapahtuu jatkuvasti muutok-
sia  ja  tämä vaikuttaa suunnittelujakson aikana ke-
hitystyön suuntaamiseen: 
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On  selvitettävä, mikä  on tienpicion  osuus 
tulevaisuudessa valtiontaloudessa  ja  miten 
tämä vaikuttaa laitoksen toimintaan  ja  or-
ganisaatioon. 

Laitoksen työ painottuu tulevaisuudessa 
eri tavalla kuin ennen, kunnossapidon osuus 
lisääntyy rakentamiseen virrattuna  ja 

 rakentamisessa siirrytään entistä enemmän 
erilaisten parantamistoimenpiteiden suorit- 
tamiseen. Tämä aiheuttaa menetelmien, ko- 
neiden  ja  materiaalien kehittämistä. 

Työvoiman käyttöä koskevat rajoitukset  ja 
 työvoiman tarjonta pakottaa koneistamis-

asteen nostamiseen. 

Työyhteisön  ja  ihmisten asenteiden muuttu-
minen sekä henkilöstön  ja  työmäärän  kes-
kinäinen suhde aiheuttavat  sen,  että lai-
toksessa  on  kehitettävä henkilöstöhallin

-toa ja  työyhteisöjä  ja  tutkittava erilai-
sia yhteistyön muotoja. 

- 	Laitoksen oman toiminnan kitkattomaksi su- 
Juniiseksi  on  välttämätöntä tutkia  ja  ke-
hittää ulkopuolisten kanssa tapahtuvaa yh-
teistyötä. 

Suunnittelujakson alkualkana  kehitystyössä tulee 
olemaan pääpaino  jo  toteutettujen projektien tulos-
ten käyttöönsoveltamisessa, keskenerälsten kehitys- 
pyrkimysten loppuunsaattamisessa  ja  tavoitejohta-
mistavan vaklinnuttamisessa. Kehlttämistyön  tulok-
set  ja  tavoitejohtaminen  yhdessä organisaatiomuu-
toksen kanssa aiheuttavat runsaasti koulutustarvetta. 

Työyhteisön  ja  ryhmätyön kehittäminen  ja  käyttöönt
-to  laitoksessa merkitsevät myös sitä, että ne  on a-

tettava  huomioon organisaatiosuunnittelussa. Ne 
vaikuttavat myös siten, että moniportaisesta muo-
dollisesta organisaatiosta siirrytään vapaamplin 
organisaatiomuotoihin. 

Laitoksessa määritellään kehittämispolitiikkaa kos-
kevia periaatteita: työ valmistunee vuoden  1975  a-
lussa. Kehittäinlspolitiikan laadinnassa tulevat 
olemaan keskeisinä teeseinä: 

kehitystyö  on  laitoksessa jatkuvaa 

kehitystyöstä vastaa linjaorganisaatio apu-
naan erikoiskysymysten asiantuntemusta 
omaavat esikuntaelimet 

kehitystyössä  on  selvä painopiste kunakin 
aikana, jotta vähälsistä kehitysresurs-
seista saataisiin suurin hyöty  ja  toisaal-
ta työ nopeasti päätökseen 



kehitystyön painopisteen valinta perustuu 
tarvetutkimukseen  ja  pitkän tähtäyksen 
suunnitelmiin 

kehitystyö  on  luonteeltaan pääasiassa 
projektiluontoista 

kehitystyön tulosten julkistamiseen  ja  tie-
dottamiseen kiinnitetään huomiota nykyis-
tä enemmän. 

Kehittämisen  ja  rationalisoinnin tavoitteita  ja 
 toimintaa käsitellään lähemmin kohdassa  5.0). 

2.33  
Ulkoinen yhteistoiminta 

Laitoksen toiminnassa  on  pyritty tehostamaan ak-
tiivista osallistumista  ja  vuorovaikutusta muiden 
tienpidosta, tieliikenteestä, liikennesuunnitte

-lusta ja  yhteiskuntasuunnitteluSta huolehtivien 
 elinten sekä intressiryhmien kanssa. Sama koskee 

vesitienpitoa  ja  -liikennettä. Vaikeuksia yhteis-
toiminnan kehittämisessä  on  tuottanut toimintojen 
jäsentymättörnyys  ja  päällekkäisyys  sekä työnjaon 
epäselvyys eri hallintotasoilla  ja  eri osapuolten 
välillä. 

Ulkoisen yhteistoiminnan tarpeeseen kiinnitetään 
erityistä huomiota sekä  koko  laitoksen että eri 
organisaatioyksikköjen toiminnansuunnittelussa.  

2.34  
Julki suus 

Laitoksen toimintasuunnitelmat toimenpideohjelmi-
neen pyritään edellisen kohdan mukaisesti saatta-
maan yleiseen tietoon  ja  tarkastelun kohteeksi sii-
nä laajuudessa, kuin asiakirjojen julkisuussäännöt 
sallivat. Erityisesti tehostetaan tienpitotoimen-
piteitä koskevien suunnitelmien julkistamista  ja 

 ennaltakäsittelyä. 



2.35  
Johtami speriaatteet  

Laitoksessa aloitettiin  kehlttäinistyö  vuonna  1967, 
 jolloin käynnistettiin laskenta-,  työnsuunnittelu

-ja  tavoitebudjetointijärjestelmien  kehittäminen.  

Johtamisperiaatteeksi  valittiin  tavoitejohtamis
-järjestelmä.  Tavoitejohtamisen  saattamisen  koko 

 laitoksen piirissä hyväksytyksi.  ja  toimivaksi 
 johtamistavaksi  vaatii pitkäaikaisen, hyvin suuri

-riltellun  ja  organisoidun  kehittämistyön,  jonka 
 yleislinjan  muodostavat 

eri  toimintasektorejile  ja  kaikille  joh- 
totasoille  annettu  tavoitejohtamiskoulu - 
tus  

laitoksen  ja  valtionhallinnon tavoite
-budjetointi-  ja  toiminnansuunnittelujär-

jestelmien yhteensovittaminen  siten, et-
tä laitoksen ylimmän johdon  ja  ministe- 
riöiden välinen tavoitteiden asettelu 
tehostuu  

tavoitejohtamisessa  tarvittavien  apuneu-
vojen  kehittäminen laitoksen sisäisillä 

 kehittämisryhmillä  sellaisiksi, että ne 
palvelevat  tavoitejohtamisperiaatteiden 

 mukaisesti toiminnasta vastaavia henki-
löitä 

laitoksen toiminnan järjestäminen siten, 
että kaikilla  vastuutasoilla  työntekijä - 
porras  mukaan luettuna koetaan tavoite- 
johtaminen mielekkääksi  ja  hyväksyttäväk-
si  johtamismenettelyksi.  

2.36 
Vi rastodemokratia 

Virastodemokratia  toteutetaan laitoksessa valtio-
neuvoston toimesta annettavien  koko  valtionhallin

-toa  koskevien ohjeiden sekä laitoksen  ja  järjestö-
jen välisten  suunnitt.eluryhmlen  ehdotusten puit-
teissa.  

lo 



2.4 
 Lainsäädäntö 

Laitoksen toimintaa säätelevä lainsäädäntö  on o- 

A 	'L  JJ leellisimmilta  osiltaan tarkistustyön kohteena.  
&Y4-'. 	 V 	Luonnokset laiksi  ja  asetukseksi  tie-  ja  vesira- 

kennuslaitoksesta  ovat käsiteltävänä, yleisistä teis-
tä annetun lainsäädännön kehittämistä  ja  uudistamis-
ta varten  on  asetettu neuvottelukunta  ja  uittoa kos-
kevat  osat  vesilaista  sekä kanavista annetut asetuk-
set ovat niin ikään tarkistettavifla. 

Tielainsäädäflflöfl  tarkistamista varten  on  valtioneu-
vosto  30.11.1972  asettanut neuvottelukunnan, jonka 
tulee huolehtia yleisistä teistä annetun lairisää-
dännön jatkuvasta kehittämisestä  ja  uudistamisesta 

 ja  antaa lausuntoja  ko.  lainsäädännön alaan kuulu-
vista  asioista. Työssään neuvottelukunnan tulee 
alan kehityksen seuraamisen lisäksi ottaa huomioon 
valtion  ja  kuntien tehtävänjaossa sekä yleisessä 
maankäyttösuUflflitteluSsa tapahtuva kehitys sekä ol-
la kiinteässä yhteydessä parlamentaariseefl lilken-
nekomiteaan  ja  rakennuslalflSäädäflflöfl uudistams

-ta  huolehtiviin  viranomaisiin. 	iIFvaiheessa  ja 
 viimeistään vuoden  1974  loppuun mennessä neuvotte-

lukunnan tulee selvittää  ja  tehdä ehdotukset mai- 
(ic 

	

	 nitun  lainsäädännön kiireellisistä  ja  ensi sijal- 
siksi katsottavista osauudistuksista. 

Laitos pitää kiireellisirflpäflä asiaryhmänä tielain-
säädännön tarkistamisessa säännöksiä, jotka koske-
vat toimivallan  ja  vastuun jakauturnista laitoksen 

 ja  muiden asianosaisten, erityisesti kuntien vä-
lillä. Niin ikään tulee eri suunnitteluvaiheiden 
käsittelyä  ja  yhteistoimintaa sekä korvausasioiden 
käsittelyä koskevia säännöksiä tarkistaa. 	Täs- 
sä yhteydessä tulisi ottaa huomioon myös yksi-
tyisiä teitä koskevan  ja  rakennuslainsäädännön 

 tarkistaminen  ja  yhteensovitt.aminefl  yleisiä tei-
tä koskevan lainsäädännön kanssa. 

Laitos pyrkii vaikuttamaan siihen, että tielli-
kennettä koskevan lainsäädännön kehittämisessä 
otetaan kehittärnistavoitteiden ohella huomioon 
myöskin laitoksen toimintamandollisuuksien ai-
heuttamat rajoitukset. 

Vesiteitä  koskevassa lainsäädännössä pyritään 
saamaan aikaan tarkistuksia vesilakiin erityi-
sesti uittotoiminnan edistämiseksi sekä saat-
tamaan asetus kanavalaitoksesta  ja  asetus ka-
navien lilkennesäänhöstä ajanmukaiseksi.  

NJ 	Jh 

'  \-c 
	 tM  c 	 tAr  ç c2 ç- *.s'  

ta  

11 
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2.5  
Organi saatlo  suunnittelu 

Laitoksen nykyisen organisaation rakennetta  on  pi-
detty tarpeellisena tarkistaa, jotta  se  entistä 
paremmin vastaisi muuttuvia olosuhteita sekä loisi 
edellytyksiä toiminnan tehostamiselle  ja  nykyaikai

-sille  johtamismenetelmille.  Huomiota kiinnitettiin 
erityisesti  mm.  siihen, että  tienpidon  ohjelmointi 

 ja  toiminnansuunnittelu  vaativat järjestelmien ke-
hittämisen ohella myös parempia organisatorisia 
puitteita. Niin ikään oli piirien  ja  keskushallin-
non toimivalta-  ja  vastuusuhdetta  tarkistettava. 
Organisaatiota pidettiin yleensäkin liian yksipuo-
lisesti  keskusjohtoisena.  Toiminnan tehokkuutta  
ja  nimenomaan yhteistoiminnan joustavuutta voitai-
siin parantaa  mm.  eräitä toimintoja uudelleen 

 ryhmittämällä  sekä johtoryhmä-  ja  projektityösken-
telyä  kehittämällä. 

Organisaatiomuutoksen  yleistavoitteena  on  saada 
 akaar sellairen orarisaatfo,  jossa  nykyafka

-sen  hallinnon järjestelmiä voitaisiin  tehokkas
-ti  käyttää  ja  kehittää edelleen sekä jossa  on 

 otettu huomioon eräiden  toimintayksikköjen  (ve-
sihallitus, ilmailuhallitus) aikaisemman  irroit

-tamisen  vaikutus. 

Organisaatiomuutos  on  suunniteltu toteutettavak-
si  1.5.1975.  Muutos tulisi koskemaan  koko  lai-
tosta. Henkilökunnan määrä pystyisi samana kuin 
vuonna  19714.  

Organisaatiouudistuksen  käyttöönoton jälkeen  1. 
5.1975 on  tarkoituksena edetä kandella linjalla: 

informaatio-  ja  asennekoulutusta  on 
 jatkettava  

on  varattava aikaa  ja  voimia  konsul
-tointiln,  jonka tarkoituksena  on  

selvitellä  yksikölden tehtäväaluet
-ta,  yksikölden  välisiä  tehtävärajauk - 

sia,  yhteistoimintaa sekä erilaisia 
 toimivaltakysymyksi  ä. 
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3.  
TIET  

3.0  
Yleistä  

3.00 
Tienpidon  päämäärät  ja  keinot 

Kohdassa  .l  esitettyjä liikennepolitiikan osatavoit-
teita  on  liikenneministeriö hallinnonalansa yleis- 
suunnitelmassa  1975  -  79  täsmentänyt tienpidon osal-
ta. Täsmennettyjen tavoitteiden mukaisesti  on  tien- 
pidon päämääränä  

1. 	kehittää tiestöä siten, että tieliikenteen 
turvallisuus oleellisesti paranee nykyi-
sestään; 

ylläpitää  ja  kehittää tiestöä siten, et-
tä eri alueille  ja  eri tienkäyttäjäryh-
mille turvataan mandollisimman tasapuo-
linen  ja  kussakin tilanteessa kohtuulli-
seksi katsottava palvelutaso; 

3. kehittää tiestöä siten, että  se  sopusoin-
nussa muiden liikenneverkkojen kanssa 
tukee eriasteisella kaavoituksella  mää-
ritettyä  maamme toiminnallista  ja  tuotan-
no11sta rakennetta  se 	edistää voima- 
varojen hyväksikäyttä eri alueilla;  

4. kehittää tiestöä yhdessä muiden liikenne- 
verkkojen kanssa siten, että kohtuulli-
seksi katsottavan liikennepalvelusten ky-
synnän tyydyttämiseksi liikenneväyliin, 
terminaaleihin  ja  itse liikenteen suorit-
tamiseen uhrattavien voimavarojen määrä 
pysyisi mandollisimman pienenä;  

5. kehittää tiestöä siten, että liikenteen 
aiheuttamat ympäristöhaitat kuten melu, 
saasteet  ja  ruuhkat eivät ylittäisi erik-
seen määriteltyjä  raja -arvoja  ja  että 
olemassa olevat maisema-  ja  kulttuuriar-
vot  säilyisivät mandollisimman hyvin. 

Päämäärään pyrkiessään  on  laitoksen käytettävissä 
seuraavat keinot: 

Yleisiin teihin kohdistuva 

tekeminen, jolla tieverkkoa kehitetään 
parantamalla teiden rakennetta, suun-
tausta, liikennejärjestelyjä, tiehen kuu-
luvia rakenteita, laitteita, varusteita 

 ja  alueita sekä rakentamalla uusia  tie - 
yhteyksiä; 
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kunnossapito, jolla tiet pidetään liiken-
nettä tyydyttävässä kunnossa; 

suunnittelutolminta,  jolla edellisten  II
-säksi  pyritään varautumaan tieverkon kau-

askantoiseen kehittin1seen  mm.  eriastei
-sen  kaavoituksen yhteydessä  ja  varaamalla 

 alueita myöhemmin toteutettavia hankkei-
ta varten. 

Tieliikenteeseen  kohdistuva 

ohjaus  ja  säätely, jolla pyritään tehos-
tamaan tieverkon käyttöä, 	parantamaan 
lilkenneturvallisuutta  ja  rajoittamaan 
tielle liikenteestä aiheutuvia vaurioita. 
Tiä tapahtuu  mm.  ohjaamalla liikennettä 
liikennemerkeillä  ja  tienkäyttäjiin koh-
distuvalla informaatiolla myönt.mällä 

 poikkeuksia moottoriajoneuvoasetuksen mää-
räyksistä  ja  asettamalla rajoituksia tei-
den käyttämiselle. 

Avustukset, joiden avulla pyritään tukemaan  ja 
 ohjaamaan muiden tienpitäjien toimenpi-

teitä tienpidon pä.määrien saavuttami-
seksi. 

Ulkopuolinen yhteistoiminta  ja  osallistuminen, 
jonka avulla laitos pyrkii päämäärien-
sä  saavuttamiseksi vaikuttamaan muiden 
toimintaan. 

Jäljemp.nä  on  määritelty ne linjat, joilla laitos 
pyrkii toteuttamaan päämääriä ottaen huomioon 
käytettävissä olevat resurssit  ja  muut toimintaa 
rajoittavat tekijät sekä tieverkossa nykyisin val-
litsevat  ja  suunnittelukaudella  syntyvät puutteet. 

Jj 	4f 

I  
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)  .01  
Tieverkon, liikenteen  ja  tienpidon  nykytila 

Nykytilaa  on  seuraavassa tarkasteltu esittämäl -
lä tietoja tieverkossa  ja  liikenteessä viime 
vuosina tapahtuneesta kehityksestä sekä tienpito -
toiminnasta. Nykytilaa  on  lisäksi vertailtu  tie -
verkon kehittämispäniääriin. 	Tarkastelu ei ole 
kuitenkaan  kovin  perusteellinen, koska käytettä -
vissä ei vielä ole sellaista kokonaisselvitystä, 
jossa tällainen nykytilan analyysi olisi asian -
mukaisesti suoritettu. 

Tieverkon nykytila 

Tiestö jaetaan yleisiin teihin, yksityisteihin, 
rakennuskaavatelhin  ja  katuihin.  Yleiset tiet 
jaetaan edelleen maanteihin  ja  paikallisteihin. 

 Yleisen tieverkon pituus oli vuoden  l971.  alussa 
ennakkotietojen mukaan  752l1 km.  Valtion avustus -
ta saavien yksitylsteiden pituus oli vastaavana 
ajankohtana noin  )0500  km. 

548 	447 
1202 	1103 

	

108 	121 
4 

	

27439 	28642 
fl. 5000 

Y1clIä te1i 

Valtatlet 
Kartatiet  

Muut maantiet 

Maantiet yhteensä 

Palkallist  let 

 Yleiset tiet yht. 

Edellisten .isäksi 

Erltyisi talviteitä 
Polkuteitä 

Y1elsitd telEtä  

Moottoriteitä 
 Nol-  teitä 

Yksityisiä teitä 

ValtIon avustarria 
 Multa  

1973 1974 1) 

6756 676 
3128 3186 

30056 )0050 

39940 39997 

72976 33214 

72916 73211  

	

421 	428 

	

1088 	1073 

	

125 	161 

	

5 	13 

2953  

n.500 

1)  Enriakkoteto  1.1.74 

Tiestön pituus hallinnollisin luokin vuosina 
l97l -7 (km)  (kunkin vuoden alussa) 



Yleisen tieverkon pituus  on  viime vuosina jat -
kuvasti kasvanut. Aivan viime vuosien kasvu  
on  ollut melko vähäistä,  sen  sijaan  1960 - luvul -
la  ns. paikallistiereformin  aikana kasvu oli 
hyvin voimakasta. Näinä vuosina muutettiin noin 

 30000  kilometriä kunnan  ja  kyläteitä  paikallis-
teiksi. 

- rji  m  

__ 	 ___ 
________ -  

I96 	962 	 ,) 	964 	965 	966 	557 	SEJ 	'S6S 	970 	972 	972 	'973 	'97 	I9S  

Yleisten teiden  pituudet  vuosina  l96l-7 (km)  

Yleisiin teihin liittyvien  jalkakäytävien  ja 
pybräteiden  määrä  on  kasvanut runsaalla  20  %: 

 ila  neljän viime vuoden aikana. Vuoden  l97  
alussa oli kevyen liikenteen väylien määrä noin  
600 km.  

_______________________ _____________ PatkaLiite1.ii 	I  ___________ 
Vuosi  a1kaky-  pp-  tiet  thdiztetyt jaikaky-  pp-ttet yhdistetyt Yhteer2s 

tvt jk-j 	pp-tied  tävit j- 	pp-t 

1970 196 

___________  
51 215 20 

___________  
0 10 	 k92 

71 196 57 229 27 2 15 	 529 
72 20k 55 2k9 35 2 16 	 561 
7) 19k 58 212 k2 2 2) 	 591 
7k 187 66 283 42 2 2k 	 604  

Yleisiin teihin liittyvät jalkakäytävät  ja py3rä-
tiet vuosina  1970-74  (km)  



1<  ni  

17'  

Yleisten teiden laatua kuvaavat teiden leveydet, 
päällysteet, valaistus  ja  liikennerajoitukset 

 (paino-, tila-  ja  nopeusrajoitukset). 

Päätieverkolla  teiden keskimääräinen leveys  on 
 noin  8  metriä. Muiden maanteiden keskimääräinen 

leveys  on  noin  6  metriä  ja  paikallisteiden  noin  
5  -  6  metriä.  

a1u  5 )-6 '-7 	7-6 	6-9 	 .i. 	5-6 6-y 7- 	L-9 	9-10  1r.i 	i- 

5 	-o 	6-7 7-6 	6-9 9-10 O-11  il-i?  y1 12 	alL.  5 5-1k 6-7 7-6 	6-9 9-10 10-11 11-12  yLI  12  

Yleisten teiden jakautuminen tien leveyden mukaan 
vuonna  1973 (km)  

Päällystetty tiepituus  on 1960 -luvun puolivälis-
tä lisääntynyt tasaisesti noin  1800  km:lla  vuo-
sittain. Tällä hetkellä valtateistä lähes  80  % 

 on  kestopäällystettyjä,  eikä sorapäällysteisiä 
valtateitä maassamme juuri enää ole.  Sen  sijaan 
kantateistä noin  15  %  ja  muista maanteistä noin 

 40 	on  edelleen sorateitä. Sorapäällystel - 
set  päätiet  ovat keskittyneet lähinnä maan poh-
joisosiin, kun  ta 	maarikeski -  ja  eteläosissa 
päätiet  ovat vähintään kylmäpäällystettyjä. Pääl-
lysteiden jakautuminen suuralueittain eri liiken -
nemääräluokkiin osoittaa taas  sen,  että  vilkas

-ilikentelsimmät soratiet  ovat maan etelä-  ja 
 keskiosissa. 
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40000  _______._,.. _________ 	___________ -  

I -  _____ ___  
0) coo PLO .40)1 1' VOitto  1* 

0o0 _-- --- ---______  __i  __________---- ______ ___________  
V5000  / 

/  
4000 

5000  - _  ..___...-r 	 -- 

70000 

3000  -  
74000 

7)000 .9 
0000  - . __________- -______________  
4000  

.'  

U000 

7000 .1 __ø 
4400  /  
5000  _. _-,_____----__-___-_____.  
3000  /  I 

3000  / -- 
4000  - --  I  

Päällystettyjen  teiden pituudet vuosina  1955- 7k 
(km)  (kunkin vuoden alussa) 

- 	 :J Keopfl1yst 

• 	 EJ  1jysora  (j 	1c) 

H 	 EJ  

2-aJoraa1set 

km 

F 	I l 1 k: 	 ____ 

IiL ll: :  

-  

	

L_ 	.TIE- 

_L.  _L_ii_ - __ 
	 __ 

	

')CoJCI 	(J)C/) 	(7) 	(1) 	(1) 	Ci) 	t/)CQCI) 	L')&)() 	Cl) 	U) 	U) I 	I 	 I 	I 	4 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I  

	

cCio 	Loo 	-. 	 o 	 NCi-. 	fr3o 	 (4-i  

alle  103 	101- 	201- 	501- 	1500- 	ylI 6000 	ajon/vrk 
200 	500 	1500 	6000  

Yleisten teiden päällysteiden jakautuminen lii -
kennemääräluokkiin suuralueittain vuonna  197k  
(vastaa kunnossapitoluokitusta) 
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':sci  j 

06 	6 ^ 	19(,3 	9. 	'96 	9U 	l97 	368 	1968 	1973 	1971 	972 	1973 	1971. 	7375  

Maanteiden päällystetilanne  vuosina  
1961 -7k  

I9(I 	1962 	1993 	1966 	1996 	7966 	1961 	1968 	'9(19 	1970 	1937 	1977 	1973 	167. 	9  

Valtateiden päällystetilanne  vuosina  
1961 -7k 

1561 	7? 	967 	l94j 	969 	I9-, 	66? 	666 	969 	770 	97 	917 	l97) 	17 	 ; 

Kantateiden päällystetilanne  vuosina  
1961-7k 

'967 	7962 	363 	967. 76 	'Th 	99 	68 	1319 	1970 	7937 	9'7 	93 	1974  

Muiden maanteiden päällystetilanne 
vuosina  1961-7k  
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Ylelsillä teil].ä  oleva tievalaistus  on  hyvin voi -
rnakkaasti keskittynyt maan eteläosiin, Neljän ete-
1 äiimmän piirin alueella  on  noin  60  %  kaikesta 
tievalaistuksesta.  

I TI 	ala 	tucn  ar 	e:1 tleluodaaa 6) 

[ij ___ iI  
1) E- 

K-S  2) 
99.9 
0.5 

29.4 

104.0 

82.4 

50.9 

1048.3 

499.) 

1526.0 

654.7 

837.0 
334.6 

2363.0  

939.) 
r_  

-  

49.5 151,3 )36.8 159.2 496.0  

XOOA iC0.4J_527L  182.3 17O9 251L5 13)0.2 3E) 

1) Jiaenaan, T.irri, Ehrccui  ja Kye p11i  
2) M1ke1tn, Fojols-K.r3a1an, Kuorlon, KekI-Sucrr.en  a  Vr pIirI 
3) K k1-Poi 	.nan,  Oulun.  Kalfl!.nLi  ja ipIn pIIrI  
4) ä1t'f va1aituja erItaclIIttyrnth ranppeja  n. 50  ioi 
5) va1aitut raaplt  
6) a U1tda my5a erilijaet  valaistut  1iIttyrnit  (ks,)  

Yleisilla teilut  oleva  tievalaistus  1.1. 1974  

Yleisillä teillä olevia liikennerajoituksia ovat 
kelirikkorajoi.tukset, siltojen paino-  ja  tila- 
rajoitukset, lauttojen aiheuttamat painorajoituk

-set  sekä nopeurajoitukset, 

Kelirikon aiheuttamien liikennerajoitusten määrä 
 on  viime vuosina vähentynyt, joskin vuosittaiset 

vaihtelut ovat olleet melko suuria. Väheneminen 
 on  johtunut sekä suoritetuista parantamistoimen-

piteistä että rajoitusten asettamiskäytännön 
muutoksista. Viime vuosina  on  maanteistä  noin  
7  —  15  %  ja  paikaliisteistä  noin  10  -  28  %  ollut 
ilikennerajoitusten alaisia. Rajoituksia  on  ollut 
yleensä noin kuukauden aikana kevälsin.  

p083 km  

9l5lm 	 .  

25 	 I - 

20 j--r--\--- 	_-)_-----f- 	-- 
I 	0 km 

5943k\. 	 I 	6108 km 
15  —===------ 	k—I A  

mantta —\yk)! /  
lo --------------- - 	 -- 

4U5km 
5ii\7 \ 

-  

k 

('1 	.. 	 0 	Cu 
'0 	is 	(0 	 f-.. 	.  

Yleisten teiden vuotuiset keli:cik-
korajoitukset vuosina  1961 -74 
(1967-74)  
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- 	
I_' ZIIITIIIi 

Kellrlkko-  a 	6 	 th  
Vuosi 	ai..a 	rujoltus 	rajoitus 	rajoitus 	e  kol  uun Yhteer,uL 

illet 	 ____  

1968 	29.3-20.6 	101; 	1698 	k06 	 - 	2506 	6.4 

	

69 	). 1l_27.6 	402 	2800 	172 	 - 	3454 	8.7 

1970 	7.1130.6 	624 	558 	225 	 1 	6108 	15.) 

	

71 	31.3-6.7 	918 	2932 	231 	 1 	k02 	10.2 

	

72 	1.4-27.7 t 	644 	3270 	200 	 1 	4115 	10.3 

	

L2 	±:  _29L_ 	_L±° 	-_— j  

Kelirikon aiheuttamat lilkennerajoitukset maan-
teillä vuosina  1968-73  

RsjoitO1ze1a1stholte!tat1esta 
Kellrikko-  8 tn 	6 t1 	3 	Ato1i1eflJ 	- 	1  

Vuocl 	aika 	rajoltus 	raoltus 	:joltu8  flo kokona&  
kielletly  

1963 	29.3-23.6 	73 	1506 	177k 	- 	 3353 	10.9 
69 	3.4-33.6 	14 	186k 	3827 	35 	 18.) 

70 	7.4-30.6 	16k 	2404 	6137 	26 	9063 	29.1 

71 	31.3-6.7 	203 	2064 	4588 	- 	 6C)5 	21.! 

72 	1.1-27.7 	193 	1913 	4906 	 7317 	21.5 

73 	27.5-13.7 	310 	227 4 	381) 	 5 	6432 	19.5  

Kelirikon aiheuttamat lilkenrierajoitukset  pal
-kallisteillä  vuosina  1968- 73  

Sellaisia siltoja, jotka eivät kestä nykyisiä 
akseli/telipainoja oli vuoden  197k  alussa  27k ,  
Kaikkiaan oli yleisillä teillä kyselsenä ajan -
kohtana siltoja  8969,  joIsta puurakentelsia  oli 

 219).  Painorajoitusten väheneminen  on 1960-lu-
vulla ollut melko voimakasta. 

r;;:r:ai  7'51  1kiYhL1 
-  t  

Maantiet 	 2 	I 	3 I  

------- 	±J 	i  
Painorajoitetut  sillat maanteillä  ja 

 paikallisteillä  vuoden  197k  alussa 
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Iwo IT  
_-_ 

-•-------•--- -  

__ -- 

1  

1  •  1. -64 	-66 	-68 	-70 	-72 	-74  

Painorajoitetut  sillat yleisillä tell].ä vuo-
sina  1964-7k 

Päätieverkolla  olevista silloista oli  13.8.1974  
yhteensä  77  sellaisia, jotka eivät kestäisI  10-
16  tonnin akseli/telipainoja. Yli puolet näistä 
silloista sijaitsee  Lapin  läänissä. Kaikista sil-
loista  on  noin  200  sellaisia, jotka eivät kestä 
korotettuja akse telipalnoja. 

Alikulkukorkeutta rajoittavien  siltojen lukumäärä 
oli vuoden  1974  alussa  609. 

 

Alikul.Lcu_ 	2,8-2,9 3,0-3,95 	4,0 tai 	YbteenaK  
korkeus 	m 	m 	yli  4,0 	(kpl) 

MaantIet 	2 	I 	6 	405 	470  
Pajkallistiet 	8 	53  J 	78 	139  

Maanteillä  ja  palkal].Isteillä.  olevien sil-
tojen alikulkukorkeudet vuoden  1974  alussa 
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Yleisten teiden lauttapaikkoja oli vuoden  197k 
 alussa yhteensä  108,  joista maanteillä  55  ja 

 paikallisteillä  53.  Kantavuudeltaan  alle  3)  ton-
nin lauttoja  on 38  lauttapaikalla.  Nämä lautat 
eivät täytä moottoriajoneuvoasetuksen salliman 
suurimman kuorman asettamia vaatimuksia. 

Tiekohtainen nopeusrajoltusjärjestelmä  käsittää 
tällä hetkellä yhteensä noin  15500  km liikenteel-
lisesti  tärkeimpiä teitä. Päätieverkko sisältyy 
kokonaisuudessaan tiekohtaiseen nopeusrajoitus 
järjestelmään, samoin runsas  5000  kilometriä 
muita maanteitä  ja  paikallisteitä. Perusnopeu -
den (80 km/h) tai  paikallisten nopeusrajoitus  
ten  piiriin  on  jäänyt noin  58500  km  yleisiä 
teitä. 

Nopousrajoitus-  Valta- 	ja  1uut  maantiet  Yhtoens  

arvo  kuntatiot  Ja  paikallis- 

tiet  

7% 1% -  5%  
100 64% 6% 65% 

80 23% 21% 22% 

6o 9% 6% 

50 2% 2% 2% 

120 773 km 44 kin 817 km 

100 6572 kin 3501 km 10073 kin 

80 2318 km 1100 km 3418 km 

60 366 km 479 km 845 km 

50 197 km 124 km 321 	kin  

yht.  10226 km 5248 km 15474 km  

Toisen vaiheen tiekohtaisten nopeus -
rajoitusten jakautuminen nopeusrajoi-
tusarvon mukaan 

(1  

Nopeusrajoitus-- Maantiet Kaikki 

arvo yleiset 

tiet  

120 2.1  %  1.1 	%  
100 25.3  %  13.9  %  

80 72.6  %  85.0  %  

120 817 km 817 km 

100 10073 km 10073  kii  

80 29011 	kin 61993 km 

39901 km 72883 km 

Toisen vaiheen nopeusrajoi-
tusjakautuma ottaen huomioon  
80 km/h perusnopeuden 

±vo  



Liikenteen nykytila 

Tielilkenteen  kehittymistä kuvaavat autokannan 
sekä kuljetus-  ja ilikennesuoritteiden kasvukäy - 
rät ja  liikenneturvallisuuden kehittymistä onnetto-
muustiedot. 
Henkllöautokanta  on  kasvanut noin  2,5  kertaisek -
si  viimeisen kymmenen vuoden aikana pakettlauto -
kannan  kasvun vastaavalla ajanjaksolla ollessa 
hieman  alle  50  prosenttia. Linja-  ja  kuorma - 
autokannan kasvu  on  sen  sijaan ollut melko vä -
häistä. 

Sekä henkilöautokannan että myös  koko  autokan-
nan kasvu  on  toistaiseksi noudattanut täysin 
vuonna  1970  laadittua autokannan kasvuennustet

-ta.  Ennuste  on  kuitenkin parhaillaan uudistus- 
työn kohteena.  

//  
/1 
- P- 

1/,/  

)utot 	/ / 
t. tod.it  

,/ ,// 

Ka1:1  / 1  

J)çk1 	totrn lai.1" / 

Lenk115a  tot 
tuO. fl.p( 

Omteuurut  

6o 	7 	75 	80 	85  

Autokannan kehitys vuodesta  1960 
 ja  ennuste  1970  (1000  autoa) 

24  

1500 

1000 

500 
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Autojen ilikennesuorite maanteillä  on 1970 - luvul -
la kasvanut noin  6  -  9  %  vuodessa johtuen lähinnä 
henkilöautojen liikennesuoritteen voimakkaasta 
kasvusta. Henkilöautojen henkilökuljetussuorit 

 teen  kasvu  on  ollut maanteillä vieläkin voimak -
kaampi eli noin  8  -  ii %  vuodessa linja - autojen 
suoritteen ollessa viimeisen kymmenen vuoden ai -
kana likimain vakion. Perävaunullisten kuorma- 
autojen tavarankuijetussuorite  on  kasvanut maan-
teillä viimeisenä kymmenenä vuotena yli kolmin -
kertaiseksi.  

16000 
F.  uto 
yh  

Ha  

- 

!!= 	 La 

1961 	-63 	-65 	-67 	-69 	-71 	-73  

Lilkennesuorite  maanteillä ajo -
neuvoryhmittäin vuosina  196l - 7  
(milj .ajon.km)  

1961 	-63 	-65 	-67 	-69 	-71  

Autojen henkilökuljetussuoritteet 
maanteillä vuosina  1961 - 72  
(milj .henkilökm) 



8000 

6000 	Kuorma-au  

(ilman peraTvaunuai  

2000  

Paket tlautot 
-  

1961 	-6) 	-65 	-67 	-69 	-7].  

Autojen tavarakuljetussuoritteet 
maantei1l. vuosina  1961-72  
(milj .tonnikm)  

Autojen lilkennesuoritteen  on  todettu vuoden  1965  
yleisen lilkennelaskennan tulosten mukaan jakau 

 tuvan tieverkolle  siten, että. maanteiden suorite-
osuus  on  noin  70  % kokonaislilkennesuoritteesta. 

 Eri tielajien osuudet ovat ilmeisesti jonkin ver-
ran muuttuneet vuodesta  1965,  mutta suuntaa  anta 

 via  tiedot edelleen ovat. 

Yleiset tIet  a  kadut 

Kadut  
2108 (2 	\ant1et 

Fa1ka111  
tiet  95) ,9  
Likennesuor1tteet rrilj.majon 

 Maantiet 

Kantat1et  
620  

Eri tielajien osuus tiever-
kon lilkennesuoritteesta 
(pituudesta) vuonna  1965  

26 
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Vuosien  197)  ja  1974  alun liikennetilastot  ku-
vaavat liikenteen kehitystä lyhyellä aikavälillä. 
Moottoriajoneuvolilkenne  on  ollut mainittuina 
ajankohtina likimain samansuuruista. Henkilöauto- 
liikenne  on  vuoden  l974  alussa ollut hieman  vä

-häisernpää  kuin vuoden  197)  alussa. Liikenteen 
kehitykseen lienee vaikuttanut sekä polttoainei-
den hintojen nousu että yleinen  80  km/h:n  no-
peusrajoitus.  

H  
Tammi kuu 
Helnil/rnaalisk 
Fiuhtikuu 
Toukokuu 
kesLkuu 

Flenkllöautot 	I  Muut moottori- 
ajoneuvot 

Ete1Tituui{Koko  v  Ete1- MurTkOko  

.98 .97 	I .98 1.0k 1.02 

•95 • 9k .99 1.07 
1.09 1.09 1.09 1.02 1.00 
.90 9k .92 1.13 1.09 
95 •9k .95 1.1k 1.09 

Kaikki moottori-
ajoneuvot 

Suori  Suomi  maa  

	

1.00 	99 	1.00 

	

.96 	• 98 	• 96  

	

i.o6  1.06 	i.o6  

	

•97 1 • 98 	.98 

	

.99 	.97 	.99  

1.03 
1.02 

1.02 
1.12 
1.13  

Moottoriajoneuvollikenteen  kehitystä 
kuvaava suhdeluku  197 141197)  kuukau- 
sittain valta-  ja kantateillä 

ETEL-SUQMI 	 MUU SUOMI 	KOKO  MAA 

_; 1!JOTJontHa  

Valta-  Ja  .97 1.07 1.00 .98 1.05 1.00' 	•97 	¶ 	1.06  
I  kantat. -- _____ _____ _____ 

1.00 

_____  

•97f 

-___________  

.92 .92 •92  9 	•96,9k 	• 95 

• 95 1.00 .97 j  .99 1.02 
1.00F.97  1.°2i  

. 

Moottoriajoneuvollikenteen  kehitystä 
vuosien  19714  ja  197)  tammi - kesäkuussa 
kuvaava suhdeluku tielajeittain 



Kaikista poliisin Ilmoittamista tiellikenneon -
nettomuuksista tapahtui vuonna  197)  ennakko -
tietojen mukaan noin  40  %  yleisillä teillä. 
Näille keskittyivät kuitenkin vakavimmat onnet 
tornuudet. Henkilövahinkoihin johtaneista ori 
nettomuuksista tapahtui yleisillä teillä lähes 

 50  %  ja  kuolemaan johtaneista noin  70  %.  Kuvas-
sa esitetyistä käyristä todettakoon, että tilas -
tokeskuksen tilasto sisältää poliisin ilmoitta -
mat  onnettornuudet  kaikilla teillä  ja  TVH:n  t1  
lasto  vastaavat tiedot yleisillä teillä. Liikenne -
vakuutusyhdistyksen tilasto sisältää myös onnet 
tornuuksia, jotka eivät tule poliisin tietoon.  
Osa  tielilkenneonnettomuuksista  jää  vielä tämän 

 kin  ti1ason  ulkopuolelle.  

120 003 

00 000  

eo oo  

60030 

40 00 

20000  

24 020 

20 02f 

 IG  000 

2 COO 

9 000 

4 000 

F'II 

ii;i l  
ut  f_.l 

-fTH- 
I 	68 63 70 71 72 73  

T= .I:+ L 

I 	i'i i_J  
ihLi 	I i  

'1 
13C7 6d 69 •O 71 72 73 

LLJHH  H- 
2oC Ii4i_HHH 
Tinri  I 
S67 62 69 70 71 72 13  

Tieliikenneonnettomuuksien  kehitys vuo -
sina  1967  ...  197)  liikennevakuutusyhdis-
tyksen (LVY),  tilastokeskuksen (TK)  ja 

 TVH:n  tilastojen mukaan. 0nnettomuustie 
 dot v. 197)  tilastokeskuksen osalta pe -

rustuvat ennakkotietojen perusteella 
tehtyyn arvioon 

Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien 
määrä oli vuoden  197)  lopussa  ja  ennakkotietojen 
mukaan myös vuoden  1974  alkupuolella selvästi 
pienempi kuin edellisvuosina. Tämä saattaa aina-
kin os±ttain johtua tiekohtaisten nopeusrajoltus -
ten  käyttöönotosta  1.8.197),  energiakriisin joh -
dosta määrätystä  80 km/h  yleisestä nopeusrajoituk- 

I(çji orouomjudet 
	

Her.  ovcinkc h(Iouk.00fl- 	 Kuoenocn joitoneet onneo- 

tU,TH6600 tOI IILOITGCfl)j01i- 	 tOtflUuOet 

?Or.62t O6?tcr,u.IdOt 
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sesta  (voimassa  15.12.l97)-)0.6.1974)  sekä sii -
tä, että ajoneuvolilkenteen kasvu hidastui  al -
kaisempiln  vuosiin verrattuna. 

Pääteistä  oli vuosina  1970-7)  runsas  500  kilo-
metriä sellaisia, joilla tapahtui enemmän kuin 
kaksi onnettomuutta vuodessa kilometriä kohden. 
Pääteitä, joilla onnettomuusaste miljoonaa ajo-
neuvokilometriä kohti vuodessa oli enemmän kuin 
kaksi, oli vuosina  1970-7)  hieman yli  1000  kilo-
metriä. Liikennemäärän kasvaessa myis onnetto-
muuksien absoluuttinen määrä kasvaa,  sen  sijaan 
onnettomuuksien suhteellinen määrä ajoneuvokilo-
metriä kohden vähenee. 

KVL(ajon/vrk) 
Orinett.ornuustiheys 	v) 	_________ 

- 	 1 

0-1.00 1.01-2.00 2.01-3.00 3.01-5.00 >5.0 

0  -  2000 7128 487 42 15  -  

2001  -  4000 1180 41:5 95 39 3 
4001  -  6000 206 200 100 35 15 
6001  -  10000 103 116 75 36 28 

>10000 19 25 '19 17 1)  

-  Yhteensä  86)6 1241 3)1  
j 	

142 - 59  

Päätieverkon  jakautuminen liikenne - 
määrän  ja  onnettomuustiheyden mukaan 
vuosIna  1970 -7) (km)  

0nnettomuusa1 (Onn  x  106/ajon k:ri  x 

<1.00 	<2.00 	<3.00 	<5.00 	>5.00 

	

0  -  2000  -  5167 	1636 	521 	1 	258 	90 
2001  -  4000 	1198 	klo 	88 	26 	 8 
4001  -  6000 	385 	1)4 	17 	 4 	16 
6001  -  10000 	278 	67 	6 	 4 
>10000 	'78 	11 	4 	- 	-  

Yhteen 	 7106 	2258 	636 	292 	--  117  

Päätieverkon  jakautuminen liikenne - 
määrän  ja  onnettomuusasteen  mukaan 
vuosina  1970-7)  (km)  



Tienpidon  nykytila 

Tienpitotoiminnan  tärkeimmät muodot ovat olleet 
teiden rakentaminen  ja  parantaminen sekä teiden 
kunnossapito. Avustustoiminta  on  ollut melko 
vähäistä  ja  samoin liikenteen ohjaus -  ja sääte -
lytoimintaan  on  vasta viime aikoina kiinnitetty 
erityistä huomiota. 

Painopiste  on  toiminnassa siirtymässä vähitellen 
kunnossapitotoiminnan puolelle tekemisen osuu-
den vähetessä. Kunnossapidon osuus  on  nykyään 
noin  40  %  koko työmäärärahoista.  Ohjaus-  ja  sää -
telytoirninnan  kustannukset sisältyvät kunnossa-
pitomenoihin. Valtion avustustoiminta  on  ollut 
parina viime vuotena noin  20  mmk vuosittain, 
toisin sanoen työmäärärahoihin (noin  900  mmk/ 
vuosi) verrattuna tämä toiminta  on  ollut  var- 
sin  vähäistä.  

0/ 
I.  
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$  
il  1960 	62 	6 	66 	68 	70 	72 	74  

Kunnossapidon  osuus (%) tienpidon  
menoista vuosina  1960 - 73  

Toiminnan painopiste  on  ollut  l90 -  ja  1960-lu-
vuilla voimakkaasti päätieverkon kehittämisessä. 
Alemman luokan tieverkko sekä kevyen liikenteen 
väylästö ovat jääneet resurssien puutteessa vä-
hemmälle huomiolle. Kunriossapitovarojen vähyydestä 
johtuen  on  päällysteiden  uusimisessa  ja  myös var -
sinaisessa kunnossapidossa syntynyt jälkeenjäänel-
syyttä. 
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Tieverkon liikenneturvallisuus 

Maassamme sattuu kansainväliseen tasoon verrattu-
na runsaasti eriasteisia liikenneonnettornuuksia. 
Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia  on  Suomessa 
viime vuosina tapahtunut lähes sama määrä kuin 
Ruotsissa, jossa asukasluku  on  yli puolitoista -
kertainen  ja  autokanta  yli kolminkertainen Suo -
meen verrattuna. Norjassa vuosittain liikenne -
onnettomuuksissa kuolleitten määrä  on  ollut  
vain  puolet Suomen vastaavasta. Riski kuolla lii -
kenneonnettomuudessa (kuolemantapauksia/milj. 
asukasta)  on  Suomessa  210,  Ruotsissa  160,  Nor-
jassa  130,  Englannissa l4O  ja  Saksan liittotasa -
vallassa  290. 

Tieolosuhteet  vaikuttavat suuressa määrin lilken -
neonnettomuuksien syntymiseen, vaikka onnetto -
muuksien syynä viime kädessä onkin inhimillinen 
virhe. 

Yllä oleva eri  maiden  liikenneturvallisuutta 
koskeva vertailu saattaa heijastaa ainakin jos-
sain määrin eroja näiden  maiden tieolosuhteissa, 

 joskin tärkeänä syynä liikenneturvallisuuden 
eroihin ovat myös erot liikenteen ohjaus -  ja 

 säätelytoiminnassa.  
Vaikka Icoskaan ei voidakaan taata tieolosuhteita, 
joissa liikenneonnettomuuksien riski  on  täysin 
eliminoitu, ei nykyinen liikenneturvailisuusti -
lanne maassamme ole edes tyydyttävä. Liikennetur -
vallisuutta koskeva tavoite  on tlelilkenteen  o-
salta huonosti toteutunut. 

Teiden liikenneturvallisuuden nykytilassa ovat 
suurirnpina puutteina: 

- 	lyhyt -  ja  pitkämatkaisen  liikenteen 
riittämätön erottelu 

- 	autoliikenteen sekä jalankulku -  ja pol - 
kupyöräliikenteen  riittämätön erottelu 
sekä tien pituus -  että poikkisuunnassa 

- 	tasollittymien  puutteellinen järjestely 

- 	yksityistiejärjestelyjen puutteellisuu  
det  valta-  ja  kantateillä 

- 	teiden valaistuksen rilttämätön määrä 

- 	teiden päällysteiden puutteellisuudet 
kitka-  ja  valonheijastusominaisuuksien 

 suhteen 

- 	vartioimattomien  rautateiden tasoriste- 



ysten  suuri määrä 

liikenteen ohjauksen (nopeusrajoitukset, 
ajoratamerkinnät, viltoitus, reunapaa

-lut)  riittämättömyys. 

Mainitut puutteet heikentävät myös teiden lilken-
nöitävyysolosuhteita eli tieverkon palvelutasoa. 

Tieverkon palvelutaso 

Tieverkon palvelutaso riippuu tieverkon yhdistä-
vyydestä  ja liikennöitävyydestä. Yhdistävyys  il-
maisee kuinka pitkä matka jostain pisteestä  on 

 johonkin toiseen pisteeseen suhteessa  linnuntie- 
etäisyyteen. Liikennöitävyydellä puolestaan tar-
koitetaan tiellä kulloinkin vallitsevia liikkumis-
olosuhteita tien eri käyttäjien kannalta. 

Maamme nykyinen yleinen tieverkko  on  väestön  ja 
tuotantotoimirinan  sijaintia ajatellen yhdistä-
vyydeltään  varsin  hyvä. Merkittäviä eroja myös-
kään maan eri osien välillä ei tässä suhteessa 
ole. Muuta väestöä huonommassa asemassa  on  kui 
tenkiri  se  osa haja-asutusalueiden  väestöstä, jo-
ka ei asu yleisen tieverkon välittömässä vaikutus-
piirissä  ja  tällöin joutuu vastaamaan yksityls-
teiden pidosta. 

Liikennöltävyyden  osalta tieverkkoa  on  syytä tar-
kastella toisaalta autoliikenteen  ja  toisaalta 
jalankulku-  ja pyöräliikenteen  kannalta. 

Normaalilla  2-kaistaisella  tiellä alkaa autolii-
kenteen ruuhkautumista esiintyä liikennemäärän 
ylittäessä  800  -  1200  autoa/h  tien liikenteen-
välityskyvyn ollessa yleensä  1500  -  1800  autoa/ 

 h  ihanteellisissa olosuhteissa. Yleensä ajoneuvo 
liikenteen määrä maassamme  on  kuitenkin niin pie -
ni suhteessa teiden liikenteenvälityskykyyn, että 

 sen  vaikutus liikennöitävyyteen  on  käytännössä 
vähäinen. Vuonna  1970  oli sellaisia  2-kaistaisia 

 yleisiä teitä, lähinnä Etelä-Suomen valta-  ja 
kantateitä,  joilla vuoden sadan vilkkaimman  tun-
nin  aikana esiintyy ruuhkautumista  vain n. 100 km. 

 Vuoden  100  vilkkainta tuntia ovat pääasiassa  vii 
 konlopputunteja  sekä osittain kesäarkipäivien 

tunteja. Kesäarkipäivinä ruuhkauturninen alkaa näin 
koskea myös tavaraliikennettä. Tällä hetkellä näi -
den teiden määrä  on  arviolta  200  -  )00 km.  
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Liikennemäärien  ollessa pieniä riippuu teiden 
liikennöitävyys lähes yksinomaan teiden tekni-
sistä ominaisuuksista. Valta-  ja  kantatleverk -
ko,  joka pääosiltaan  on  rakennettu kanden vii -
me vuosikymmenen aikana, tarjoaa suurimmalta 
osaltaan hyvät ajo-olosuhteet autolilkenteelle. 
Alemmanasteista tieverkkoa ei  sen  sijaan tois -
taiseksi ole riittävästi voitu uudistaa auto-
liikenteen vaatimuksia vastaavaksi, joten muut 
maantiet  ja  paikallistiet  ovat pääosaltaan 
sorapäällysteisiä, kapeita, mäkisiä  ja  rnutkai

-sia.  Osalla näistä teistä vielä kelirikko huo -
nontaa liikennöitävyyttä. Maan eri osien vä -
lillä ei ilmeisiä liikennöitävyyseroja ole. 
Pohjois -  ja  Itä-Suomessa alemmanasteista  tie - 
verkkoa  on työllisyysrahoituksella  voitu pa-
rantaa hieman enemmän kuin muualla maassa, mut-
ta toisaalta myös matkat Pohjois -  ja  Itä- Suo-
messa ovat pidemmät. 

Kevyelle liikenteelle ei maamme nykyinen ylei -
nen tieverkko tarjoa kohtuullisia vaatimuksia 
täyttäviä liikkumisolosuhteita. Kun erillisiä 
jk -  ja  pp - teitä  on  toteutettu tienvarsiasutuk 

 seen  ja  kevyen liikenteen tarpeisiin verrattu -
na vasta vähän  ja  koska riittävän leveitä  pien 

 tareitaon  lähinnä  vain  valta-  ja  kantateillä, 
 joutuu kevyt liikenne käyttämään autoliikenteel -

le  tarkoitettua ajorataa. Tämä  on  sekä turva-
tonta että epämiellyttävää,  sen  lisäksi että 
siitä  on  haittaa myös autoliikenteelle. Eri 
tienkäyttäjäryhmien kannalta ei tieverkon pal -
velutaso siis ole tasapuolinen. Syynä tilantee -
seen  on  osittain käytettävissä olleiden resurs-
sien niukkuus (tärkeimpänä  on  pidetty päätiever

-kon  kehittämistä)  ja  osittain lainsäädännön epä 
selvyys kustannusvastuun jakautumisesta kuntien  
ja  valtion kesken jk-  ja  pp-teitä toteutettaessa. 
Maan erI osien välillä ei jalankulku -  ja  pyörä- 
liikenteen olosuhteissa ole ilmeisiä eroja. 

Tieverkko  ja  aluerakenne  

Hyvät liikenne -  ja  erityisesti tleyhteydet jolle -
kin paikkakunnalle edistävät tuotanto -  ja  kaupal-
listen toimintojen kehitystä  ja  näiden puuttumi -
nen puolestaan saa aikaan taantumista. Nykyään  var 

 sinkin kaupunkitasoa alempien keskusten kehityksel-
le  on hyvlllä tieyhteyksillä  huomattava merkitys. 
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Tieverkon voidaan katsoa tukevan tavoitteellis -
ta  aluerakennetta  silloin, kun  se  muodostaa 
alueen keskushierarkiaa heijastavan jäsennellyn 
kokonaisuuden. 

Maamme päätieverkko yhdistää  n. 80 % kuntakes -
kuksista  ja  kaikki kaupunki-  ja  ylernpiluokkai -
set  keskukset näiden tärkeimpiin liikennesuun -
tim.  Lukuunottamatta muutamia keskusvälejä, 
joilla tieyhteys lähinnä luonnonesteistä johtu-
en  on  suhteessa  linnuntie - etäisyyteen keskimää -
räistä pitempi (suhde>  1,)), on aluerakenteen 

 tukemista koskeva tavoite kaupunki-  ja  sitä ylem 
pitasoisten keskusten osalta hyvin toteutunut. 
Huonommin tavoite  sen  sijaan  on  toteutunut kun -
ta-  ja  sitä alempiasteisten keskusten osalta. 
Kun maahamme parhaillaan ollaan kehittämässä 
peruspalvelut tarjoavien kuntakeskusten  verk 

 koa,  ovat nimenomaan kehitettävien keskusten  
ja  niiden vaikutusalueeseen kuuluvien alempi - 
tasoisten keskusten välisissä tieyhteyksissä 
esiintyvät puutteet tällöin keskeisiä. 

Tieverkon taloudellisuus 

Tieverkon taloudellisuustavoite voidaan tulkita 
siten, että tieverkon tulisi olla tien käyttä-
jille  ja  tienpitäjälle  taloudellisesti mandolli-
simman edullinen. Toisin sanoen tien käyttäjien, 
kustannusten (polttoaineen kulutus, matka-aika, 
onnettomuuksista aiheutuneet taloudelliset mene -
tykset) sekä tienpitäjän kustannusten (investoin -
nit, kurinossapito) kesken tulisi löytää optimaa-
linen tilanne, jossa kokonaiskustannukset ovat 
minimissään. Näin  on  silloin, kun parantamistoi -
menpiteillä saatavilla säästöillä ei voida kuolet -
taa toimenpiteen vaatimaa investointia. Koska 
maamme tieverkossa  on  runsaasti kohtia, joiden 
parantaminen  on lilkennetaloudellisesti  kannatta-
vaa,  on  tavoite näin ajateltuna enintään tyydyt-
tävästi toteutunut. Erityisesti tien käyttäjille 
aiheutuu kustannuksia kellrikon vuoksi asetetta

-vista liikennerajoituksista  sekä siltojen painora-
joituksista. Usein rajoitusten poistaminen ei kui-
tenkaan ole liikennetaloudellisesti kannattavaa 
tarvittavien toimenpiteiden kalleuden vuoksi. 

Taloudellisuustavoite  voidaan toisaalta tulkita 
myös siten, että muut tieverkon tavoitteet saa -
vutetaan mandollisimman pienin kustannuksin. Tä -
mä tarkoittaa taas sitä, että olisi määriteltävä 
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kullekin tavoitteelle  se toteutuneisuustaso, 
 jota  ei kohtuullisin kustannuksin enää voida 

ylittää. Tieverkon tavoitteiden ollessa vielä 
 varsin  käsitteeliisiä  ei tällaista tarkastelua 

ole toistaiseksi voitu suorittaa. Näin  ollen 
 tieverkon nykytilan vertailu voimavarojen  mini -

mointitavoitteen  suhteen  on  tässä mielessä mah -
dotonta. 

Tieverkko  ja  ympäristö 

Tieverkko  on  fyysisen ympäristön merkittävä  osa. 
 Tien  ja  ympäristön suhdetta voidaan tarkastella 

sekä tienkäyttäjien että ympäristön kannalta. 

Tienkäyttäjien kannalta  on  keskeisessä asemassa 
tiemaisema. Yleisesti ottaen maamme nykyinen  tie -
verkko sopeutuu hyvin yrnpäröivään maisemaan, eri-
tyisesti näin  on  asia vanhimpien  ja  aivan uusien 
teiden kohdalla. Viime vuosina onkin tiesuunnit 
telussa  ja  -rakentamisessa ympäristöt.ekijät yhä 
lisääntyvässä määrin otettu huomioon. Luonnon  
tai  kulttuurihistoriallisesti  tai  maisemallises-
ti arvokkaat ympäristön  osat  pyritään säilyttä -
mään vahingoittumattomina. 

Ympäristön kannalta niin vanha kuin uusikin  tie 
on  yleensä jonkin verran haitallinen. Tieliiken-
teestä aiheutuu melua, ilman saastumista, pölyä 

 ja  kuraa, myrkkyjen leviämistä ympäristöön jne. 
Tieliikenteen aiheuttamat ympäristöhaitat ovat 
kuitenkin maassamme yleensä verraten vähäiset. 
Merkittävästi niitä nykyään esiintyy  vain  taaja-
missa  ja  niiden välittömässä läheisyydessä. Uusia 
teitä suunniteltaessa pyritään mandolLiset ympä-
ristöhaitat torjumaan 	jo  ennalta. 

Teiden rakentamis, parantamis  ja  kunnossa 
pitotoiminnassa pyritään siihen, että toimin -
ta aiheuttaa mandollisimman vähän ympäristö 
haittoja. 



3.02  
Tienpidon  tarve 

Tienpidon  tarve riippuu asetetuista tavoitteista  ja 
 niiden toteutuneisuudesta nykyisessä tieverkossa. 

Lähtökohtana ovat nykytilassa ilmenevät puutteet, 
minkä lisäksi  on ennakoitava suunnittelukaudella 

 tapahtuvat muutokset. 

Vaikuttavla  tekijöitä ovat  mm. aluerakenne  ja  maan- 
käyttö, tieverkon laajuus  ja  laatu, liikenteen mää-
rä, koostumus  ja  jakautuminen verkolle sekä onnetto-
muudet. Näiden tekijöiden vaikutus  on  otettu huo-
mioon seuraavasti: 

aluerakenne  ja  maankäyttö 

- 	Tapahtuvat muutokset  on  ennakoitu liikenne- 
ennusteen perustana olevassa väestöennus-
teessa. Lisäksi tieverkkosuunnittelu ta-
pahtuu yhteistyössä seutukaavoituksen kans- 
sa. 

tieverkon laajuus  ja  muut ominaisuudet 

- 	Mandollisista hallinnollisista muutoksista 
aiheutuvaa  laitoksen hoidossa olevaa  tie-
verkon laajentumista ei ole ennakoitu. 

- 	Kunnossapidon  tarvetta määritettäessä  on  
otettu huomioon rakentamis-  ja  parantamis

-toimenpiteiden aiheuttama lisäys tieverkon 
pituudessa. 

liikenteen määrä, koostumus  ja  jakautuminen verkol
-la 

- 	Lähtökohtana  on  vuoden  1970  yleInen lii- 
kennelaskenta  ja  vuoden  1970  autokantaen-
nusteen  mukaan laadittu liikenne-ennuste. 
Mandolliset muutokset voidaan ottaa huo-
mioon uusittavan autokantaerinusteen val-
mistuttua. 

- 	Mandollista akseli-  ja  telipalnojen  sekä 
nastarengasmääräysten  muuttamista  el  ole 
otettu huomioon. 

onnettomuudet 

- 	liikenneturvallisuusselvityksen  lähtö- 
kohtana ovat  v. 1971  -  73  onnettomuus- 
tilastot. 

Tienpidossa  erotetaan seuraavat toiminnat: suun-
nittelu, tekeminen, kunnossapito, liikenteen oh-
jaus  ja  säätely sekä avustustoiminta. Toimenpi-
teiden tarvetta tarkastellaan kunkin toimlntamuo

-don  suhteen. 

36 
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Suunnittelu 

Tuotesuunnittelun, jonka osuus suunnittelukustan-
nuksista  on 60 %,  tarve määräytyy lähivuosien  ra-
kennustojmirinan  laajuuden mukaan. Lisäksi tiepo-
litlikan muutokset aiheuttavat uudelleerisuunnit

-te lua.  

Tekeminen 

Tieverkon kehittämistarpeesta ei ole suoritettu 
kokonaisvaltalsta, tienpidon päämääriin perustuvaa 
selvitystä. Tältä pohjalta suoritettava selvitys 
suoritetaan suunnittelukauden aikana. 

'Tienpidon tarveselvitys  1985'  laadittiin vuosina  
1971  - 72.  Tällöin tienpidon päämääräasettelu ei 
vielä ollut kehittynyt nykyiselle tasolle. Selvi-
tyksessä teiden teknisiä ominaisuuksia  ja lilken-
nemääriä verrattiln  kolmen vaihtoehtoisen tavoite - 
standardin  puitteissa. Kunkin  standardin  perusteel-
la laskettiin tarvittavien parantamis-  ja raken-
tamistoimenpiteiden  kustannukset vuoteen  1985  men-
nessä. Lisäksi suoritettiin erillisselvityksiä  mm. 
kelirikkorajoitusten  poistamisesta, rautateiden 
tasoristeyksistä  ja  raskaan tieverkon silloista. 
Selvitys valottaa rakentamis-  ja parantamistarvet-
ta  ennen kaikkea tieverkon palvelutason kannalta. 

Selvityksen mukaan tieverkon rakentamis-  ja  pa-
rantamistarve  vaihtelee eri standardeilla  v. 1972 
-  85 1800  mmk:sta  930  mmk:aan vuodessa. 

Tarveselvitystä  on  selostettu tarkemmin raportis-
sa 'Tarveselvitys  1985'  sekä vuosien  l97  -  78  ja  
1975  -  79  taloussuunriltelmissa. 

fTikenneturva11isuutta parantavien  toimenpiteiden  
I  tarpeesta viime suunnittelukierroksella tehtyä 

selvitystä  on tarkennettu  kevyen liikenteen jär-
jestelyjen, lilttymäjärjestelyjen  ja  rautateiden 

\tasoristeysten  osalta. Keskeiset tulokset ovat 
nähtävissä seuraavilla sivuilla. 

Selvityksen yksityiskohtainen raportti ilmestyy 

\ 	
syJ19.lLa1  kana.  

Liikenteen kasvu ei suunnittelukaudella vaikuta 
ratkaisevasti rakentarnis-  ja parantamistoimenpj

-teiden tarpeeseen. Liikenteen nykyinen määrä 
edellyttää  sen  sijaan huomattavasti investointe-
ja. 

Akseli-  ja telipainorajan  mandollisen korotuksen 
jälkeen  on  painorajoitusten alaisten siltojen 
määrä  n. 1200,  joista päätieverkolla  n. 80.  
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Kunnossapi  to 

Kunnossapitotoiminnan  laajuuteen vaikuttaa ha-
luttu laatutaso, liikenteen määrä  ja  koostumus. 

Kunnossapidon  laatutaso  on  ilmaistu kunnossapito-
standardeina. Liikennernäärjin perustuvien stan-
dardien mukaan ovat kunnossapitokustannukset var-
sinaisen kunnossapidon osalta yhteensä  n. 2300  mk 

 ja  uudelleenpäällystämisen  osalta  n. 1300  mk  ko-
ko  suunni  te  imakaude  1 la.  

Liikenteen ohjaus  ja  säätely 

Ohjaus-  ja  säätelytoimenpiteiden  tarpeeseen vai-
kuttavat  mm. liikennemerkkejä  koskevat määräyk-
set, nopeusrajoituksia  ja  raskasta tieverkkoa 
koskevat päätökset  ja  päällystettyjen  teiden se-
kä erikoiskuijetusten määrä. 

Tienkäyttäjiin  kohdistuvaa tiedotustoimintaa  on 
 tarpeellista lisätä. 

Avustustoiminta 

Avustustoiminta  käsittää sekä rakennuslain mu-
kaiset että yksitylstielain mukaiset valtionavut 

 ja  korvaukset.  

1.1.1974  voimaan tuleen rakennuslain  136. a 
 mukaan laajenee avustustoiminta huomattavasti. 

Avustustarpeen selvittämiseksi  on  tehty kunta-
kohtainen tiedustelu. Laitoksen arvosteluperus-
teiden mukaan  on  harkinnanvaraisen valtionavun 
tarve suunnittelukaudella yhteensä  n. 220  mmk 
vastarinelden  kuntien osalta  (15  kunnan tiedot 
puuttuvat). Lakisääteisten kestopäällystyskor-
vausten tarve  on  yhteensä  n. 30  mmk. 

Yksityisten teiden tekem1en  ja  kunnossapitoon 
tarkoitetun valtionapujärjestelmän kehitystyö 

 on  kesken. Tarkempi kysyntäennuste saataneen 
seuraavaan yleissuunnitelmaan. 
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)  .0) 
Tienpidon  rajoitukset 

Rahoitus 

Rahoituksen niukkuus aiheuttaa  sen,  ettei kaikkea 
tienpidon kysyntää pystytä tyydyttämään. Suunnit -
telukauden tavoitteet  on  jouduttu asettamaan alem -
miksi kuin mitä pitkällä tähtäimellä  on edellytet 

 ty.  Täsmällistä vertailua pitkän tähtäimen tavoit -
teisiin  on  kuitenkin vaikea tehdä. Selvemmin rahoi -
tuksen niukkuus näkyy kunnossapitotoiminnaSsa sekä 
avustustoiminnassa.  Se  heijastuu tällöin myös ohja -
us -  ja  säätelytoimintaan.  Niukka rahoitus aiheuttaa 
rakennustoiminnaSSa hankkeiden keskeyttämiSiä  ja 

 toimenpiteiden epätaloudellista pitkittymistä. 

Järkiperäistä  toimintaa vaikeuttaa huomattavasti 	I  
myös tienpidon rahoituksen lyhytjänteisyyS. Teke -
misen osalta lyhytjänteisyyttä aiheuttaa lähinnä 
työllisyysrahoitus, kunnossapidon kannalta taas 

 se,  ettei kunnossapidon kokonaisraholtusta osoite- 
ta jo  varsinaisessa budjetissa. Myös voimakkaat 
heilahtelut rahoituksessa vaikeuttavat toimintaa. 
Suunnittelutoimintaa vaikeuttaa suunnittelumäärä 
rahojen joustamattomuus. 

ResurssirajoitukSet  

Henkilöstön niukkuus  ja  vaihtuvuus vaikeuttaa  koko 
 suunnittelutoimintaa,  tästä erityisesti siltojen  ja 

 liikenneturvallisuuSkohteitten  suunnittelua. Thtki 
mustoimintaa rajoittaa myös automaattisen tietojen 
käsittelyn henkilö -  ja  koneresursseiltaari riittämä 
tön palvelukyky.  Samoin ohjaus -  ja  säätelytoiminnaS 

 sa  on  havaittavissa henkilöstön niukkuutta (kulje -
tuslupien käsittely, ohjeiden laadinta) 

Teiden rakentamistoimintaa vaikeuttaa Etelä-  ja  Lärr-
si -Suomen työvoimapula. Itä -  ja  Pohjois-Suomessa 
aiheuttaa työvoiman ylitarjonta resurssien epätalou 
dellista käyttöä. Yleisenä vaikeutena  on ammattitai 

 toisten  tie -  ja  siltatyöntekijöiden  puute. Myös 
kunnossapitotoimintaan vaikuttaa alueellisesti eri -
lainen työvoimatilanne. 
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Lainsäädännön jälkeenjääneisyys 

Teknisestä kehityksestä jälkeen jäänyt lainsäädän-
tö vaikeuttaa rakennuslain mukaisten korvausten 
tehokasta käyttöä. Samoin lainsäädäntö rajoittaa 
yksityisteiden avustamistoimintaa. 

Liikenteen ohjaus-  ja  säätelytoiminnassa  vaikeuttaa 
tielaki nykyisessä muodossaan tarkoituksenmukaisia 
yksityistieliittymäjärjestelyjä. Samoin tielaissa 

 on  puutteita varsinkin kevyen liikenteen teitä kos-
kevien säännösten osalta,  mm. kustannusvastuukysy -
myksissä  valtion  ja  kuntien kesken. 

Teiden liikenneympäristöön vaikuttaa tekijöitä, kuten 
tienvarsiasutus  ja  maankäyttöratkaisut,  jotka riip -
puvat ensi sijaisesti kunnista,ja laitoksen vaiku-
tusmandollisuudet ovat riittämättömät. Tämä rajoi  
tus  vaikeuttaa lähinnä liikenneturvallisuustyötä. 

Materiaalit, kalusto  ja  tukikohdat 

Eräiden rakennusaineiden sekä erityiskaluston puute 
häiritsee tien-  ja  erityisesti sillanrakennustol-
mintaa. Kunnossapitokaluston uusimista vaikeuttaa 
riittämättömät määrärahat. Samoin tiemestariplirien 
tukikohtaverkko  on  jäänyt jälkeen tehokkaan toimin -
nan  ja  sosiaalisten uudistusten asettamista vaati-
muksista. 



3.04  
Tienpidon tolmiritalinjat 

Tienpidon  päämääriin pyrittäessä suunnitellaan 
tienpitoa seuraavia toirnintalinjoja noudattaen.  

Li  ikenneturvallisuus  

Liikenneturvallisuuden edistämiseksi toimintaa 
suunnataan erityisesti seuraaviin kohteisiin: 

-  kevyen liikenteen väylät  ja  eritasojärjes-
telyt 

-  yleisten teiden ilittymien kanavointi  ja  muu 
parantaminen 

- yksityisteiden  ja  niiden liittymien järjes-
telyt 

-  rautateiden tasoristeysten varustaminen  tur
-valaitteilla 

-  liikenneturvallisuuden kannalta perustellut 
valaisukohteet 

- liikenneturvallisuudelle  vaaralliset sillat: 
tavoitteena niiden uusiminen suunnittelu- 
kaudella. 

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehoste-
taan myös liikenteen ohjaus-  ja  säätelytoimen-
piteitä.  

Ohjelmaan sijoitetaan llikenneturvallisuuskoh-
teita vähintään siinä laajuudessa kuin talous- 
suunnitelman  1975-79  vaihtoehto  3  edellyttää 

 ja  mikäli mandollista niin, että taloussuun-
nitelmassa esitetty liikenneturvallisuusohjel

-ma  kokonaisuudessaan voitaisiin toteuttaa  v. 
1980  mennessä.  

Li  ikennekelpoisuus  

Tiestön liikennekelpoisuutta pidetään yllä en-
sisijaisesti kunnossapitotolminnalla. Kunnossa-
pitotolminnan suunnittelu perustuu  jo  osittain 
käytössä oleviin kunnossapitostandardeihin. 
Kelirikon haittavaikutuksia poistetaan myös 
parantamistolmenpiteillä. Painorajoitetut  s11 

 lat  pyritään uusimaan suunnittelukauden aikana. 
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Li ikennöi tävyys  

Teiden tekemiseen käytettävissä olevien resurs-
sien vähenemisen edelliseen ohjelmaan verrat-
tuna  ja  liikenneturvallisuustoimenpitejden  ii -
säämisen  johdosta joudutaan liikennöitävyydes

-tä  varsinkin vilkasliikenteisillä teillä huip-
putunteina nykyisestä tinkimään. Tämä merkit-
see sitä, että  mo- ja mol - teiden  ja  yleensäkin 
lisäkapasiteetin rakentamiseen joudutaan suh-
tautumaan entistä krilttisemmin. Ruuhkautuvil

-la  teillä pyritään tilannetta helpottamaan mi-
käli mandollista liikenteen erottelu-  ja  tie-
järjestelytoimenpiteillä. 

A j onopeudet  

Käynnissä oleva nopeusrajoituskokeilu  on  muut-
tanut tieluokittaisla nopeusvaatimuksia. Tämä 
tulee ottaa huomioon parantamistoimenpiteitä 
määriteltäessä.  Tien  suuntaukselle asetetta-
vat vaatimukset pienenevät, jolloin suuntauk-
sen parantaminen varsinkin alempiluokkaisella 
tiellä ei entisessä laajuudessa ole perustel-
tua. 

Voimavarojen minimointi 

Tiel  I ikennetaloudellinen  kannattavuus otetaan 
huomioon hankkeita  ja  toimenpiteitä valitta-
essa. Tämä edellyttää  mm. vähäliikenteisten 

 teiden suunnjttelustandardln alentamista.  

Koko tieliikenneverkoj.la  pyritään kohtuulli- 	«  
sen  palvelutason saavuttamiseen mandollisimman 
pienin uhrauksin. Tästä syystä  mm.  kunnille  
ja  yksityisille annettavia avustuksia esite-
tään huomattavasti lisättäväksi. 

Nykyisen tieverkon tehokkaaseen hyväksikäyt-
töön pyritään liikenteen ohjaus-  ja  säätely- 
toimenpitein. 

Thtkimus-  ja  kehittämistolmintaa  lisätään  tar-
kituksena  päästä tienpidon päämäärien mandolli-
simman hyvään toteutumiseen mandollisimman pie-
nin voimavaroin. Tämä edellyttää sekä tienpidon 
ohjausjärjestelmän että teknisen suunnittelun 

 ja  toteuttamisen kehittämistä. 



Yrnpäris tönsuo  j  elu  

Tiestöä kehitetään 	siten, että liikenteen 
aiheuttamat ympäristöhaitat pysyvät mandolli-
simman pieninä  ja  että olemassa olevat maise-
ma-  ja  kulttuuriarvot  säilyisivät mandollisim-
man hyvin. 

Aluerakenteen  kehityksen tukeminen 

Aluerakenteen  kehitystä tuetaan kiinnittämäl
-lä  erityistä huomiota päätieverkon vielä puut-

teellisiin osiin  ja  seudullisten  teiden paran-
tamiseen. 

Thotantotoiminnan  tukeminen 

Tuotantotoiminnan kannalta välttämättömät hank-
keet pyritään toteuttamaan. 

Joukkoli ikenne 

Joukkolilkenteen  toimintamandollisuuksia paran-
netaan mandollisuuksien mukaan  (mm. kaistoja  li -
säämällä kaupunkialueilla). 

Esitettyjen toimintalinjojen  ja  arvioitujen  ra
-hoitusmandöllisuuksien  mukainen toimen-

pideohjelma  on  esitetty kohdassa  ).05.  

Mikäli rahoitusta  on  mandollista lisätä perus -
vaihtoehtoon verrattuna, tulisi toimenpiteet 
suunnata seuraavien päämäärien toteuttamiseen: 

- liikenneturvallisuus 
-  lisätään toimenpideohjelman liikenne-
turvallisuuskohtei  ta  
-  lisätään ohjaus -  ja  säätelytoimintaa 

- liikennekelpoisuus 
-  parannetaan kunnossapidon toiminta-
edellytyksiä kaluston  ja  tukikohtien 
suhteen 

voimavarojen minimointi 
- tenostetaan  kehitystoimintaa, jolla 
pyritään löytämään nykyistä tehokkaam-
pia keinoja tavoitteiden saavuttamisek -
si 
-  lisätään avustustoimintaa. 

t5  



Mikäli perusvaihtoehtoa  el  voida kokonaisuudes-
saan toteuttaa esitetyssä laajuudessa, tulisi 
toimenpiteitä karsia seuraavassa järjestykses-
sä, jolloin tavoitteen saavuttaminen kärsii 
mandollisimman vähän: 

liikenteen kasvuun perustuvia hankkeita  sur
-retään myöhenimäksi 

ilikenteellisesti vähämerkityksisiä  hankkei -
ta karsitaan 

\fi 	;--  öljysorateiden kestopäällystämistä  vähenne- 
tään 

päällysteiden  uusimista vähennetään (lähemmin 
kohdassa  15.))  

vhä1iikentelsten  teiden kunnossapitotasoa 
lasketaan (Täñemmin kohdassa  3.3)  

Suunnittelukaudella  pyritään selvittämään entis-
tä perusteellisemmin tolmintalinjojen  ja  niiden 
muuttamisen välittömiä  ja  välillisiä yhteiskun-
nallisia; liikennetaloudellisla  ja  valtiontaloudel-
usia vaikutuksian 



mmk  

72 	73 	74 	75 	7 	77 	7 	79 	80  

L7 

3.05  
Tienpidon toimenpicieohjelrna 

Tienpidon toimintalinjojen  mukaista  ja  arvioitu- 
',.  j j 	ja  rahoitusmandollisuuksia,  joihin sisältyvät 

myiskin vanki-  ja  työllisyysmäärärahat,  vastaa-
vaa ohjelmaa  on  kuvattu jäljempnä pääpiirteit-
täln. Yksityiskohtaisempi kuvaus tienpidon eri 
toiminnoista  on  kohdissa  3.1  —  3.5.  Erillisenä 
julkaisuna  on  toimitettu 	lisäksi tienpi - 
don  toimenpideohjelma  1976  —  80,  joka sisältää 

 mm.  tekemisen hankekohtaisen ohjelman. Ohjel- 
massa  on 	 hankkeiden perustelut, toteut- 
tamisaikataulut  ja  vuosittaiset työvoiman tarve- 
arviot. Ohjelman tärkeimmät hankkeet  on  esitetty 
karttasivuilla toimintasuunnitelman lopussa. 

Suunnittelu 

Suunnittelutoiminnan  kustannukset ovat suunnit-
telukaudella  n. 95  mmlç/v.Tutkimustoimintaa  ii

-sätäth-i ja  laadullisesti parannetaan, samoin  tie
-verkkosuunnittelun  osuutta lisätään.  Tie-  ja 

 siltasuunnittelua  suoritetaan toimenpideohjelman 
edellyttämässä laajuudessa.  

1r  ek  emi  n en  

Yleisten teiden tekeminen supistuu aikaisempiin 
toimenpideohjelmiin verrattuna, kuten oheisista 
kuvasta  ja  taulukosta käy ilmi. 

To1menpiJ-  Rak.  Suunt.  Rak.  Yht.  1  
ohjelma  par. par. I 

197'4-78 10011718 5165 

1975-79 999 1619 2)7 6855 
1976-00 68 1117 3533 5)08  

To1mcnpldolj,1rea.  1976-00  auorltteet 
toimerptery)rnl ttln  



Samanaikaisesti  on  tapahtunut  toimenpideohjelman 
 sisällä huomattavia muutoksia.  Mo- ja mol-tel

-den  osuus  on  edelleen vähentynyt,  4 -kaistaisten  
osuus  sen  sijaan  lisään-. 

tynyt.  Samoin  on  lisääntynyt liikenneturvalli-
suutta  parantavien  kohteiden määrä siitä huoli-
matta, että  koko  ohjelma  on  supistunut.  

T1menpideohJe1ma 	Toi menpldcohjelma  
1975  -  79 	 1976  -  20  

triO + r»D1  

4-k 
2-k  
siLlat,  yra  

Thteensä  

fl 5P  fiP YHT  

3  - -  3  
- 

-  1 1 
8 18 50 76 
4 5 11 20 

15 23 62 100 

fl SP f? Y1T  

1 - -  1 

1  - -  1 
6 17 52 75 
4 4 15 2) 

12 21 67 100  

Suoritteiden  prosenttinen jakautuma kohde - 

ja  toimenpideryhmittäin toimenpideohjelmis
-sa  1975  -  79  ja  1976  -  80  

'oicenpideohje1ma 	Toinienpldeohj elma  
1975  -  79 	 1976  -  80  

fl 59 HP  YHT  

19 1  -  20  
-  1 4 5 

13 22 24 59 
4 5 7 16 

36 29 75 100  

__!_  sr'  np YHT  

10 1  -  fl 

7 2 1 10 
11 20 27 58 

4 6 ii 21 
72 29 39 100  

mo  -I  mol 
 4-k 

2-k  
zillat,  'Sim  

Yhtcens  

Kustannusten  proserittinen  jakautuma kohde- 
ja  toimenpideryhmittäin toimenpideohjelmis

-sa  1975  -  79  ja  1976  -  80.  

Toimenpldeohjelmassa  1976  -  80 on  edelliseen 
ohjelmaan verrattuna tapahtunut kaikilla suur- 
alueilla siirtymistä rakentamisesta  ja  suun-
tauksen parantamisesta rakenteen parantami-
seen.  On  siis siirrytty halvempiin  paranta

-mi stoimenpitel  sun.  



2000 
1 mo+mol 

R 	2 4-k  
3 2-k 

muut  

5 mo+mo144-k 
SD16 2-k 1600 

17  muut  

1400 ti 	2-k 
.muut  

1200  
8 

S.. 

800 

#M!dr  

R P 

To1menp1deOhje1a  
1975 - 79  

To1eripithohje1ma  
1976  -  8o 

Etelä-Suer.t 

Kekl-Suor1 

Poho1-  Suomi  

Thtecna 

R SF RF YHT  

7 10 16 s.s  
5 7 24 6 
3 6 22 31 

15 2) 62 100  

fl SP fl?  ThT  

6 7 22 55 
4 6 24 34 
2 8 2L 31 

12 21 67 100 

Tolmenpl doohjeinia  
1975 - 79  

Toimenpideohjelma  
1976 - 80 

ELe1S.c,r!1  

Ko  k 1  -Suo  I  

PohJolsSuoni 

Yhtcen5 

fl SP fl?  YHT  

25 12 11 47 
8 10 12 29 

5 7 12 2k 

36 29 35 100  

fl Op fl? 

21 15 12 46 
7 10 15 50 
4 6 14 24 

22 100.1  

Ylläolevissa  taulukoissa  on  esitetty suorittei
-den  ja  kustannusten prosenttinen jakautuma suur- 

alueittain  ja  toimenpideryhmittäin  toimenpide- 
ohjelmissa  1975  -  79  ja  1976  -  80.  

Toimenpideohjelman  1976  -  80  kustannukset  ja  suo - 
ritteet  ryhmiteltyinä tolmenpiteittäln  ja  tietyy-
peittäln  käyvät selville allaolevasta kuvasta  
ja  seuraavalla sivulla olevasta taulukosta.  

SUORITTEET 
	

KUSTANNUKSET  
km 	2200 

72 73 74 75 76 77 78 79 0 	72 73 74 75 76 77 8 79 80  



C 

V  

Tolrner.pide - - -___________________ _________ 	______  
70-80 76d0 76-80 76-o3  

Tietyyppi  k  %  
Mo  187 9 1) 2  - - - - - - - -  d7 5 1) 

225 2) 
22 

50 
508 

8 38 
58 

4 
7 

6  
164_L  

- - 
ii4 

 

- - 
5 

-  2u3 
288 

9 
10 

56 

711 

1 
1 

249 38 32 1098  2-k 	kp  30) 31 393 46 416 37 401 34 1121 i7ff7j34 
ble - - - .-  4  -  7 1  - - - -  4  -  7  - 
lis  29 3 47 7 188 22 381 34 40) 35 15ó7 44 619 20 19'j5 8 

2  -  19 3 11 1 1.10 10 5  -  50 1 .17 1 159 :5  
SIllat  50 5 28 4 88 10 65 6 83 7 54 2 222 1 150 3  
Pienet  tietylit  55 5 148 22 57 7 80 7 '1ó6 14 'e69 15 275 9 6j6 I)  
u1.t1etyöt  21 2 56 8 28 3 40 4 98 8 255 8 14j 5 561  7  
_____  [1 2 1  

Kustannukset  ja  suoritteet  v. 1976 - 80 
ryhrn iteltyina toimenpiteittain  ja  tietyy - 
peittain  

5 986 321  660 12  
sp  866 291124 21 

P 1171 )9)551 67  
YHT  3021 	loojs,151100 

Toimenpicieohjelman  edellyttämä rahoituksen jakau-
tuminen piirelttäin  on  seuraava: 

Uusimaa  
JZL_  
9..6 113.4 

_9Th__  
125. 2  125.9 

1979 19O  ___  
116.0 115.5 112.4 

Thrku  41.0 45.0 54.9 5'i.6 53.4 55.8 56.1  

Hme  56.9 60.0 67.3 65.3 60.0 60.0 59.)  
Kfti  31.6 37.5 41.0 33.0 31.1 30.9 31.0  

Mikkeli  32.2 35.2 37.1 31.9 23.5 27. 4  28.5  

Pohjois  -  36.0 38.0 33.6 24.6 22.4 21.9 22.7  

Karja1i  
Kuopio  84.8 43.9 39.3 53.7 29.1 28.3 29.1  
Keski-Suoa1  )7.3 38.5 43.4 41.5 311.9 35.5 34.9 

Vaasa 64.0 62.8 62.0 57.6 52.4 51.9 52.2  

Keski-Poh-  38.9 31.0 29.8 25.5 22.8 22.4 21.2 

j  tnnaa  
Oulu 37.8 38.5 40.0 54.0 30.0 30.0 30.0  

Kainuu  38.2 23. 4  22.5 20.4 .19.3 19. 4  19. 4  
Lappi  87.6 80.4 76.7 71.9 6.5 62.5 61.6  

TVh +  LM 34.1 40.0 40.0 40.0 40.0 10.0 40.0 

Yhteerts  670.6 687.6 
j 	
712.8 59.9 J 605.3 601.5 598.6 

V. 1974  on  vuoden  l97  kustanntistasossa ( tr -indeksi  260  ),  vuodet  1975-

1980  ovat taloussuunnitelman kustannustasossa ( tr-indeksi.293 ) 
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Toimenpideohjelmassa  v. 1975  -  80  alkavaksi suun-
niteltujen hankkeiden investointiperusteet ovat 
suuralueittain  ja koko  maan osalta jakautuneet 
seuraavan taulukon mukaisesti: 

Investointi-  
peruste  

E  -  S 
100  Olo  

K  -  S 
-__100 

P 	S  
100 lo 

IKoko  maa 
10O  

Kapasiteetin  lisaystarve 
-  oleva  25 10 8 16  
- eunustettu  9 8 13 10  

Liik. ncv.  20 21 1'! 22  

Liik.  kelp. 29 51 4 40  

Aluerak enteen  ja  tuo- 
tantoroiminnan  tukeminen  11 5 10 8  

Työllisyys  0 5 1 4  

Taulukosta voidaan todeta, että tehdyn selvityk-
sen mukaan  on toimenpideohjelman  kustannuksista 

 vain 10 	riippuvaista liikenteen kasvusta. 
Tieverkon saattamiseksi tavoitteiden mukaiselle 
tasolle käytetään  86  %  kustannuksista. Jäljelle 
jäävä  4 %  kustannuksista  on  katsottu tarpeelli-
seksi ty$l1isyyden turvaamiseksi. 

Ohjelmassa olevista liikenneturvallisuutta  pa-
rantavista  hankkeista  on  vuosien  1975  -  77  osal-
ta laadittu  u ralueittainen  yhdistelmä.  V. 
1978 - 80 vo daan ii kenne urvallisuutta  paran

-tavien  kohteiden määrän olettaa pysyvän vähin-
tään saman suuruisena, ehkä jonkin verran  ii- 
sääntyvän.  Merkittävimpänä liikenneturvallisuut-
ta parantavana ryhmänä ovat kevyen liikenteen 
olosuhteita parantavat järjestelyt. Ohjelman mu-
kaan voidaan arvioidanvuoteen  1980  mennessä teh-
tävän kevyen liikenteen väyliä yhteensä noin  
1200 km  ja  kevyen liikenteen ali-  ja  ylikulku

-siltoja noin  500  kpl. 
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ea4_ 	- 

?olnp1d.  kust.  

Jk-  j*  P7.ttt  29.8 
76 39.8 213.5 
77 37.6 022.1  

Ja1*k84t2vt  1975  * lq.6  
76 10.2 17.9  

-  77 6.5 16.6 

Iliac. 	1tk1Icc- 	Jo 1975 12.0 77  
y11kuJ..cua11it  76 l.0 II 

77 9 , 9 62  
EritGljitt1m7t  1975 17. 9 

76 21.8 10  _______  77 2'..9 26  
Littlynien krcovo1nt  c>73 6.5 

76 10.7 67  
-  77 5.9 99  

Litllyoj,n v11cc.cset  1975 0.9 13 
76  ). )  
77 1.8 20  

Mrnt lilttynlen påsct-  1975 5.6  
mOist  76 .9  ____________  7'7 5.6  

- 	T1.sl.1stuj  197 .2 53,7 
7° 52..  

____________________  77 3.5 11.  

YIcs1ty1t.1sJIr.J.st,11t  1975  ,;  l5.1  
7tc  92 27..ø 
'77 6.0 l•8  

!tt'tocIit. 	mucctt.  097 2. 3 
76 1.; 3 
77 1.5 3  

t.t0'l$t. 	tcrv.  1975 3.1 >0  
bItt.  76  .)  37 

77 6.6  ° 
N.cct toin.-cpit..t  1975 12.6  
_____________________ ______  

197 17.) 15 
70 ml., 1)2 
77 130.0 34 

Ylläolevassa  taulukossa  on  esitetty liikennetur - 
vallisuuden parantamiseen tähtäävien toimenpi-
teiden kustannukset  ja  suoritteet  v. 1975  -  77.  
Toimenpideohjelmassa  vuosina  1975  -  77  alkavak-
si esitetyillä tiehankkeilla arvioidaan saavu-
tettavan seuraavan taulukon mukainen pysyvä  on

-nettomuusrnäärjen  väheneminen. Vuosina  1975  - 
 77  alkavat hankkeet yhdessä aiheuttavat vuosit-

taisten onnettomuuksien määräh vähenemisen 
660:iiä, joka  on n. 5  %  kaikista yleisillä 
teillä tapahtuvista onnettomuuksista.  Jos  ole-
tetaan toimenpideohjelman loppuvuosina  1978  - 

 80  alkavien hankkelclen  olevan lilkenneturval-
lisuuden parantamistehokkuudeltaan lähes saman-
laisia kuin alkuvuosina alkavat hankkeet,  vä-
hentää toimenpideohjelma  toteutuessaan arvion 
mukaan liikenneonnettomuuksjen määrää  n. 10  %.  

p I 
________________  

1975 	1 
alkavat  
hankkeet  

1976 

	

, 	alkavat 

	

t 	hankkeet 

1977 
alkavat 
hankkeet 

1975-77  
alkavat 
hankkeet 

Vheriemjoen 
 osuus yleisten  

teiden  onr., 

EtelU-Suoml  8o  ihO  90 310 5  
Keski -Suomi 80 90 40 210 5  
Pohjois -Suomi.  liQ  50 50  ihO  7  %  

Koko  maa  200 280 180 660 5  % 

I  

I3' 



Va1rainer kunnsapito  1974 19'75 1976 1977 1978 1979 1980  
Kp-tlet 	(km) 10250 10792 11)34  11956 12497 13059 13646  
B1s -tet 	(km) 235) 22)6 2085 18)7 1672 1567 1455 
Os -tiet 	(km) 14883 1551 4  15947 16)10 1671) 17198 175) 4  
Sr-tiet 	(km) 45725 44784 44130  43573 298) 4 23)9 4 1674  
Sillat 	(kpl)  90)5 9052 9062 9085 9106 91)1 9176  
Lautat 	(kpl)  105 105 103 100 97 96 95  
Tiet yhteersä 	(km) 73211 73)26 734 96 7)676 75865 7416) 74)09  

P1yte1deu_ustncn 
7)) 1042 142) 1472 14)6 1471 1411  Kp-tiet 	(km) 

Ola -tiet 	(km) 40 50 232 160 140 17) 120  
tiet 	(km) 607 9)6 1225 1)36 1)90 1421 1492  

Yhtecr 	(km) 1440 2028 2830 2988 2966 5065 502)  
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Kunnossapito 

Kunnossapitotoiminnan  laajuus suunnittelukaudel
-la  perustuu kunnossapidon standardiston mukaisen 

laatutason toteuttamiseen. Varsinaisen kunnos-
sapidon laajuus  on  laskettu plireittäln kunnos-
sapitotutkimuksen yhteydessä laadittujen laatu-
ja  määrästandardlen  avulla. Laatustandardit il-
moittavat tien tavoitekunnon liikennemäärän funk-
tiona  ja  määrästandardlt  taas ilmoittavat keski-
määräisen resurssitarpeen, jolla  tie  pystytään 
pltäniään tavoitekunnossa. 

Päällysteiden  uusimisen osalta  on  toiminta suun-
niteltu kunnossapitotutkimuksen väliraportin 
'Päällysteiden uusiminen' perusteella. Tässä 
raportissa  on  määritelty eri päällystetyyppien 
kestolät 11ikennemäärn funktiona. Näiden pe-
rusteella  on  laskettu eri päällystelajien vuosit-
taiset uusimismäärät  ja  tasattu  ne eri vuosille 
toiminnan pitämiseksi tasaisena. 

Kunnossapitotoiminnan  laajuus 

Var1na1r.eri kpto  1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980  
58894 641i 68609 71376 75144 Kp-tiet  78411 81678  

Bla-tlot  15027 14853 14028 12946 1186) 1o81 9698 
8a -tiet  7115) 78195  BooE.6  62476 84885 87295 69704 
r-,Sr-tiet  253916 266444 267055 262993 2589)2 25487) 25C208  

Sillat  6287 7024 7196 7200 7364 7448 75)2  
Lautt  2 4 079 25040 25527 254)6 25)46 25255 2516 4  

Thteezä  429356 455705 462481 46)007 46)53k 464050 464584  
t15rärahat  368117 392248 397675 393107 5965)9 396971 39740)  

80)2) 103)96 18)260 183488 18)716 10)944 184172  Kp-tiet  
E1s-t1et  800 2250 14578 1253 4  10469 11645 6400 
Os-tlet 20796 3550 50061 57778 55495 55012 60)29  

Yhteensk  92919 1)9196 247899 246800 249700 250601 251501  
M2iriirahat  86137 1)2752 2)6668 237)24 2)7979 2)6655 2)929)  

Teldcn_krrtathen  10400 15000 15000 15000 15000 15000 15000  

unnoapito yht.  5)2675 6c9901 725)80 726307 7282)4 729651 751085  
Mi)irrahat yht.  465704  540000 649)43 650431 651518 652606 65)69)  

Kunnossapitokustannukset  (mmk) 
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Ohjaus-  ja  säätelyt.oiminta  

Ohjaus-  ja  säätelytoimintaa  tehostamalla pyritään 
lievittämään investointien supisturrilsesta aiheu-
tuvia haittoja. Muutoinkin tätä keinoa käytetään 
nykyistä enemmän. Ohjaus-  ja  säätelyboiminnan 

 aiheuttamat kustannukset sisältyvät suurimmaksi 
osaksi kunnossapitokustannuksiln. 

Avustustoiminta 

Avustustoiminta  laajenee varsinkin rakennuslain  
136. a §:n  mukaisten avustusten osalta voimak-
kaasti. Avustustoiminnan edellyttämä rahoitus 
lisääntyy vuoden  1974  tasosta  (n. 22  mmk) vuo-
teen  1980  mennessä kaksinkertaiseksi  (n. 65  mmk) 
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3.06  
Tienpidon resurssitarve  

Kohdassa  3.05  esitetyn tienpidon toimenpideohjel
-man  kustannukset  ja  rahoitustarve ovat seuraavat: 

(mmk) 

Kustannukset  

1974 1975 1976 1977 1978  1979 1980  

Suunnittelu  96 95 95 95 95 95 95  
Tekeminen  689 695 696 646 592 588 571  
Kunnossapito  533 610 725 727 728 730 731  
Avustukset  22 27 46 50 57 61 65  

Yhteensä 	1340 1427 1563 1518 1472 1474 162  

Rahoitustarve  

1974 1975 1976  1977  1978  1979 1980  
Suunnittelu 	48 48 48 48 48 Å+8 8  
Tekeminen 	623 640 665 612 557  554 551  
Kunnossaplto 	467 540 649 650 652 653 654  
Avustukset 	22 27 46 50 57 61 65  

Yhteensä 	1160 1255  1408 1360 1314 1316  1318  

Toimenpideohjelman  vaatima työvoima  on  käsitelty 
lähemmin kohdassa  6.1. 	Tietyillä alueilla 
saattaa ammattitaitoisen työvoiman saanti olla es-
teenä ohjelman toteuttamiselle. Erikolsongelman muo-
dostaa siltasuunnittelussa tarvittava henkilökunnan 
hankkiminen laitoksen palvelukseen. 



3.1  
Suunni ttelutoiminta  

Teihin  ja  tieliikenteeseen  kohdistuva suunnittelu - 
toiminta  tie -  ja  vesirakennuslaitoksessa  sisältää 
seuraavat  osat:  

- 	tutkimustoiminta  ja  suunnitteluohjeiden 
laatiminen 

- 	tieverkkosuunnittelu  ja  tienpidon  ohjel- 
mointi  

tie -  ja  siltasuunnittelu.  

Edellä mainittuihin osiin kuuluvia toiminnansuun-
nittelua, kehitystoimintaa  ja  maatutkimusta  on  käsi-
telty tarkemmin toimintasuunnjtelman kohdissa  5.01,  

-  5.03  ja  5.16.  

Tutkimustoiminta  ja  suunnittelu-
ohjeiden laatiminen 

Tutkimustoiminta sisältää seuraavat  osat:  

- 	tiestötutkimuksilla  selvitetään tiestön 
pituuksia,  rakennetta, laitteita  ja  geo-
metriaa 

- 	liikennetutkimuksiin  kuuluvat liikenne- 
laskennat, määräpalkkatutkimukset,  paino - 
tutkimukset  ja  muut erillistutkimukset 

tiestö-  ja  liikennetietojen talletusta  ja 
 käsittelyä varten  on  perustettu tierekis

-ten,  johon tullaan tallentamaan myös lii -
kenneonnett,ornuus tiedot 

taloudellisilla tutkimuksilla  on  selvitet-
ty paitsi investointilaskentameneteirniä  ja 

 tiehankkeiden  ja  tienpidon  taloudellisia 
kannattavuuksia myös tiehankkeiden muita 
yhteiskunnallisia vaikutuksia 

- 	yleisillä teillä tapahtuneiden liikenne- 
onnettomuuksien tilastointi 

liikenneturvallisuustutkimuksilla  on  py-
ritty selvittämään tieolosuhteiden  ja  lii -
kenneturvallisuuden välistä riippuvuutta, 
onnettomuuksien jakautumista tieverkolle 
sekä tehtyjen liikenneturvallisuustolmeri-
piteiden vaikutusta onnettomuusmääriin  

tie-  ja  siltasuunnitteluohjeiden  laatimi -
seen liittyvillä tutkimuksilla  on  pyrit -
ty selvittämään liikenteen ominaisuuksia. 

56 
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tien rakennetta sekä tien haittavalku-
tuks  la 

- 	tie-  ja  slltasuunnitteluohjelden  sekä 
liikennemerkkejä  ja  tiehen kuuluvia 
laitteita koskevien ohjeiden laatiminen. 

Ohjeet palvelevat pääasiassa laitoksen omaa - 
jonkin verran myös kuntien - suorittamaa suun-
nittelua. Ohjeiden laatimiseen kuuluu paitsi 
uusien ohjeiden tekeminen myös olemassa olevien 
ohjeiden pitäminen ajan tasalla. 

Thtkimustoiminnan  pahimpina puutteina ovat olleet 
henkilökunnan vähäisyys  ja  suuri vaihtuvuus sekä 
laitoksen ATK -yksikön henkilö -  ja  koneresursseil-
taan  riittämätön palvelukyky.  Em.  syistä  el  ole 
riittävästi tietoa esim, kevyen liikenteen  ja 

 taajama- alueiden liikenteen määristä. Myöskään 
 tie-  ja  siltasuunnitteluohjeiden  uusimista ei olla 

kyetty suorittamaan rilttävässä määrin. Eri ohjei -
den  ja  niiden aseman koordinoimattomuus aiheuttaa 
sekavuutta. 

Ohjelmakaudella  pyritään tutkimustolmintaa jonkin 
verran lisäämään  ja  laadullisesti parantamaan.  Mer -
kittävinä tutkimuskohteina  tulevat olemaan  mm. 
liikenneturvallisuuteen  liittyvät tutkimukset  ja 

 tieinvestolntien  vaikutusten nykyistä laajempi 
selvittäminen. 

Tieverkkosuunnittelu  ja  tienpidon 
 ohjelmointi 

Tieverkkosuunnittelu  ja  ohjelmointi luovat perustan 
toteuttamista välittömästi palvelevalle  tie -  ja sil 

 tasuunnittelulle. Tieverkkosuunnittelu  on  toistai-
seksi rajoittunut muutamien  osa-alueiden tieverkko- 
suunnitelmien laatimiseen yhteistyössä seutukaava-
liittojen kanssa. Lisäksi  on  muutamien laajamittais -
ten hankkeiden yhteydessä selvitetty myös lähiyrnpä-
ristön tieverkon kehittämistarvetta. Yleissuunni -
telman ensimmäisenä vaiheena  on  myös tehty tieverk -
kosuunnitelmia. Tieverkon pitkän tähtäyksen kehitys - 
suunnitelmien puuttuessa  on  kohteiden  ja  toimenpi -
teiden valinta suoritettu pääasiassa ohjelmoinnin - 
lähinnä toimenpideohjelman laatimisen - yhteydessä. 

Tieverkkosuunnittelun  eräänä epäkohtana  on se,  ettei 



alemman asteen tiestön kehittämisen suunnitte -
lua koordinoi kukaan. Yksityiset,  kunnat  sekä 
muut keskusvirastot  ja  laitokset suunnittelevat 
alemman asteisia teitä ilman tieverkkosuunni -
telmia  ja  olematta yhteydessä laitoksen kanssa. 
Näin syntyy tarpeettomasti uusia  tie- 
yhteyksiä, joita vaaditaan muutettaviksi ylei 
siksi teiks!, vaikka samaa liikennettä saattaa 

 jo  nykyisin palvella toinen yleinen  tie. 

Tienpidon hje1moinnin  vaikeutena  on  ollut erit -
täln suuri epävarmuus rahoituksen suuruudesta 
tulevaisuudessa. Ohjelmia  ja  toimintasuunnitel -
mia  tehtäessä  on  luvattu tienpitoon varoja aina 
enemmän kuin käytännössä  on  rahoitusta myönnet -
ty. 

Tieverkkosuunnittelun  määrää pyritään ohjelma -
' kaudella voimakkaasti lisäämään. Tarkoituksena  

i on  saada valmiiksi seuraavat suunnitelmat: 
« 	r 	/ 

	

/ - 	päätieverkon  runko- ja  kehittämissuun - 

j 	I 	nitelmat 

	

- 	piirikohtaiset tieverkkojen  runko- ja  
kehi ttämissuunni telmat 

	

- 	tarkistetut runkosuunnitelmat  kaikkiin 
kaupunki-  ja  kauppalatason kuntiln  yh-
teistyössä kuntien kanssa 

	

- 	liikenneverkkojen kehittämissuunnitelmat  
kaikkiin keskisuuriin kaupunkitasoisiin 
taajamiin yhteistyössä kuntien kanssa 

	

- 	tieverkkosuunnitelmiin perustuvien  tei- 
den yleissuunnitelmien laatiminen maan - 
käytön (tilavaraukset) tarpeita varten. 

Tieverkkosuunnittelussa  tullaan entistä enemmän 
kiinnittämään huomiota kokonaisvaltaiseen, kaikki 
lilkennemuodot  ja  yhteiskunnan muut toimintasekto -
nt huomioon ottavaan liikennesuunnitteluun. 

Tienpidon ohjelmoinnissa keskitytän 	eri toi - 
mintalinjojen  selvittelyyn  ja  hankkeiden suunnitte -
lu -  ja  rakennusvaiheiden yhteensovittamiseen.  

Tie-  ja  siltasuunnittelu 

 Ti esuunni ttelu 

Tiesuunnittelu  tapahtuu nykyisin pääasiassa piiri -
konttorien toimesta. Ainoastaan eräiden erikoista 
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ammattikokemusta  vaativien tiesuunnitelmien laa -
timmen  suoritetaan  tie -  ja  vesirakennushallituk -
sessa  tai  sen  valvonnassa konsulttityönä. Viime 
vuosina  on tieasetuksen  25  §:ri  mukaisesti kun-
tien suorittama suunnittelutoiminta lisääntynyt 
voimakkaasti. Kunnille myönnetyt suunnitteluluvat 
ovat koskeneet pääasiassa kevyen liikenteen väy -
lien suunnittelua taajamiin. Konsuittikustannus

-ten  osuus tiesuunnittelussa  on  ollut  v. 1973  n. 
27 	.  

Vuoden  197k  alussa oli valmiita tiesuunnitelmia 
yhteensä kustannusarviolltaan  n. 600  mmk eli li-
kimain saman verran kuin vuodessa alkavien  hank-
kelden kustannusarvioiden summa.  Vuoden  197k  
aikana odotetaan suunnitelmia valmistuvan jon-
kin verran enemmän, mutta näihin sisältyy eräi-
tä suuria hankkeita, joiden toteuttaminen  on 

 jouduttu siirtämään toimenpideohjelmassa  1980- 
luvulla tapahtuvaksi. Riittävää suunnitelmareser-
ylä ei siis saada aikaan vielä  v. 197k.  

Tiesuunnittelun  eräänä ongelmana  on tiepolitlikan 
 muuttuminen, jolloin pitkän suunnitteluajan vaa-

tImat suunnitelmat eivät enää valmistuessaan ole -
kaan vallitsevan tiepolitlikan mukaan toteutet-
tavissa. Tämän vuoksi  on  ennen toteuttamista 
eräitä suunnitelmia jouduttu osittain uusimaan. 

Tiesuunnittelussa  keskitytään ohjelmakaudella 
erityisesti liikenneturvallisuuden parantamiseen 

 ja  olemassa olevien väyllen nykyistä paremman 
hyväksikäytön suunnitteluun. Myös tiesuunnittelu-
vaiheessa tullaan lisäämään suunnitelman toteut -
tamisen tien lählympäristöön aiheuttamien haitta- 
ja  hyötyvalkutusten  selvittämistä. Toimenpideohjel-
maan sijoitettujen kohteiden suunnittelun lisäksi 

 on ohjelmakauden  aikana suoritettava sellaisten 
hankkeiden suunnittelua, joiden suunnitteluun vaa-
ditaan erittäin pitkä aika (esim.  mo- ja mol - tlet) 

 ja  jotka  on  arvioitu toteutettavaksi  1980- luvul -
la. 

Siltasuunnittelu  

Siltojen tuotesuunnitelniien laatiminen tapahtuu 
nykyisin pääasiassa konsulttien toimesta  ja  TVH:n 

 valvonnassa. Piirikonttoreissa suunnitellaan 
vuosittain  n. 70  -  90  pientä siltaa. 



Vuosi  
Käsitelty suunnitelmia  Suunnittelukustannukset  

_____________ _____________ 
Kust. 	-'lo- 
suhde 
omatyö/ 
konsulttityö  kpl  m  omat mmk  lnsu1tit rnml< 

70 205 65 000 0.8 3.k 20/80 
71 238 85 800 0.8 4..6 15/85 
72 267 90 800 0.7 15/85 
7) 210 73 500 0.6 5.7 9/91 
74 220 77 000 0.6 6.8 8/92  

Siltasuunnittelun suoritteet  ja 
 kustannukset  v. 1970-7 14. 

Siltasuunnittelun  pahimpana ongelmana  on  tällä 
hetkellä oman suunnittelun  ja  konsuittien  suo-
rittaman suunnittelun välillä vallitseva epä -
suhde. Henkilökunnan puutteen vuoksi  on  lähes 

 koko  siltasuunnjttelu  (92  %)  siirtynyt  konsul  - 
 teille. 

Siltasuunnittelussa  pyritään lisäämään alustavan 
suunnittelun osuutta varsinkin suurissa silta- 
ratkaisuissa. Ohjelmakauden aikana  on  tarkoitus 
suorittaa eri siltatyyppien kehittelyä  ja stan

-dardisointla.  Automaattista tietojen käsittelyä 
hyväksi käyttäen pyritään edelleen helpottamaan 
rutilninomaista rakennesuunnjttelua. Plirikont-
toreissa tapahtuvaa siltasuunnittelua pyritään 
edistämään  ja  lisäämään. TVH pyrkii oman silta - 
suunnittelun lisäämiseen noin puoleen tehtävis -
tä suunnitelmista, koska henkilökunnalta muuten 
katoaa tuntuma käytännön suunnitteluun, jolloin 
ei taas ole riittävän pätevää henkilökuntaa 
kehitystoirnintaan eikä valvomaan konsulttjen 
suorittamla suunnittelutöitä. 

Tämä sekä lisääntyvä koulutus-  ja  kehitystolmi.n
-ta  edellyttävät oman henkilökunnan määrän li-

säämistä  n. 35  työntekijällä sekä henkilökunnan 
vaihtuvuuden vähentämistä. 

Suunnittelukustannukset  ja  määrärahat 

Suunnittelun kokonaiskustannusten  ja  määräraho- 
jen kehitys vuosina  1971 -75 on  ollut seuraava: 
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 Kustannukset 	Määrärahat  

1971 57,7  mmk  )9,)  mmk  
1972 74,0 45,5 
197) 80,) 52,) 
197k 96,0 4 9,1 
1975 95,) 48,0  

Toimintasuunnitelmassa  on piirikonttoreiden  käyt-
tämä suunnittelumääräraha sisällytetty tekemisen 
kustannuksiln siten, että suunnittelu  on  esitetty 
toimenpideohjelmassa yhtenä hankkeena. Suunnitte-
lumomentille  jää  siten ainoastaan keskushallituk-
sen käyttöön varattavat määrärahat.  

Koko suunnittelutoiminnan  kustannukset ovat  oh-
jelmakaudella  1976-80  vuosittain  95  mmk. 

Konsuittien  käyttö 

Konsulteilla teetettyjen  töiden osuus tiesuunnit-
telun kokonaiskustannuksista oli  v. 1973  n. 27  %  
ja  siltasuunnittelusta  n. 90  % Konsuittitoimin- 
nan  määrä pysynee nykyisen laajuisena. Vähentyvän 
moottori-, moottoriliikenneteiden  ja  siltasuunnit-
telun  sijasta joudutaan oman henkilökunnan vähyy-
den vuoksi teettmään konsulteilla muita laitoksen 
toimintaan kuuluvia suunnittelutehtäviä. 



T-e4den--tekemine  fl  

Rakennustoiminnan nykytila 

Suoritteet 

Teiden rakennustoiminnan volyymi mitattuna suorit
-teilla,  kuten valmistuneilla tiekilometreillä,  sur-

retyillä massoilla  jne., riippuu pääasiassa rahoituk-
sesta. Oheisessa kuvassa  on  esitetty teiden rakenta-
misen pääasialliset maa-  ja  kivialnemassat  rakennus- 
kausittain  v. 1970  -  74. 

lo 

9 

I  
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RAKKAUS' 	I 	2 	3 	 2 	3 	 2 	3 	 2 	3 	 2 	3  

VUOSI 	 970 	 1971 	 '972 	 973 	 1974  

KANTAVA SITOMATON KERROS 	 PEN MEAN  PERUSMAAN  POISTO 

JAKAVA KERROS 	 plAAIEII<KAIJ5 

SUODATIN  I  ERISTYS  1  KERROS 	 KALLIO.EIKKAUS 

PENGERP.IASSAT VARAMAANOTTOP. 

Tiepolitlikan  muutoksen johdosta parantamis-  ja ra
-kentamistoimenpiteet  ovat "kevyempiä". Tämän joh-

dosta erityisesti kallionleikkaus-, maaleikkaus-, 
pehmeän perusmaan poisto sekä tielinjan ulkopuolel-
ta hankittavien massojen määrät pienenevät. Toisin 
sanoen talvikaudeksisoveltuvien t3iden osuus supis-
tuu nykyisestään. Suodatin-  ja  kavan  kerroksen 
rakentamista talvikautena voitaneen tuote-  ja  tuotan-
nonkehittämisen avulla lisätä nykyisestään. 

Tienrakennustoiminnan päällystystöiden  määrä  on  vii-
me vuosina pysynyt suunnilleen vakiona, mutta ns. 
kuumapäällysteiden osuus  on  laskenut huomattavasti. 
Kuumapäällystystöiden painopiste  on  Etelä-  ja  Länsi- 
Suomessa, kun taas öljysoratc5istä valtaosa keskittyy 
Itä-  ja  Pohjois-Suomeen.  
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BitumiliuossorapäällySteefl  teko  on  jäämässä koko-
naan pois. 

Kustannukset 

Teiden  ja  siltojen tekemiseen käytetyn määrärahan 
kehitys  v. 1965  —  80  ilmenee allaolevasta kuvasta 
sekä käyvin hinnoin että  v. 1974  loppupuolen kus-
tannustasossa. 
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Rahoituslähteen  perusteella  on tierakerinustoirninnan 
 jakautuma  v. 1965  -  80  ollut seuraava:  

[%J 

	

'°° [ 	T 	T 	1 	1 	 I 	-  

o- 
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MAARARAHA  

at  
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V A H 	R A 14 0 I T U S  

Plirroksessa  on  myös esitetty ennakoitu rahoituk-
sen jakautuma  v. 1975  -  80  rahoituslähteen  perus-
teella. Työllisyysrahoituksen osuus  on  ollut  1960- 
luvun loppupuolella  n. 10 	kokonaisrahoituksesta, 

 mutta  on lähennellyt 30 %:a 1970-luvulla.  Työlli-
syysrahoitus erittäin lyhytjänteisenä vaikeuttaa 
töiden suunnittelua  ja  toteuttamista. Lisäksi työ-
voimapoliittisten seikkojen johdosta tierakennus-
toiminnan painopiste ei ohjaudu lilkenteellisen tar-
peen mukaisesti. 

V:sta  1973  vuoteen  197k  tapahtunut määrärahojen reaa
-harvan  aleneminen lähes  30  %:lla  aiheuttaa ylimää-

räisiä kustannuksia, koska käynnissä olevia hankkeita 
joudutaan keskeyttämään  tai  supistamaan niiden työ-
voimavahvuutta, jolloin hankkeita ei voida toteuttaa 
taloudehlisimmalla tavalla. Reaaliarvon aleneminen 
johtuu nopeasta kustannustason noususta  (33 	kesäkuus- 
ta  1973  kesäkuuhun  197k).  Seuraavasta kuvasta ilme-
nee tierakennuskustannusindeksin kehitys  v. 1963 
7k  sekä ennuste vuodeksi  1975.  Tierakennuskustannus

-indeksi  on  uusittu  v. 1972.  Kuvassa  on  esitetty sekä 
vanha että uusi indeksi.  
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Tierakennuksen  kustannustason nousu  v. 1963  -  69 
on  ollut vuosittain  5  ...  6  %.  Vuodesta  1969  vuo-
den  1973  puoleenväliin  vuotuinen kustannusnousu 
oli  11  ...  12  %.  V.  1973  puolesta välistä lähtien  
on  kustannustason nousu ollut erittäin nopeaa. Vuo-
desta  1963  vuoden  1972  loppuun nousivat ty5palkat  
200  %  ja  tarvealneet  50  .  Vuodesta  1972  lähtien 
ovat tarveaineet osaindeksin mukaan nousseet kandes-
sa vuodessa  70  %  ja  vuoden  1973  kesäkuusta  v. 197 4 

 kesäkuuhun lähes  )45  . TVH:ssa laaditun  ennusteen 
mukaan  on  kustannustaso taloussuunnitelman laadinta- 
ajankohtana syyskuussa  l974  vanhaa tierakennusindek - 
sin pistearvoa  293  vastaavassa tasossa.  V. 1975  kes-
kimääräinen kustannustaso  on  vähintäin  10 %  korkeam-
pi eli uudella indeksillä mitattuna plsteluvussa  168.  
Viimealkaisesta kustannuskehityksestä on yksikkökus-
tannuksista  esimerkkinä päällystyskustannusten kehi-
tys  v. 1970  -  711. 
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1970 	1171 	 *72 	973 	Iii!. 

Päällystyskustannukset  ovat kanden vuoden aikana 
kaksinkertaistuneet. 

Investoinnit työllistettyä työntekijää kohti  kor
-jattulna  suunnitelman kustannustasoon ovat  v. 1965 

 -  74  pysyneet suunnilleen vakiolna,  n. 7000 
7500  markkaa/miestyökuukausi. Miestyökuukauden 

 hinta vaihtelee suuresti hankkeen luonteen  ja  to-
teuttarnisvaiheen  mukaan. 
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Sillat  ja  lautat  

Vuosina  1968  -  7)  rakennettujen  ja  parannettujen 
 siltojen määrät rakennusaineen perusteella jaotel-

tuina käyvät ilmi seuraavasta taulukosta:  

J 1968 1969 197 0  1971 1972 L'97  
Teräsbetoril 	157 	209 	1k5 	19) 	2l 	239!  
Teräs 	10 	30 	18 	7 	22 	121  
Puu 	11 	39 	40 	35 	38!  
Kivi 	 - J - 	 - 	 - 

rsä 	rrj_j2o_L 2 o 	271 	29!j  

Lauttapaikkoja  on  rakennettu  ja  parannettu seuraa-
vasti: 

Rakennettu 
Parannettu 

Yhteensä  

	

1962_t 1970 	i91?  
- 	1 	2 	2 	1  

_xJ_..  .L 
_J_ 21 J  

Sillanrakennus-  ja  -parannustoiminnan  tehokkuutta 
mitataan esim. seuraamalla vuosittain eri rakennus- 
aineista tehtyjen normaalisiltojen  me-kustannuksia. 
Koska tällaiset tiedot toistaiseksi puuttuvat, esite-
tään seuraavassa toteutettujen hankkeiden keskimää-
räiset  m2-kustannukset, jotka  on  korjattu rakennus-
kustanriusindeksin mukaan (ilman ryhmää  k) V. 1973  ta-
soon:  



1968 1969 1970 1971 1972 193  
Ne1i.81nta  1231 1209 1100 8242 1107 802  

Siltojen  ja  lauttapaikkojen rakentarnis-  ja  parantamis
-toiminnan tehostamista  ja  kehittämistä  on  jarrutta- 

nut tarvittavien asiantuntijaresurssien puute. Ti-
lannetta  on  erityisesti vaikeuttanut tehtävien luon-
ne: ne ovat pääosiltaan sellaisia, ettei niitä voida 
antaa laitoksen ulkopuolisille konsulteille. 

Rakennustoiminnan tarve, määrä-  ja  laatutavoitteet 

Tierakennustoiminnan  tarve  ja  määrätavoitteet  mää-
räytyvät toimenpideohjelman perusteella. 

Suunnittelukaudella  eri toimenpiteiden yksikk5kus-
tannukset ovat keskimäärin seuraavat: 

	

toen- 	 suuntauksen 	I  rakenteen 
rakennus- 	 ide 	rakentaminen 	parantaminen 	parantaminen 
kohde 	 mmk/km 	mmk/km 	mmk/km 

nioottoritiet  6  .  77  - - 

mcottori1iikennetiet  24 	50  - 

4_ as* a 5 se t  muut tiet  24.224 3.60 3.25 

2-kaistaiset  tiet 

- kestopäällyste  1 .22 0 .924 0 .36  
- bitumiliuossorapäällyste -  0  •  5  - 

- oljysorapaallyste  0.61 0.49 0.26  
- sorapaallyste  0.13 0.10 0.11  
-  pienet maantiekohteet  0 .37 0  .  71 0 .35  
-  pienet paikallistiekohteet  0 .37 0  .  70 0 .34  

Tiejärjestelyjen  ja  kevyen liikenteen järjeste-
lyjen osuudet ovat moottoriteillä  n. 30 7, moot-
toriliikenneteillä n. 24Q  %  ja  24-kaistaisilla 

 muilla maanteillä  n. 30 	rakentamiskustannuk - 
sista.  



Tierakennustojrnjnnan  laajuus määrärahana  v. 1974  -  
80  piireittäin  on  esitetty seuraavassa.(mmk):  

Pi  Irl  197 4  1975 1976 1977 ]978 1979 1980  
Uu31ma  94.6 113.4 125.2 125.9 116.0 115.5 112.4 
Turku 4]..0 45.0 54.9 54.6 53.4 55.8 56.1  
Härne  56.9 60.o 67.3 65.3 60.0 60.0 59.) 

31.6 37.5 41.0 33.0 31.1 30.9 31.0  
MikkelI  32.2 35.2 37.1 31.9 28.5 27. 4  28.5  
Pohjois -  36.0 38.0 33.6 24.6 22.4 21.9 22.7  
Karjala 

Kuopio  44.4 43.9 39.) 53.7 29.1 28.3 29.1  
Keski-SuomI  37.) 38.5 43.4 41.5 34.9 35.5 34.9 
Vaasa 64.0 62.8 62.0 57.6 52.4 51.9 52.2  
Keskj-Poh-  34.9 31.0 29.8 25.5 22.4 22.4 21.2  
jarriiaa 
0lu  37.8 38.5 40.0 4.o 30.0 30.0 30.0  
Kainuu  38.2 23.4 22.5 20.4 .19.3 19. 4  19. 4  
Lappi  87.6 80.4 76.7 71.9 65.5 62.5 61.8  
TVH +  LK  34.1 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0  

Yhteeriä 	670.6 	687.6 	712.8 J(59.9 	605.3 	601.5 	598.6 

V. 1974 on  vuoden  19'74  kustannustasossa ( tr -indeksi  280  ),  vuodet  1975-
1980  ovat  taloussuunnitelmari kustanriustasossa ( tr-indeksI293 

 

Vuoden  1974  määrärahoihin  on  ennakoltu  syksyn lisä-
työohjelmlen vaikutus. Samoin  v. 1975  määrärahois

-sa  on  otettu huomioon vuoden  1975  laitoksen tulo-
ja menoarvioesitykseen tehtyjen supistusten vaiku- 
tus.  

Tie-  ja  vesirakennuslaitoksen  toimesta ulkopuoli-
sille tehtävät työt ovat  (1000  mk)  

1975 17 5)7 
1976 18 161 
1977 2) 290 
1978 25 910 
1979 21 860 
1980 9 890  

Suoritteet  (km)  ja  kustannukset toimenpideryhmittäin  
v. 1972  -  80 on  esitetty seuraavalla sivulla olevas-
sa kuvassa. 
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km 

2200  
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2 73 74 75 76 77 78 79 0 	72 73 74 75 76 '7 78 79 0 

Moottori-  ja  moottorililkenneteihin  käytetyt inves-
toinnit putoavat suunnittelukauden loppuun mennessä 

 n.  kolmasosaan vuosien  1972  -  73  tasosta.  k-kaistai-
sun  teihin suunnattujen investointien kasvuun vai-
kuttavat eräät icaupunkiseutujen sisääntuloteiden  pa-
rantamiset  ja  Helsingin seudulla Kehä  1:n  ja  111:n 
leventämiset.  

Rakenteen parantamiseen kohdistuvat investoinnit py-
syvät suunnittelukaudella suunnilleen vakiona, minkä 
johdosta rakenteilla  tai parannettavana  oleva tiepi-
tuus pysyy vuoden  197k  tasossa. 

Rakenteiden laatutavoitteet  on  määritelty rakennus-
alan normeissa  ja  laitoksen omissa työselityksissä. 
Rakennustoiminnan laatutavoitteena  on  töiden suorit-
tammen siten, että kaikki tekniset, taloudelliset, 
työllisyys-, työturvallisuus-, luonnonsuojelu- ym. 
lakien, asetusten  ja  määräysten mukaiset näkökohdat 
tulevat oikealla tavalla huomioon ote)uiksi. 
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Rakennustoiminnan rajoitukset  ja  puutteet 

Toimintaan vaikuttaa työvolmapoliittiset  ja  rahan 
käyttöä koskevat rajoitukset: 

Työvoimapoliittiset 

- 	työllisyyslain  määräys toiminnan talvi- 
painottei suudesta 

- 	työvoimapula Etelä-  ja  Länsi-Suomessa 
- 	työvoiman lilkatarjonta maan pohjois- \  

ja  itäosissa 

- 	työvoiman ammattitaidottomuus  ja  ikära- 
kenne. 

Raholtukselliset 

- 	rahoituksen lyhytjännitteisyys erityi- 
sesti työllisyysrahoituksessa vaikeut-
taa tavoitebudjetoirinin käyttöä 

- 	voimakkaat heilahtelut rahoituksessa 
- 	ministeriötasolta  tapahtuva hankekoh-. 

tainen  ohjailu 

- 	hankkeiden keskeyttäminen sekä niiden 
toteuttamisajan venyminen epätaloudelli

-seksi. 

Sillanrakennustoimintaa  rajoittaa eniten laitok-
sen palveluksessa olevien teknisten asiantuntijain 
puute. Tierakennustoimintaa  ja  erityisesti  sillan- 
rakennusta voi suunnittelukaudella häiritä eräiden 
rakennusainelden  ja  erityiskaluston  puute. 

Rakennustoiminnan yleislinjat 

Tierakennustoiminnan  tärkein tavoite  on  hankkeiden 
taloudellinen toteuttaminen. Taloudellinen toteut-
taminen edellyttää 

- 	optimaalista rakentamisalkaa 

- 	hankkeen oikeaa ajOitusta 

- 	rahoituksen varrnennusta hanketta aloitetta- 
essa  koko  rakennusajaksi 

- 	rahoituksen suurien vaibteluiden välttä- 
mistä 

- 	ammattitaitoista laitoksen henkilökuntaa 

- 	kokenutta urakoitsija-  ja  tiemieskuntaa 

- 	toimivaa työnohjaus-  ja  valvontajärjestelmää. 
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Oheisessa kuvassa  on  esitetty vuosittain alkavien 
nimettyjen hankkeiden kustannukset.  

I74 	73 	76 	77 	7* 	 7* 	lO 

Kuvasta ilmenee  se,  että suunnittelukaudella käyn-
nissä olevien hankkeiden jatkorahoitus vaihtelee  

75  ...  90 	edellisen vuoden rahoitukseen verrattu- 
na. Maksimaallnen rahoituksen väheneminen voi olla  
5  ...  10  %  edelliseen vuoteen verrattuna, jotta toi-
minta pysyisi vuositasolla taloudellisena. Mikäli 
muutos  on  suurempi, työvoiman käyttö vaikeutuu suur-
ten työvoiman vahvuuden heilahtelujen johdosta, 
samoin toiminnan jatkuvuus kärsii. 

Sillanrakennustoiminnassa  painotetaan erityisesti 
teolliseen rakentamiseen siirtymisen aiheuttamia 
kehittärnis-  ja  koulutustehtäviä.  Aikaisempaa enem-
män käytetään resursseja myös oman rakennustoiminnan 
kehittämiseen. 

Urakoinnissa  pyritään parantamaan urakoitsijoiden 
toimintaedellytyksiä  mm.  aikaisempaa tehokkaammalla 
informoinnilla. Jotta mandollistettaisiin jatku-
vasti kehittyvien uusien rakennusmenetelmien  ja 

 kaluston käyttöönotto, tarjouksia pyydetään myös 
urakoitsijoiden laatimien suunnitelmien pohjalta.  
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Rakennustoiminnan resurssitarve 

Rakennustoiminnan pääresurssit ovat 

- 	suunnittelijat 	(3.1  ja  6.1)  
- 	ty3njohtohenk1löstö 	(6.1)  
- 	urakoitsijat  ja  konsultit  (6.0)  
- 	ty5voima 	(6.1)  
- 	kalusto 	 (6.2  
- 	materiaalit 	 (6,3  

Suluissa  on  esitetty toiminnansuunnittelun vastaa-
vat kohdat, joissa eri resursseja  on  käsitelty yk-
sityiskohtaisemmin. Rakennustoiminnan määräraha- 
tarpeet  on  esitetty 	menolaskelmassa kohdas- 
sa  7.  

Rakennustoiminnassa  käytetään lähes yksinomaan yk-
sityistä kalustoa. Koska rakennustoiminnan talou-
dellisuus riippuu paljolti tästä kalustosta, laitos 
pyrkii vuokrahinnoittelulla  ja  aktiivisella ura-
kointipolitilkalla pitämään kalustoa riittävän kor-
kean tasoisena. 



3.3  
Kunnossapito 

Kunnossapidon  nykytila 

Yleisten teiden kunnossapito sisältää seuraavat 
osatoiminnot.: 

- 	varsinainen kunnossapito 
- 	päällysteiden  uusiminen 
- 	tehostettu kunnossapito 

(kunnostaminen) 

Kunnossapidon  osuus tienpidon menoista  on  jatku-
vasti kasvanut. Kun  se 1960-luvun alkupuolella 
oli noin  25  %,  on se  nykyisin  jo  noin  ko  %. 
Kunnossapidon  määrärahat ovat  v. 1960  -  74  kehit-
tyneet seuraavasti: 

tillj.mk  

1  
riiyönnetit mäirrahat korjat-

OO 	 tuna  tr-1ndein taoon  

20'  
mjönflet:'t  määrärahat  

-63 	-65 	67 	-69 	-7]. 	-7)  -Th  

Edellä olevat kuvaajat eivät anna aivan oikeaa ku-
vaa kunnossapidon rahoituskehyksestä,  sillä  tie

-pituudet  ovat huomattavasti kasvaneet tänä aikana. 
Määräraha kunnossa pidettävää tiekilometriä kohti 
tierakennuskustannusindekSillä mitattuna antanee 
totuudenmukaisirnman kuvan kehityksestä, joka  on  ta-
pahtunut liikenteen kasvusta huolimatta. 

73 
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 arvo  29))  

Käyrän  laskeva suunta johtuu osin tuottavuuden kas-
vusta, osin kunnossapitotason laskusta kuluneen 
vuosikymmenen aikana.  
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-6) 	-65 	-67 	-69 	-71 	-73 -74  
Tehotetun kunnosap1don  Ja  piällysteiden 
uu1m1en  määrärahat  -v. 1962-74  

Kuten kuvioista huomataan, päällysteiden uusiminen 
onkin yhä suurempi osuus kunnossapidon kustannuk-
sista. Vuonna  l97  näiden tSiden osuus  koko  kun-
nossapidon menoista  on n. 20  %  ja  niiden osuus kas-
vaa vieläkin lähiaikoina. Tehostetun kunnossapi

-don  määrästä  on  viime aikoina rahoitusvaikeuksien  
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vuoksi jouduttu huomattavasti tinkimään  ja  tämän 
johdosta painorajoituksille aittliden teiden rnää

-rä  ei. ole laskenut. Viime aikoina  on  pyritty kun-
nossapito-.organisaation varatöinä suorittamaan  ra

-kentamisrahoilla  pieniä parannustöltä. Sama suun-
taus jatkunee suunnitelmakaudella. 

Laajan kunnossapitotoimintaa käsittävän kehitystyön, 
ns. kunnnssapitotutkimuksen, puitteissa  on  pyritty 
yhdenmukàistamaan liikenteeltään samanarvoisten 
teiden palvelutaso  ja  ohjaamaan käytettävissä ole-.- 
via  resursseja parhaalla mandollisella tavalla. 
Tässä tarkoituksessa  on  luotu yhtenäinen kunnossa- 
pidon standardisto. 

Kunnossapidon  laatu—  ja  määrätavoitteet  

Laatu-  ja  määrätavoitteiden  perustana ovat kunnos-
sapitotoimintaa varten laaditut standardit. 

Varsinaisen kunnossapidon staridardiston perustana 
ovat ns. laatustandardit. Ne ilmaisevat tietyistä 
tekijöistä riippuvalset kunnossapidolle asetetut 
laatuvaatimukset, siis kunnossapidon tavoitetason. 
Laatustandardina  vol  olla suurin sallittu poikkea-
ma perustasosta,  määräaika, jonka kuluessa kunnos-
sapitotoimenpide  on  hoidettava aiheen ilmaannuttua 

 tai  jokin muu tavoitekunnon kuvaus. 

Työntolstuvuustiedoilla  ilmoitetaan niiden suon-
tuskertojen määrä, joilla  tie  yleensä pysyy laatu - 
standardin  esittämässä kunnossa. Työn toistuvuus-
tietoja käytetään budjettien laadinnassa, kalusto— 
määrien mitoituksessa  ja  toiminnansuunnittelussa. 

Mateniaalimäärätledot  ovat samanluontoinen  standar- 
dl  kuin työn toistuvuustiedot.  Se  ilmoittaa vuo-
tuisen keskimäärälsen materiaalin tarpeen laatu - 
standardin  edellyttämän kunnon ylläpitämiseksi. 

Menetelmä-  ja  kapasiteettistandardeja  käyttäen voi-
daan valita kussakin tilanteessa edullisin  ja  te-
hokkain menetelmä  ja  laskea  jo  etukäteen työn vaa-
tima aika, kustannukset  ja  tarvittavat resurssit. 

Päällysteiden  uusimista varten  on  laadittu stan-
dardi, joka ilmoittaa keskirnääräisen uusimisvälin 
päällystetyypeittäin liikennemäärän perusteena. 

 Ko.  standardissa  ei ole otettu huomioon uusien 
nastarerigasmääräysten vaikutuksia. 



Kunnossapidon  tarve 

Kunnossapidon  tarve  on  yhteneväinen toirnenpideoh-
jelman  kanssa. Kunnossapitotarpeen perusteena 
ovat laitoksen asettamat kunnossapidon laatu—  ja 

 määrätavoitteet. Laatustandardit  määrittelevät 
tiest5n tavoitteellisen laatutason  ja  määrästan-
dardit  tarvittavat ty5määrät. 	Päällysteiden uu- 
slmisrnäärät  on  laskettu sitä varten laaditun  stan-
dardin  avulla. 

Tiepituuksien kehitysennuste  on  esitetty seuraa-
vassa taulukossa päällystetyypeittäin  ja  kunnossa-
pitoluokittain. Näiden tietojen perusteella  on 

 laskettavissa kunnossapitotarpeen kehitys. Ennus-
te  perustuu teiden tekemisen toimenpideohjelmaan 

 ja  oi kunnossapidon  tarpeita ajatellen riittävän 
luotettava.  

4%  
Kpto-Piäl1yste  1974 1980  Kptokust.  
luokka  KVLa/rk  km km  mk/km 

Kestopääl- 
lysteet  

1. 2 -ajorataiset  236 320 20000 
2. 6001 1680 1958 5800 

3. 1501  -  6000 5000 6i4 )4300 

4. 501  -  1500 3450 454 3900 
5. 201  -  500 398 575 3300 
6.  101  -  200 41 81 2500 
7.  

-  100 8 7 1900  

Yht.  10813 1)669  

öljysora-  ja  
bit.umlliuos- 
soratiet  

3. 1501  -  6000 822 959 6600 
14 •  501  -  1500 7697 832 5200 

5. 201  -  500 6936 7171 
6.  101  -  200 2147 2015 3)400 

7. -  100 472 363 2700  

Yht.  18074 189)40  

Soratlet  
3.  1501  -  6000 173 18 11100 

4. 501  -  1500 2617 1875 9000 

5.  201  -  500 13718 13397 
6. 101  -  200 15643 15281 5500 

7. 100 12172 10982 4)00  

Yht.  44324 41553 

I  __1_li 
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nuksia. Suunnitelmakaudella  rakennetaan  n. 1800 km 
 kevyen liikenteen väyliä,  ja jos  kilometrikustan-

nukseksi  lasketaan  n. 1500  mk/km/v,  aiheutuu vuosit-
taisia lisäkustannuksia  n. 3  mmk. Tätä ei tarvelas-
kelmissa ole otettu huomioon. 

Kunnossapidon  rajoitukset  ja  puutteet 

Kunnossapitotoiminnan tehoon vaikuttavat  mm. 

- 	rahoitus 
- 	tukikohtatilanne 
- 	kalustotilanrie 
- 	työvoima. 

Jatkuvan järkiperäisen toiminnan kannalta olisi 
välttämätöntä, että kunnossapidon kokonaisraholtus 
osoitettaislin  jo  varsinaisessa budjetissa,  sillä 

 rahoituksen jättäminen lisämenoarvioiden  ja  yli-
tysoikeuden varaan siirtää eräitä kevät-  ja  kesäai

-kaari sidottuja kunnossapitotöitä epätaloudellisem-
paan ajankohtaan  tai  poistaa ne ohjelmasta kokonaan. 
Tämä aiheuttaa tiestön rappeutumista. 

,  Kunnossapito-organisaation aluejakoa vastaavat  tie- 
7  mestariplirien  tukikohdat luovat merkittävät edel - 

)f  lytykset  tieverkon kunnossapidolle  ja  liikenteen 
palvelulle. Tukikohtaverkon kehitys  on huolestutta- 

Fl 

	

	vasti  jäänyt jälkeen kaluston koon  ja  huollon sekä 
sosiaalisten uudistusten lisäämistä vaatimuksista. 

() 	,f 	Vähimmäisvaatimukset täyttäviä päätukikohtia  on 
 rakentamatta  35,  keskusvarastoja  6,  laboratoriora- 

¼ 	kennuksia  9,  korjaamoja  8  ja  miltei  koko  sivutuki- 
kohtaverkko.  Tämä aiheuttaa toimintavalmiuden huo-
mattavaa heikkenemistä  ja  resurssien suurta hukka- 
käyttöä. Tukikohtaverkon kehitys  on  eniten jäänyt 
jälkeen kaupunkiseuduilla  ja  Etelä-Suomen vilkkaissa 
tiemestaripiireissä. Kunnossapitotoiminnan kannal-
ta olisi erittäin tärkeää saada kaikille tiemesta- 
reille  tarkoituksenmukaiset toimitilat. 

Kunnossapitokalustosta  huomattava  osa  on  maailman- 
pankkilainan  turvin  196k  -  67  ostettu  ja  tulee pian 
poistoikään  ja  osin onkin poistoiässä  ja  ergonomi-
sesti puutteellista, mutta uuden kaluston hankintaan 
ei ole riittävästi varoja. Tämä  on  rasitteena kun-
nossapidolle, koska korjaustoiminta  syö  kunnossapi-
torahojaja  kaluston käyttövarmuus  on  verrattain 
heikko. Kunnossapidon toimintasuunnitelma  on  laa-
dittu olettaen, että kaluston omavaraisuusaste  on 
kalustopolitiikan  määrittelemä, jolloin  se suunnit-
telukauden  lopussa  on kalustotyypistä  riippuen  60 - 
80  %.  Mikäli  se  pienenee, kunnossapidon rahoitus-
tarve vastaavasti kasvaa. Eräiden laskelmien mukaan 
ornavaraisuusasteen laskeminen  10 %:lla  nostaa kunnos- 
sapidon  menoja  n. 20  mmk, joten kaluston hankintaan 
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varattujen määrärahojen lisääminen  jo  suunnittelu- 
kauden alussa olisi pitkällä tähtäimellä erittäin 
kannattavaa. 

Työvoimatilarine  on  alueellisesti hyvin erilainen. 
Etelä-Suomen piireissä  on työvolmapulaa  ja  joissa-
kin Pohjois-Suomen tiemestaripiireissä  on  jopa lii-
kaa työntekijöitä.  On  selvää, ettei kauan palvel-
leita vakinaisla työntekijöitä voida irtisanoa, vaan 
heidän tybilistämisekseen tulee löytyä riittävät 
määrärahat. Tilanne pahenee Pohjois-Suomessa edel-
leen,  jos  kaluston omavaraisuusastetta supistetaan, 

 sillä  poistettavien  koneiden kuijettajille  on  löy-
dettävä muita töitä. Kalustosuunnitelman vaihtoeh- 
to  1:n  mukaan kuijettajapalkat vähenisivät  n. 700:lla 

 ja  korjaamo-  ja  huoltohenkilöstön  palkat  .n. 260:lla 
 eli yhteensä  960:llä.  Vaihtoehto  2:n  mukaan olisi-

vat vastaavat luvut  n. 1000  ja  n. 3)0  eli yhteensä 
 1)30. 

Kunnossapidon yleislinjat 

Perusvaihtoehto  eli vaihtoehto  1 

Kunnossapidon  laajuus suunnittelukaudella  on mää- 
) 	ritelty kunnossapidon standardiston  perusteella. 

Varsinaisen kunnossapidon laajuus  on  laskettu  pu-
reittäin kunnossapitotutkimuksen yhteydessä laadit-
tujen laatu-  ja  määrästandardien  avulla. Laatu- 
standardit Ilmoittavat tien tavoitekunnon liikenne- 
määrän funktiona  ja  määrästandardlt  taas ilmoit-
tavat keskimäärälsen resurssitarpeen, jolla  tie  pys-
tytään pitämään tavoltekunnossa. Perustana käyte-
tyt standardit  on  tarkemmin esitelty raportissa 
"Teiden hoito" (TVH:n julkaisu n:o TVH  2.712/7 4 ).  

Siltojen hoitoa  ja  kunnossapitoa  tehostetaan hank-
kimalla tarvittavaa erikoiskalustoa  ja  koulutta

-maila henkilöstöä. Vauriot korjataan riittävän  al-
kaisessa  vaiheessa. 

Päällysteiden  uusimisen osalta toiminta  on  suunni-
teltu kunnossapitotutkimuksen väliraportin "Pääl-
lysteiden uusiminen t '  perusteella. Tässä raportissa 

 on  määritelty eri päällystetyyppien kestoiät lii-
kennemäärän funktiona. Näiden perusteella  on  las-
kettu eri päällystelajien vuosittaiset uusimismää-
rät ja  tasattu  ne eri vuosille toiminnan pitämisek

-si  mandollisimman tasaisena. 

Standardit  on  laadittu "normaalikuntoisen" tien kun-
nossapitoa ajatellen. Tällä hetkellä  on  osa  ties-
töä sellaisessa tilassa, että  se  vaatii kunnosta-
mista, kuten kantauuden parantamista  ja  routapaik

-kajen  korjaamista, ennen kuin standardien antamat 



resurssiarvot  ovat riittäviä. Tämän vuoksi tarvi-
taan suunnittelukaudella  n. 15  mmk:n lisäys vuo-
sittain teiden kunnostamiseen kunnossapito-orga-
nisaation varatöinä. 

Edellä olevien periaatteiden mukaan  on  laadittu 
kunnossapitotoiminnan perussuunnitelma (vaihtoehto 

 1)  vuosille  1976  -  Bo.  

Vaihtoehto  2 on  laadittu seuraavasti: 

Vähäliikenteisten  teiden (vuorokausililkenne  alle 
 200  autoa/vrk) kunnossapitoa  on  laskettu siten, 

että kunnossapitoluokan  6 (100  -  200  autoa/vrk) 
soratiet  pidetään kunnossapitoluokan  7 (100  autoa/ 
vrk) edellyttämässä kunnossa  ja  luokan  7  sorateil

-lä  kunnossapitosuoritteiden  määriä  on  laskettu  fl. 
25  .  Tästä seuraa, että näiden teiden palveluta-
so laskee nykyisestään,  ja  jopa tien rungolle saat-
taa aiheutua vauriolta. 

Päällysteiden  uusimista  on  vähennetty siten, että 
suunnittelukauden alkuvuosien töitä  on  siirretty 
seuraaviksi vuosiksi, jolloin kyseisiksi vuosiksi 
suunnitellut työt vuorostaan siirtyvät.  Koko 

 suunnitelmakauden  supistus päällysteiden uusimisen 
osalta  on n. 190  mmk, joka vastaa noin vuoden vai-
hesiirtoa uusimistarpeeseen verrattuna. 

Teiden kunnostaminen  on  niin tärkeä toimenpideryh
-mä,  ettei siihen ehdoteta supistuksia tässäkään 

vaihtoehdossa. Vaihtoehto  2:n  mukaan kunnossapito- 
kustannukset kasvavat  1975  -  80 n. 20  ,  joka vas-
taa  n. 4 %:n  vuosittaista kasvua. 

Vaihtoehto  3  

Vaihtoehto 3:ssa ei varsinaisen kunnossapidon ta-
voitteista ole tingitty,mutta päällysteiden uusi-
misen vajaus  on  koko  suunnitelmakaudella  tarpee-
seen nähden  n. 100  mmk, mikä merkitsee sitä, että 
alkuvuosien slirtojen jälkeen kauden lopulla vähen-
nettäisiin hieman uudelleenpäällystämisen jälkeen-
jääneisyyttä. Tällöin olisi öljysora-  ja  bitumiliu-
ossorapäällysteiden  uusiminen noin vuoden aikatau-
lustaan jäljessä  ja  kestopäällysteisten  teiden uu-
simisesta  n. 50  %  jouduttaisiin lykkäämään vuodella. 
Tässäkään vaihtoehdossa  el  teiden kunnostamiseen 
varatusta rahasta voida tinkiä. 

Vaihtoehto  3:n  mukainen kustannusten kasvu  v. 1975 
 -  80 on n. 30  %,  mikä merkitsee  n. 6 %:n  vuotuista 

kasvua. 

Vaihtoehdot  1, 2  ja  3 on  esitetty kuvina  ja  tau
-lukoina  seuraavilla sivuilla. 
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Kunnossapitotoiminnan  laajuus:  

197 4  1975 1976 1977 1978 1979 1980  

Varsinainen kunnoesapito 

10250 10792 113)4 11956 12497 1)059 1)646  Kp-tlet 	(km) 
Bla -tiet 	(km) 2)53 2236 2085 18)7 1672 1567 1455 
Os -tiet 	(km) 1488) 15514 15947 16310 1671) 17198 175)4 
Sr-tjet 	(km) 45725 44784 441)0 4)57) 4298) 4 2339 41674  
Sillat 	(kpl)  90)5 9052 9062 9085 9106 9131 9176  
Lautat 	(kpl)  105 105 103 100 97 96 95  

Tiet yhteensä 	(km) 73211 73)26 7)496 73676 7)865 7416) 78309  

Piiällystelden uusimInen 
73) 1042 142) 1472 1436 1471 1411 Xptiot 	(km) 

Bla -tiet 	(km) 40 50 2)2 180 140 17) 120  
3tiet 	(km) 667 9)6 1225 1)36 1)90 1421 1492  

Thteens. 	(km) 1440 2028 2880 2988 2966 3065 3023  

Kunnossapidon  vaihtoehdot:  

74 75 76 77 78 79 80  

VinaInenkunnospI  to 

Kp-tiet 	 58894 64151 68609 71876 75144 78411 81b78  
Bla -tiet 	 15027 1 485) 14028 12946 1186) 10781 9698 
0;-tjet 	 71153 7819) 80066 82476 84885 87295 89704 
Sr-,Szr-tiet 	 25)916 266444 267055 26299) 258932 254870 250338  
SIllat 	 6287 7024 7196 7280 7364 7448 7532  
Lautat 	 24079 25040 25527 25436 25346 25255 25164  

Yhteensk  429)56 455705 462481 463007 4635)4 464050 464584  
1ätrrahat  368117 392248 397675 398107 3985)9 398971 399403  

Pä11yeiden uusir1non 

8032) 103396 183260 18)488 18)716 183944  184172  Kp-tiet  
Bls-tlet  800 2250 14578 125)4 10489 11645 6400 
Os -biet  20796 33550 50061 52778 55495 55012 60929  

Yhteensä  92919 139196 247899 248800 24970u 250601 25150 1  
Mäirärahat  88187 1)2752 236668 237)28 2)7979 238635 2)9290  

Teiden_kurnostaminen  10400 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

Kunnosnapito yht.  532675 60990i 725380 726807 728234 729651 73)085  
r1aararahat yht.  466708 580000 689343 650431 651518 652606 653693  

VAIHTOEHTO  1 



II_____iiI_.Jj_  _76  zL__  
Varsinainen  kur1no3.'ap1to 

Kp-tiet 	 58894 64151 68609 71876 75144 78411 81678  
Blz-tjet 	 15027 14853 14028 12946 11863 10781 9698 
0n-tlet 	 71153 78193 80066 82476 84885 87295 89704 
Sr-, Ssr-, Pt -tiet 	253916 266444 246574 242986 239398 235820 2)2224  
Sillat 	 6287 7024 7196 7280 7364 7448 7532  
Lautat 	 24079 25040 25527 254)6 25346 25255 25164  

Yhteensä  429)56 455705 442000 44)000 444000 445000 446000  
Määrärahat  368117 392248 380000  8i000  382000 38)000 384000  

Päällysteiden uuzlmine'i 

8032) 103396 140)00 161000 182400 214000 235(00  Kp-tlet  

Bls-tlet 800  2250 2000 1600 1200 800 50C 
03-tIet 20796 73550 34800 37700 40000 41800 44400  

Yhteensä  

Määrärahat  
92919 
88187 

1)9196 
1)52 

177100 
170000 

200300 	22)600 	256600 	260000  
190 j 214000 	2450ÖOi266300  

Teiden  kunostamjnen  10400 15000 15000 15000 	i5000J 	15000 	15000I  

Kunnossapito  yht.  532675 609901 634100 658300 	682600 	716600 	74.000  

____ 
___ 

iL6°°°__000 

VAItT0EiT0  2 
	 ni 	 Ub 	\sft'  

I?PJ 

--  74 75 76 77 78 79 80  

Varsinainen  kunnoesapito 

Kp-tiet 	 58894 64151 68609 71876 75144 78411 81678  
Bis -tiet 	 15027 14853 14028 12946 11863 10781 9698 
Os -tiet 	 71157 7819) 80066 82476 84885 87295 89704 
Sr-,  Ser-, 	Pt-tlet 	253916 266444 267055 262993 258932 254870 250808  
SIllat 	 6287 7024 7196 7280 7364 7448 75)2  
Lautat 	 24079 25040 25527 25436 25)46 25255 25164  

Yhteensä  429356 455705 462481 46)007 463534 464050 464584  
Määrärahat  368117 392248 397675 398107 39859 398971 399403  

Päällysteiden  uusiminen  

80)2) 103396 128000 158000  i88000  214000 238000  Kp-tiet  
Bls-tlot  800 2250 2000 1600 1200  800  500 
Os -tiet  20796 33550 38719 44293 51066 61250 73316  

Yhteensä  92919 139196 168719 203893 240266 276050 	1 311816  
Määrärahat  88187 1)2752 161325 193893 229461 263029 297597  

Teiden  kunnortaminen  10400 15000 15000 15000 

	

15000 	15000 

	

718800 	755100 

	

64)000 	677000 

15000  

791400  
712000  

Kunnossapito  yht.  
Määrärahat  yht.  

532675 
466704 

609901 
540000 

646200 
574000 

681900 
607000 

j 

VAIHTOEMTO  3  



Kunnossapidon  resurssit 

Kunnossapidon  resursseja  on  jo  osittain käsitelty 
kohdissa 'nykytila'  ja  'rajoitukset  ja  puutteet' 
sekä niitä käsitellään edelleen tämän toiminta- 
suunnitelman erillisissä resurssikohdissa tarkem-
min. Tässä kohdassa luetellaan  vain kunnossapidon 

 resursseja koskevat eritylskysymykset: 

- 	kunnossapidon  työntekijämäärä  on  yleensä 
hieman liian suuri, kun taas teknistä hen-
kilöstöä  on  liian vähän. Tosin tällekin 
työntekijämäärälle pystyttäisiin järjes-
tämään tarkoituksenmukaista työtä, mut- 
ta ei tämänhetkisen rahoituksen puitteissa 

- 	työvoiman saannin alueelliset erot ovat 
suuria 

- 	konekalusto  alkaa olla yli-ikäistä  ja 
sen  korjaaminen tulee kalliiksi 

- 	siltojen kunnossapitoon soveltuvan ka- 
luston ja  koulutetun henkilökunnan tarve 

 on  ilmeinen. 

Kunnossapidon kehittämistoimenpiteet  

Tässä suunnitelmassa  on  useissa kohdin viitattu 
kunnossapitotutkimukseen.  Se on  laajamittainen 
kunnossapitoa käsittelevä tutkimus, joka alkoi 

 1960-luvun lopulla  ja  tavoiteohjelman mukaan päät-
tyy vuonna  1975.  

Tutkimuksen tavoitteena  on mm. 

- 	kunnossapidon  laatutason yhtenäistäminen 

- 	kunnossapidon  materiaalien, työvoiman  ja  
laitosten oikea mitoittaminen  ja  painot-
taminen 

- 	kenttämenetelmien  kehittäminen 

- 	kannattavuuden  ja  tuottavuuden lisääminen 

- 	tarkoituksenmukaisen  ja  tehokkaan organi- 
saation luominen 

- 	kunnossapidon  käsikirjan aikaan saaminen. 

Suunnittelukauden  aikana  on  tarkoitus jatkaa kun-
nossapidon tutkimustyötä kunnossapitotutkimuksen 
eslintuomien lisätutkimustarpeiden pohjalta. 

Siltojen tarkastustolmintaa tutkii erillinen työ-
ryhmä. 



Liikenteen ohjaus  ja  säätely 

Liikenteen ohjaus -ja säätelytolmenpiteillä  pyri-
tään takaamaan  ja  parantamaan liikenteen turval-
lisuutta  ja  sujuvuutta sekä toisaalta estämään 
teiden  ja  siltojen rakenteiden vaurloituminen 
liikenteen määrän, ulottuvuuksien  ja  painojen 
kasvusta huolimatta. Toisaalta erikoisluvilla 
pyritään mandollistamaan moottoriajoneuvoase 
tuksessa säädettyjä enimmälsmittoja suurempien - 
kin  kul jetusten  suorittaminen. 

Tärkeimmät käytetyt liikenteen ohjaus -  ja sääte -
lytolmenpiteet  ovat nopeus-  ja painorajoltukset, 
moottoriajoneuvoasetuksen  36 §:n  mukaiset  kul-
jetusluvat, viltoitus,  liikennemerkit, valo - 
ohjaus, tlemerkinnät, lauttojen aikataulut,  lilt 

 tymäluvat  sekä tiedotustoiminta. 

Ohjaus-  ja säätelytoiminnan  nykytila 

Painorajoituksia  on  teille jouduttu asettamaan 
lähinnä kelirikon johdosta. Rajoitusarvoina  on 

 käytetty  3, 6  ja  8  tonnin kokonaispainorajoltuk -
sia.  Tämän lisäksi  on  eräissä tapauksissa jou-
duttu kieltämään liikenne kokonaan. 

Moottoriajoneuvoasetuksen  36 §:n  mukaiset kulje-
tusluvat myöntää yhden piirin alueella tapahtuvil -
le  kuljetuksille  ko piirikonttori ja  useamman 
piirin alueella tapahtuville kuljetuksille  tie- 
ja  vesirakennushallitus. Käsittelyn kannalta työ -
läisimpiä ovat raskaat kuljetukset, joissa silto -
jen kantavuus  on  yleensä ratkaiseva tekijä.  Tie 

 ja  vesirakennushallitus antaa lisäksi teitä  ja 
 siltoja koskevia lausuntoja lilkenneministeriölle 

erivapaushakemus  ten  käsittelyä varten. 

Kuijetuslupien  määrä oli vuonna  1973  noin  6700, 
 joista  tie-  ja  vesirakennushallituksen käsittelyyn 

 tull  noin  2200. Lupien  määrä  on  kasvanut vuosit-
tain  10  -  15  %. Erivapaushakemuksia  koskevia lau-
suntoja pyydettiin vuonna  1973  noin  250.  Erlvapaus-
hakemukset  koskevat kuitenkin yleensä useampia 
reittejä, joten eri reittejä sisältyi vuonna  1973  
pyydettyihin  lausuntoihin yli  2500.  Siltaosaston 
henkilöresurssien  vähyyden vuoksi kaikkia lausun-
toja ei ole pystytty kohtuullisessa ajassa  anta 

 maan. 



Yleisten teiden viitoitusjärjestelmä  on  uusittu 
vuosina  196k-68  neljässä vaiheessa siten, että 
tällä hetkellä kaikki yleisten teiden liittymät 

 on  varustettu liikennemerkkipäätöksen mukaisilla 
tienviitoilla. Viitoltus  on  tässä vaiheessa kui-
tenkin taloudellisista syistä johtuen toteutet-
tu epätäydellisenä esim. siten, että valtatien 

 ja  paikallistien liittymässä  on viltoitettu vain 
 paikallistien suunnassa oleva kohde. 

Liikenteen turvaamiseksi  ja  ohjaamiseksi  oli 
yleisillä teillä  v. 197)  yli  1b2 000  liikenne- 
merkkiä  ja  n.  kl  000 opastustaulua. Tiekohtaisen 
nopeusrajoituskokeilun  yhteydessä pystytettiin  
v. 197k  n. 11 000  uutta liikennemerkkiä. 

Tiemerkintöjä  on v. 197k  arvioitu tehtävän  19658  
tiekilometrille.  Pääosa merkinnöistä tehdään maa-
laamalla, mutta ns. kestomerkintäaineiden käyt-
töä vilkasliikenteisillä teillä pyritään lisää -
mään. Viime mainittuja arvioidaan tehtävän  v. 
197k  noin lko tiekilometrille sekä lisäksi eril-
lislin risteyksiln. 

Lilkennevalojen  käyttö yleisten teiden liittymis -
sä  on  ollut vähäistä. Käyttö  on  rajoittunut taa-
jaamien keskuksiin. Yhteenkytkettyjä liikenne- 
valoja  on  tällä hetkellä kandella tieosalla ylel

-sillä  teillä. 

Yleisillä teillä olevista  108 lauttapaikasta  5:  
liä lilkennöl ns.  lautta-alus  ja  muilla lossi. 
Lautta-alukset ilikennölvät  2-vuorotyössä  aika-
taulun mukaan  ja  lossit puolestaan ympäri vuoro-
kauden ilman aikataulua. 

Tielain  50 §:n  mukaan  tie-  ja  vesirakennushal-
litus voi tien liikenneturvallisuuden  ja  välitys- 
kyvyn edistämiseksi antaa määräyksiä  tai  kielto-
ja teiden lilttämisestä asemakaava-  tai  rakennus-
kaava-alueen ulkopuolella olevaan  tai  tehtävään 
maantiehen  tai  sen  osaan  ja  sille johtavien yk-
sityisten teiden liittymien käyttämisestä. Kysei-
nen säännös antaa siis  tie-  ja  vesirakennushalli- 
tukselle  mandollisuuden toimenpiteisiin, jotka pe-
rustellusti voidaan katsoa liikenteen ohjaukseksi, 
joskin niihin yleensä sisältyy myös rakennustoi-
minnan piiriin luokiteltavissa olevia toimenpitei-
tä. 

Etenkin valta -  ja  kantateillä  ovat yksityistieliit-
tymät merkittävä liikenneturvallisuutta vaarantava 
tekijä. Tielain  50 §:ään  perustuvia yksityisten 
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teiden järjestelyjä  on  toistaiseksi suoritettu 
arviolta  vain 30  - kO %:lla  valta-  ja kanta 

 teistä  ja  suoritetut järjestelyt ovat yleensä 
olleet melko vähäisiä. Vahvistettu liittymäsuun -
nitelma, joka kieltää uusien liittymien tekemi -
sen,  on 80  -  90  %:lla  valta -  ja  kantateistä. 

Tienkäyttäjille  jaetaan teiden liikennöitävyyt -
tä  kuvaavia tietoja  mm.  kelirikon aiheuttamien 
painorajoitusten, rakennustyömaiden, lilkenteel -
le  hankalien valta -  ja  kantatieosien  ja  päällys 
tystyömaiden osalta. Tiedotusmateriaali vaihte-
lee vuosittaisesta kertaluontoisesta säännölli -
seen vilkottaiseen  ja  tiedotuskanavina  käytetään 
lähinnä lehdistöä  ja  radiota. 

Ohjaus -  ja  säätelytoiminnan  rajoitukset  ja 
 puut  teet  

Kuijetuslupien  käsittelyn osalta puutteena  on 
 henkilöresurssien  vähyys. Viimeisten kymmenen 

vuoden aikana  on  kuljetuslupa - anomuksia koske -
vien lausuntojen määrä  tullut  yli kymmenkertai 
seksi, mutta käsitteli jöiden määrä pysynyt sa -
mana. Lisäksi anomusten käsittely  on  vaikeutu-
nut moniakselisilla teleillä varustettujen  kul -
jetusalustojen  käytön yleistyessä. Tästä johtu-
neesta anomusten käsittelyn viivästymisestä  on 

 aiheutunut kuljetusten vilvästymistä, peruuntu-
misia, turhia kustannuksia (kuorman tarpeeton 

 jakaminen),  luvattomien kuijetusten  lisäänty -
mistä  ja  määräysten kiertämistä. 

Maalaamalla  tehdyt merkinnät eivät kestä nasta 
renkaiden kulutusta. Kestomerkintöjen tekemiseen 
ei ole osoitettu riittävästi varoja, mistä syys -
tä tiemerkinnät ovat vilkasliikenteisillä teil -
lä puutteelliset suuren osan vuodesta. Kesto -
merkintöjen hintasuhde maalimerkintbihin verrat -
tuna  on 1:12 - 50.  

Thtkimus  ja  suunnitteluhenkilöstön  vähyydestä 
johtuen puuttuvat yhtenäiset ajanmukalset ohjeet 

 mm.  valo-ohjauksesta, liikennemerkkien käytös -
tä, liittymälupien myöntämisestä  ja  siltojen 
painorajoitusten määräämisestä. 

Tarkoituksenmukaisten yksitylstielil ttymäjärjes -
telyjen aikaansaaminen  on  käytännössä hankalaa, 
koska tällöin joudutaan kajoamaan aikaisemmin 
saavutettuun etuun,  ja  koska tämä yleensä johtaa 
pitkälliseen valitusprosesslin  ja  suunnitelmien 
vesittämiseen. 
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Tielaln  52 §:n  mukaan tienpitoviranomainen voi 
sallia yksityisen tien liittämistä aikaisemmin 
mainitun  50 §:n  mukaisen kiellon alaiseen ylei -
seen tiehen  tai  kielletyn lilttymän käyttämi-
sen,  jos  kiinteistön tarkoituksenmukainen käyt-
tö sitä vaatii  ja  lilkenneturvallisuudelle  sii -
tä aiheutuva vaara harkitaan vähäiseksi. Kun 
asianomaisella  on  oikeus saattaa tienpitoviran-
omaisen tämän pykälän perusteella tekemä rat-
kaisu  tai  antama ohje lääninhallituksen päätet -
täväksi, ovat tienpitoviranomaisen mandollisuu-
det huolehtia yksityistielilttymien tarkoituk-
senmukaisesta rakentamisesta rajoitetut. 

Tiedotustoiminta  on  tällä hetkellä osittain 
koordinolmatonta, laajuudeltaan puutteellista 

 ja  tienkäyttäjien tarpeita vastaamatonta. Lä-
hinnä henkilöresurssien puutteen johdosta ei 
ole voitu laatia tarvittavia selvityksiä  ja 

 ohjeita. 

Ohjaus-  ja  säätelytolminnan  tarve sekä 
määrä-  ja  laatutavoitteet 

Noudatettavien kunnossapitostandardlen  sekä mah-
dollisten  tell -  ja  akselipalnojen  korotusten joh-
dosta voidaan painorajoitusten määrän olettaa 
kasvavan suunnittelukaudella. Siltojen osalta 
joudutaan suurinta sallittua akseli -  ja  kokonais

-painoa osoittavien liikennemerkkien lisäksi ot-
tamaan käyttöön myös suurinta sallittua  tell - 
painoa  ja  suurinta sallittua ajoneuvoyhdistelmän 
kokonaispainoa osoittavat rajoitusmerkit. 

Erikoisku]. jetuksia rajoi ttavien alikulkupaikko  j en 
 määrä tullee yleisillä teillä jatkuvasti kasvamaan 

johtuen rakennettavien risteyssiltojen määrän li -
sääntymisestä. 

Kun rautateiden sähköistyksen edistyessä mandolli -
suudet kuljettaa mitoiltaan suuria kuormia rauta -
teitse vähenevät,  jää maantiekuljetus  useissa ta -
pauksissa ainoaksi mandollisuudeksi. Uutta kulje -
tustarvetta syntyy jatkuvasti kuten esim. element -
tirakentamisen yleistyessä. Edellä olevan johdosta 

 ja  tähänastisen kehityksen perusteella voidaan pi -
tää varmana, että kuijetuslupalausuntojen määrä 
tulee jatkuvasti kasvamaan. Kuijetuskaluston moni-
naistuessa  ja  akselipainojen  kasvaessa tulee lau -
suntojen vaikeusaste lisääntymään. 



Määrällisenä  tavoitteena  on  pidettävä, että  kalk - 
kl  kuljetuslupahakemukset käsiteltälsiln.  Nykyi-
sillä henkilöresursseilla tämä  el  ole mandollista. 
Kuljetusten lisääntyessä ei tulevaisuudessa enää 
ole mandollista tutkia  kul  jetusreitin  siltojen 
kantavuutta tapauskohtaisesti. Käsittelyä  on yk 
sinkertaistettava  sekä ryhmittelemällä kuljetuk 
sien muodostarnat kuormakaaviot että jakamalla sh

-lat  kantavuusluokkiin.  

Liikenteen turvallisuuden  ja  sujuvuuden vaatimus -
ten kasvu sekä lilkennemäärien, erityisesti  mat-
kailulhikenteen  määrien kasvu edellyttää olemassa 
olevan viltoltusjärjestelmän täydentärnistä sekä 
moottori-  ja  moottoriliikennetehden viltoltuksen 

 parantamista parhaillaan käynnistettävän kokeilun 
tulosten perusteella. 

Valmisteilla olevan liikennemerkkipäätöksen osit -
taisuudistuksen edellyttämlen muutosten toteutta -
minen merkinnee  12000  merkin uusimista vuoden ku-
luessa sekä  10000  merkin uusimista lähirnmän vii-
den  ja  n. 100 000  merkin uusimista lähimmän kym-
menen vuoden kuluessa, 

Tiemerkintöjen  tarve kasvaa, koska päällystettyjen 
teiden määrä kasvaa noin  5000  kilometrillä. Suunnit-
telujakson lopussa  on vilkasliikenteisteri  teiden 
(KVL>  5000 autoa/vrk)  määrä  n. )600 km,  jotka 
päällysteen uusimisen yhteydessä tulisi varustaa 
kestornerkinnöin. Lisäksi tulee kanavoidut ihitty-
mät  varustaa kestomerkinnöln. 

Liikennemäärlen  kasvu edellyttää eräiden erillis -
ten lilttymien varustamista liikennevaloin sekä 
eräiden taajamien sisääntulo -  ja  ohitusteiden  va-
rustamista yhteenkytketyin liikennevaloin. 

Määrällisenä  tavoitteena yksitylstiejärjestelyjen 
osalta  on suunnitelmakaudella  pidettävä järjeste- 
lyjen lisäämistä  koko  valta-  ja  kantatieverkolla.  

Tavoitteena  on  luoda lauttojen lhikennöintijärjes-
telmä, jonka kustannukset  ja  palvelutaso nykyistä 
paremmin vastaavat liikenteen tarpeita. Tällöin 

 on  ensisijaisesti kiinnitettävä huomiota lossia 
käyttävien paikallisten asukkaiden liikennetarpel

-shin. 

Tien  käyttäjille suunnattua informaatiota tiever -
kon lilkennöitävyysolosuhteista pyritään suunnitel -
makaudella huomattavasti lisäämään. Hankalista lii -
kennöitävyysolosuhteista kuten esim. kelirikosta 



aiheutuvaa  tie-  ja  lilkennekustannuSten  kasvua 
pyritään vähentämään ohjaamalla liikennettä 
tapahtuvaksi tarkoituksenmukaiSimpia reittejä 

 ja  edullisimpina ajankohtina.  Samoin ruuhkautu-
mista pyritään estämään tiedottamalla toden -
näköisesti ruuhkautuvista tieosista  ja  ruuhka 
ajoista  ja  ehdottamalla  liikenteelle vaihtoeh -
toisia reittejä. 

Ohjaus -  ja  säätelytoiminnan  ja sen  kehittä -
misen yleislinjat 

TarkoituksenmukaiSen  liikenteen ohjauksen  ja 
 säätelemisen  takaamiseksi tulisi päätäntäval -

ta toimenpiteiden osalta keskittää liikenne -
ministeriölle  ja  TVH:lle. Esim. nopeusrajol - 
tusten  tarkoituksenmukainen suunnittelu edellyt -
täisi päätäntävallan siirtämistä TVH:lle mi -
nisteriön antamien yleisohjeiden puitteissa. 

Liikenteen ohjaus -  ja  säätelytoimenpiteistä 
saavutettavaan  hyötyyn vaikuttaa oleellisesti 
toimenpiteiden noudattamisen valvonta. Esim. 
kelirikkorajoitusten noudattamisen valvonta  on 

 tätä nykyä riittämätöntä. Painorajoitusten 
osalta tulisikin poliisivalvontaa tehostaa. 

Liikenteen ohjaus -  ja  säätelytoimenpiteitä  kos -
kevia ohjeita pyritään suunnitelmakaudella täy -
dentämään sekä saattamaan vanhentuneet  osat  ajan 
tasalle. Ensisijaisesti laadittavia ohjeita ovat 
ohjeet liikennemerkkien käytöstä, liikennevalo 
jen suunnittelusta sekä yksityistiejärjestelyjen 
suunnittelusta. 

Kuijetuslupien  osalta keskeisiä kehittämistavoit 
teita anomusten käsittelyn nopeuttamiseksi  ja  vä-
hentämiseksi sekä kuljetusmandollisuuksien li -
säämiseksi ovat  mm. 

- 	Siltojen todellisen kantavuuden tyypeit - 
täin  tapahtuva systemaattinen tutkimus -
työ 

Siltojen kantavuuden tutkiminen tiever -
koittain  ja sen  perusteella selvityksen 
laatiminen tiestön kyvystä välittää eri -
laista  ja  eri painoista raskasta liiken -
nettä (esim. kuljetukset vuoden pituisin 
yleisluvin, erikoiskuljetukset, valvotut 
erikoiskuljetukset) 

Aloitetun  ja  vuoden  197)  alusta keskey -
tyksissä olevan siltarekisterityön loppuun 
saattaminen 
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- 	Yleisöpalvelun  kehittäminen (kuljetus - 
lupien hakumenettelyn uusiminen, tar -
kastus, valvonta, neuvonta) 

- 	Ohjeiden laatiminen piirikonttoreita 
varten  kul  jetuslupakäsittelYn  yhden-
mukaistamiseksi. 

Suunnittelujaksolla  pyritään laatimaan ohjeet 
teiden liikennöitävyystietOjefl informaatlojär 
jestelmäksi  ja  ottamaan järjestelmä asteittain 
käyttöön. 

Ohjaus -  ja  säätelytoiminflafl  resurssien tarvetta 
koskevia näkökohtia 

Viltoitus, ilikennemerkkijärjeStelYt  ja  tiemer 
kinnät  toteutetaan kunnossapitovarOifl. Toiminnan 
tehostaminen näiltä osin olisi perusteltua nykyi-
sillä liikennemäärilläkifl. Liikenteen kasvu vai -
kuttaa erityisesti tiemerkintöjen uusimistarpee  
seen.  

Lainsäädännön uudistukset vaikuttavat liikenne 
merkkien tarpeeseen yleensä siten, että muutokset 

 on  toteutettava hyvin lyhyessä ajassa. Tämä edel -
lyttää aina erillistä määrärahaa muutosten to- 
teuttamiseksi. 

Liikenteen ohjausta  ja  säätelyä koskeva suunnit. -
telutyö  ja  ohjeiden laatiminen edellyttää lähinnä 
henkilöresursSeja, joiden vajauksen paheneminen 

 on  odotettavissa nimenomaan siltaosastolla. 
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3.5 
 Avustukset 

Tällä  suunnittelukierroksella  on  keskitytty  sel-
vittmän  ainoastaan tärkeimpiä  avustusmuotoja: 
rakennuslain  mukaisia korvauksia  ja  avustuksia 
sekä  yksitylstielain  mukaisia avustuksia. Mui-
den  valtionavustusten  osalta viitataan  tulo- ja 
menolaskelmaan,  jossa  on  esitetty niiden kehit-
tyminen  suunnittelukaudella. 

Rakennuslain  mukaiset korvaukset  ja  valtion-
avustukset kunnille 

Kaava-alueiden  liikenneväylien  jakaantuminen 
yleisiin teihin  ja katuihin ja  siitä aiheutuva 
valtion  ja  kuntien  kustannusvastuu  on  johtanut 
yleisten teiden rakentamisen yhteydessä tarvit-
tavan  pääkaduston  kehittymisen  laiminly5miseen, 

 koska kuntien mielenkiinto  on  kohdistunut aleni
-piluokkaisten  katujen rakentamiseen. Kuntien  

kJi' 	rahoitusmandollisuudet  ovat usein  rlittämättömät 
 pitkällä tähtäimellä suunnitellun  ilikennever

-kon  taloudelliseen toteuttamiseen, koska inves-
toinnit  kasaantuvat esim.  kalliiden siltojen 
johdosta lyhyelle  ajanjaksolle.  Valtion viran-
omaisten mandollisuudet näiden epäkohtien poista-
miseen ovat olleet tähän mennessä  varsin  vähäi- 
set määrärahojen  riittniättömyyden  vuoksi.  

Kaiipunkikunt  len IikennevdyI!en rakeritcimiseen 
kãyttornat rnöärörchat jo ratcennuston  mukaiset 

 korvouk'cot  ja hcirkinranvarasel vallionavus - 
ukset .. t9C3-  71  

03 '964 .065 	96.6 967 96.1 96 	970  •  97.  

Rakennusloiri  mukaiset korvaukset  ja horkirinon- 
vor(Jet vo!tionovustukset  vv. t963 75  ja miörd - 
rahan  torve 	v l97680 
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fl )t4) 	/2  

Kauko-  tal kauttakulkuliikenteelle  tärkeiden ka-
tujen lakisääteisten päällystyskorvausten kehi-
tys muun kadunrakennustoiminnan huomioon ottaen 

 on  ollut lainsäädännön johdosta  varsin  vaatima-
tonta,  sillä  se el  esim.  ota huomioon liikenteen 
kasvun vaatimaa katujen kantavuuden lisä.mistar

-vetta  eikä anna kunnille mandollisuutta saada 
korvausta aikaisemmin päällystettyjen katujen 
kantavuuden lisäriiskustannuksista. 

Rakennuslain  mukaisten korvausten  ja harkinnanva-
raisten  avustusten perusteet  on  määritelty  1.1. 
197k  voimaan tulleessa rakennuslain  136. a  §:ssä. 

Harkinnanvaraisten valtionapukohteiden  selvit-
tmiseksi  uusittiin  v. 197k  alussa liikenneminis-
teriön antamat ohjeet  v. 1973  tehdyn alustavan 
tiedustelun perusteella. Tiedusteluun vastannei-
den kaupunkikuntien ehdottama valtionapu vuosik-
si  1975  -  80 on  yhteensä  n. 360  mmk. Aineisto  
on  käsitelty TVH:ssa, jolloin hankkeiden avus-
tusten suuruutta arvioitaessa  on  käytetty seu-
raavia perusteita: 

avustusosuus  55  -  65  %:pltkämatkaista 
 liikennettä välittävään pääkatuun liit-

tyvät ratkaisut, tärkeimmät kevyen lii-
kenteen järjestelyt pitkämatkaisen lii-
kenteen väylillä 
avustusosuus  35  -  k5  %: seudullista yms. 

 liikennettä välittävään pääkatuun liit-
tyvät ratkaisut, tarpeelliset kevyen 
liikenteen järjestelyt, liikenneturval

-11  suuskohteet 
avustusosuus  15  -  25  %:  pääasiassa kau-
punginosien välistä liikennettä välittä-
vät pääkadut. 

Näiden arvosteluperusteiden mukaan olisi  v. 1975 
 -  80  harkinnanvaraisen valtionavun tarve yhteen-

sä  n. 220  mmk, josta kuitenkin puuttuu vastaa-
matta jättneiden  15  kunnan osuus. 

Kauko-  tai  kauttakulkullikenteelle  tärkeiden ka-
tujen päällystäinlsestä maksettavien korvausten 
kehitys  on  arvioitu nykyisen käytännön perusteella. 

Avustustoimintaa rajoittavana  tekijänä  on  raken-
nuslaln  136. a §:n  voimaantulon jälkeen määrä-
rahojen niukkuus. Lisäksi lakisääteisten kor-
vausten tehokasta käyttöä rajoittaa liikenteen 
kehityksestä jälkeen jäänyt lainsäädäntö. 
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Rakennuslain  mukaisen korvaus-  ja  avustustoimin-
nan  tavoitteena  on  kaava-alueiden liikenteen jär-
kiperäinen hoito. Tämän tavoitteen saavuttami-
nen edellyttää harkinnanvaraisten valtionapujen 
asteittaista lisäämistä nykyiseltä tasolta suun-
nittelukauden lopulla  n. 40  mmk:aan vuodessa. 

Lakisääteisillä korvauksilla  olisi voitava suo-
rittaa kunnille raskaan kauko-  tai kauttakulku

-liikenteen aiheuttamat katuverkon kantavuuden 
 ii  säämi skustannukset.  

Valtion riittävä osallistuminen avustuksilla 
kaava-alueiden liikermeväylien kustannuksiin 
mandollistaisi osaltaan joustavan vastuunjaon 
soveltamisen hallinnollisista määräyksistä riip-
pumatta  ja  samalla siten, että sekä paikallisen 
että valtakunnallisen liikenteen tarpeet tuli-
sivat samanaikaisesti huomioon otetuiksi. 

Avustusmäärärahat  tulisi jakaa kokonaisvaltai-
seen tarvehankintaan perustuvan suunnitelman 
mukaan  ja  avustustoiminnan yleislinjat  tulisi 
alkavalla toimintasuunnitelmakaudella vakiln

-nut taa. 

Avustusprosentin määräytymistä  ei tulisi kui-
tenkaan sitoa täysin esitettyyn luokitukseen, 
vaan jokaisessa yksittälstapauksessa  se  tulisi 
lisäksi harkita ottaen huomioon kunnan talou-
delliset mandollisuudet  ja  hankkeen kiirelli-
syyden. 

Suunnitelmakaudella  1975  -  80  voidaan edellä 
esitettyihin perusteislin nojautuvien arvioiden 
mukaan odottaa harkinnanvaraisten avustusten 
tarpeen kasvavan nykyisestä  n. 25  mmk:sta 40 

 mmk:aan vuodessa  ja  lakisääteisten kestopäällys-
tyskorvausten vastaavasti  3  mmk:sta  7  mmk:aan 
vuodessa. 

Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon 
 ja  tekemiseen 

Yksityisten teiden tekemisen  ja  kunnossapidon 
valtionavustustoiminta  perustuu yksityisistä 
teistä annettuun lakiin  (358/62)  ja  asetukseen  
(690/62)  sekä kulkulaitosten  ja  yleisten töiden 
ministeriön päätökseen  (218/63).  

Valtion kunnossapitoavustuksen piiriin kuulu-
neiden teiden yhteispituudet  ja  valtionavustus- 



63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 72fl?3 

Paikallisteiden  ja  yksityisteiden 
kunnoa ptokusoriusten jkautu - 

 minen  voltion,kurt  ion  ja  tiakuntien 
,.keskcn  v.1967-1971 

Pt  
IDd Dv!tjDunno 1 Dtckunnot  j 	1 	 900 

Pt 

YkSityiStfl  teiden  kunnsapitoc7an-
nuksot m/kn;  j  "alhon  o.ustuksel  vuo-
sina  l63- 1973  

I<crjoltu tr-ir.dcksiaico-,  293 

/ 	.--.. 
/ 

..-.-  --I  

800 	- 

700 

660 

400 

300 

500 	 __________ 

95 

ten  sekä kunriossapitokustanflusten kehitys  v. 1963 
 -  73 on  esitetty seuraavissa kuvissa: 

Valtionavustuksen  piirin kuuluvien 
yksityisten teiden  pituudet  
v.1963-73  

l0OO.m  

Yksityisten teiden  kunnossopitoon  ja 
 tekemiseen käytetyt valtion  ovustuk

-set V. 963- 973 
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Avustustoimintaa  sitoo  em.  1ainsäädntö,  jonka 
m.äräysten johdosta  j.1 v. 1972  n. 51000 km  yk-
sityistielain  mukaisia teitä. avustusjärjestel-
mn ulkopuolelle. Myöskin valtionavustuksen 
osuus kustannuksista  on  jäänyt verraten alhai-
seksi, joten yksityisten teiden pito  haja-asu-
tusaluelila  on  sen  asukkaille huomattavana ta-
loudellisena lisärasituksena.  



Haja-asutusalueiden  paikallisten liikenneyhteyk-
sien hoitamiseksi tulisi valtionavustusjärjes-
telmää kehittää siten, että pysyvälle asutuksel-
le voidaan taata riittävä liikenteen palveluta-
so aiheuttamatta yksityisten teiden osakkaille 
kohtuuttomia taloudellisia rasituksia. Avustus- 
järjestelmän kehittämiseksi  on  liikenneminis-
teriö asettanut työryhmän, jonka työ  on  vielä 
kesken, joten tarkennetut avustustarvearviot 
voidaan sisällyttää vasta seuraavaan toiminta- 
suunnitelmaan. 

Avustustoimintaa  rajoittaa voimassa oleva lain-
säädäntö, joka sulkee pääosan yksityisiä teitä 
avustusjärjestelmän ulkopuolelle  ja  rajoittaa 
avustusta saavien teiden keskimääräisen avustus- 
prosentin verraten alhaiseksi  (v. 1972 7 %). 
Avustushakemusten  käsittely  on  nykyisten ohjei-
den mukaan käynyt verraten mutkikkaaksi  ja  sii-
hen osallistuvat useat eri viranomaiset. 

Avustustoimintaa  tulisi suunnittelukaudella ke-
hittää siten, että valtionavun piiriin voitai-
siin ottaa enemmän yksityl siä teitä  ja  että 
avustusprosenttia voitaisiin nykyisestä tasosta 
korottaa.  Em.  työryhmän työn valmistuttua voi-
daan määritellä toiminnan tarkemmat tavoitteet. 
Tällä suunnittelukierroksella käytetään edelli-
sen 	suunnitelman 	tarkistettuja lukuja. 

Avustusasiojden  käsittelyä tulisi keskittää  ja 
 yksinkertaistaa, niin että viranomaisten toimin-

ta voisi suuntautua enemmän tienpidon tarkas-
tuksiln  ja  tiekuntien  teknilliseen neuvontaan. 
Tarkoituksenmukaisinta olisi keskittää avustus-. 
asioiden käsittely paikallisille tieviranomai-
sille, jotka ovat alueellaan tienpidon asian-
tuntijoita. 

Yksityisten teiden valtionavustustoimintaan tu-
lisi varata riittävästi määrärahoja,  sillä  vähä-
lilkenteisten teiden kunnossapito yksityisteinä 
valtionavustuksella  on  kansantaloudellisesti 
hyödyllisempi ratkaisu kuin niiden kunnossaoitä

-minen  paikallisteinä  valtion toimesta.  Jos 
avustustoiminnan  uudelleen organisointi  ja  mah-
dollinen keskittäminen laitokselle osoittautuu 
tarkoituksenmukaiseksi, tulisi lisähenkilökun-
nan palkkaamiseen saada riittävästi varoja. 



VESITIET  

.0 
 Yleistä  

1 .00 
Vesitienpidon  päämäärät  ja  työnjako 

Kohdassa  2.1  esitettyjä liikennepoliittisia pää-
määriä  on lilkenneministerlö hallinnonalanyleis-
suunnitélmassaan 1975 - 79  täsmentänyt seuraa-
vasti: 

Vesiliikenteen  kunnossapito-  ja  investointitoimin-
nan tavoitteena  on  luoda edellytykset vesiväylien 
taloudelliselle käytölle kansantaloude ilisesta 
kustannusvastaavuusperlaatteesta lähtien sekä pa-
rantaa niiden soveltuvuutta myös virkistyskäyttöön. 

Vesitienpito  on  jakaantunut  tie-  ja  vesirakennus
-laitoksen  ja  merenkulkuhallituksen kesken seuraa-

vasti: 

Laitos vastaa 

sisävesiväylien  suunnittelusta, rakenta-
misesta  ja  kunnossapidosta 

- 	pääosasta  valtion satamien suunnittelua  
ja  rakentamista (kalastus-, yhdysliiken-
ne-, luotsi- ym. satamat) 

- 	satamarakennustoiminnan  hyväksi käytet- 
tävien lainojen  ja  avustusten myöntämisen 
valmistelusta  ja  näiden käytön valvon-
nasta 

meriväyllen rakennussuunnittelusta  ja 
 tarvittavista maaperätutkimuksista, 

osasta turvalaitteiden rakennussuunnit-
telua sekä rakennustöiden suorittamisesta. 

Merenkulkuhallitus  vastaa 

- 	meriväylien rakentamisohjelman  laatimi- 
sesta  ja  rahoituksesta 

- 	merenmittauksista matalatutkimuksineen 

- 	alustavan yleissuunnitelman laatimisesta 
(väylän kulku, turvalaitteet) 

- 	turvalaittelden sähköteknillisestä  suun- 
nittelusta  ja  osasta rakennesuunnittelua 

- 	TVH:n  laatiman väy1äsuunnitelnan  tar- 
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kastamisesta  ja  hyväksymisestä 
- 	väylän hyväksymisestä syvennystölden pää- 

tyttyä. 

Tässä suunnitelmassa  on  tarkasteltu ainoastaan 
 tie-  ja  vesirakennuslaitoksen tehtäväkenttää. 

Perusteellisempi vesitienpidon  päämääriä, työnja-
koa, nykytilaa  ja  pitkän tähtäimen toimintalinjo

-ja  koskeva tarkastelu esitetään syksyn  197k  aika-
na vairnistuvassa vesitieohjelmassa. 

Vesitieohjelman  tehtävänä  on  osoittaa nykytilan-
teen analysoinnin, toimintapuittelden sekä toimin-
nan mandollisuuksien ennakoinnin perusteella ne 
toimintalinjat  tai  toirninnalliset  tilat, jotka 
muuttavat toimintakyvyn parhaiten päämääriä  ja si -- 
tä  kautta toiminta-ajatusta toteuttavaksi, ts.  ye

-sitieohjelman  tehtävänä  on  ohjata vesitienpidon 
kehitystä  ja  toteuttaa vesitienpidolle asetettuja 
päämääriä, joita toteuttavat tavoitteet asetetaan 
nykytilanteen pohjalta. 

Vesitieverkon,  vesiliikenteen  ja  vesitienpidon 
nykytila 

Vesitieverkko 

Sisävesiväylästö  jakautuu syvyysluokittain  ja pil
-reittäin  v. 1973  seuraavasti 

Piiri Syvä-  Pää-  Sivu 	Yht. 
väylät väylät väylät  

0m 2,2-2,9m  < 2,lrn 
______________  km km km 	km  

Häme -  197 551 	7'48  
Mikkeli  557 820 623 	2000  
PohjoIs -Karjala  59 165 487 	711  
Kuopio  118 174 732 	l024  
Keski -Suomi  -  616 163 	779  
Kainuu -  528 74 	602  

Yhteensä  734 2500 2630 	1 5864  

Väyläverkkoon  kuuluu lisäksi  25  sulkukanavaa,  Jois-
sa  on  yhteensä  32  sulkua sekä  n  ko  kalvettua  avo- 
kanavaa. 



Sisävesiväylieri  laadullinen palvelutaso käyttäjän 
kannalta  on vesitelden tarveselvityksen  mukaan 
esitetty oheisena. 

!III9Ji  

lo ,  

Hyva  
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tyyTiy ttäV  ä 

5,0 

V  aittävä 
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Huono  
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V  älttäv  a 

2,5  

Huono  

Siavesiväy1iea  laadullinen palvelutaso 

vuonna  1973 

I-I  =  Häme  
M  Mikkeli  

P-K  Pohjois-Kazjala  
K  =  Kuopio  

K-S 	Keski -Suomi 
K -Nt =  Koko  maa  

H 	M P-K 	K  K-S  K-M 

4,2 m  vaytht  

Palvelutason määrittäminen perustuu ns. palvelu-
ta.sostandardlin, jonka avulla palvelutasoa kuvaa- 
vat tekijät  on yksilöity  siten, että niiden  mit-
taaminen  on  mandollista, mutta eri arvostelijöl-
den subjektilvlsuutta el  ole voitu eliminoida. 
Tästä syystä tulokset eivät ole aivan vertailu-
kelpoisla. 	palvelutasoa kuvaavla tekijöitä  ja 

 niiden mlttaamisrnandolllsuuksla kehitetään edel-
leen. 

Suurin puute vesitieverkossa  on,  että Keltele - 
Päljänne väli  on kanavoimatta.  Tämä estää toimivan 
vesitieverkon kehittämisen Kymijoen veslstöön. 
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Vesililkenne  

Kotimaan tavarallikennerannikon aluslilkenteen  ja 
 ulton  osalta oli  v. 1972  seuraava 

Aluslilkenne 	Uitto  j  Yht..  

1000  tn 

Sisäve8illä 	 251 	8898 	9149  
Rannikolla 	 7972 	1292 9264  

Tavara-  ja  henkil51iikenne sulkukanavilla  vuonna  
197)  muodostui seuraavaksi: 

Puutava- 	Aluskulje- Yht. 	Matkus- 
ran  uitto 	tukset 	tajat 

tn 	tn 	tn 	henk.  

Saimaan 
kanava 	378 575 	160 296 	538 871 29 642  

Muut ka-  I  
navat 	5 952 763 I 62 640 6 015 403 80 669  

Yht. 	6 331 338*222 936 6 554  27Jll0  311  

Kuljetukset lisääntyivät edelliseen vuoteen verrat-
tuna Saimaan kanavalla  43,5  %  ja  muilla kanavilla  
6,4  %. Sulkukanavien matkustajallikenne  puolestaan 
kasvoi  7,5  .  
Kotimaan matkailu-, tilaus-  ja  reittililkenteen 
henkilömäärät  ja  -suoritteet  jakautuivat vuonna  
1972  (ilman veneilyä) seuraavasti:  

1000 1000  
henkilöä henkilökm  

Sisävesillä 	207 6,9 16 351 24,0  
Rannikolla 	2 811 93,1 51 666 76,0 	- 
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Vesililkenteen  turvallisuus 

Merenkulkuhallitus  pitää tilastoa vuosittain Suomen 
aluevesillä, myös sisävesillä, tapahtuvista vesi-
lilkenneonnettomuuksista. Tämän tilaston mukaan, 
jonka ulkopuolelle  jää  suurin  osa verieonnettomuuk-
sista,  on  kymmenen edellisen vuoden aikana tapah-
tunut keskim.  120  vahinkoa vuodessa. Näissä on-
nettomuuksissa kuolleiden lukumäärä  on  ollut kes-
kimäärin  7  henkeä vuodessa. Kuolemantapausteri mää-
rissä  on  tiettyjen harvalukuisten suuronnettomuuk-
sien vuoksi  varsin  suuria vuotuisia vaihteluja. 
Edellislin lukuihin sisältyvät sisävesillä tapah-
tuneet onnettomuustapaukset ovat vastaavasti olleet 
kes&m.l0 tapausta vuodessa. Vahingolla tässä ta-
pauksessa tarkoitetaan karilleajoa  tai  pohjakos-
ketusta, yhteentörmäystä, vuotoa,  tulipaloa jne. 

Tilastoitujen  vahinkojen määrissä  on  vuotuisista 
vaihteluista huolimatta havaittavissa lievästi 
vähenevä suuntaus, vaikka liikenteen määrä  on 

 puolestaan kasvanut. 

Omana ryhmänään  on  tarkasteltava hukkumistapauk
-sia,  joissa suurimpana ryhmänä ovat veneonrietto-

muuksien yhteydessä sattuneet hukkumiset. Hukku-
neiden määrä kymmenen edellisen vuoden aikana kaik-
kiaan oli keskim.  1432  tapausta vuodessa, josta 
veneonnettomuuksissa hukkuneita keskim.  150  ta-
pausta vuodessa eli  314  %. Hukkunelden  lukumäärä  
on  kasvanut  1963  -  72  keskimäärin  n. 3  %  vuodessa 

 ja  veneonnettomuuksissa hukkuneiden määrä vas-
taavasti noin  14  %  vuodessa. 

Laitoksen osuus vesililkenteen turvallisuuden pa-
rantamiseksi keskittyy 

- 	vesililkenteen turvalaitteiden  (mm.  joh- 
teiden) rakentamiseen 

- 	sisävesiväylien merkinnän  parantamiseen 
uusilla väylillä 

- 	kanavilla liikenteen ohjaukseen 

- 	merenkulkuhallituksen avustamiseen väy- 
lien merkitsemisessä 

Vesitienpito  

Laitoksen vesitietoimialan kustannukset jakautui-
vat  v. 1973  laitoksen omien töiden sekä merenkul-
kuhallituksen töiden osalta hallinnon, suunnitte-
lun, rakentamisen  ja kunnossapidon  kesken seuraa-
vasti: 
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TVL:n ty5t MKH:n tyc5t  Kaikkiaan 

Hallinto  
Suunnittelu  
Rakentaminen  
Kunnossapito  

Yht.  

12 
12 
55 
2 

-  

14 
86 
-  

7  
13  
67  
13 

100 100 100  

Mmk  20 30 50  

Merenkulkuhallituksen laatiman rakentamisohjelman 
toteuttamisen nykyvaihe käy ilmi allaolevasta ku-
vasta. Rakentamisohjelma  on  kuitenkin edellisen 
taloussuunnitelman  1975 - 79  mukainen  ja  tällä het -
kellä osittain  jo  muuttunut.  
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4.02 
Vesitienpidon  tarve 

Vesitienpidon  tarvetta tarkastellaan perusteelli-
semmin vesitteohjelmassa, minkä vuoksi tässä 
esitetty tarkastelu  on  varsin  suppea. 

Vesitienpidon  tarve riippuu asetetuista tavoit-
teista  ja  niiden toteutuneisuudesta nykyiseisä 
vesitieverkossa. Lähtökohtana ovat nykytilassa 
ilmenevät puutteet, minkä lisäksi  on ennakoitava 
suunnittelukaudella  tapahtuvat muutokset. 

Vaikuttavia tekijöitä ovat riini. teollisuuden 
sijainti  ja  muut elinkeinoelämän tarpeet, vesi- 
tieverkon laajuus  ja  muut ominaisuudet, liiken-
teen määrä  ja  koostumus sekä onnettomuudet, 
Näiden tekijöiden vaikutus  on  otettu huomioon 
seuraavasti: 

teollisuuden sijainti  ja  muut elinkeinoelämän 
vaatimukset 

tapahtuvat muutokset otettu mandolli-
suuksieri mukaan huomioon, kuitenkin 
esim. kalastuselinkeiflon kehittämises- 
tä ei ole olemassa suunnitelmia 

vesitieverkon  laajuus  ja  muut ominaisuudet 

mandollisista hallinnollisista muutok-
sista aiheutuvia muutoksia laitoksen hoi-
dossa olevassa verkossa ei ole otettu 
huomioon 

käytön  ja  kunnossapidon  suunnitelmissa 
 on  otettu huomioon rakentamis-  ja paran

-tamistoimenpiteiden  aiheuttamat muu-
tokset 

liikenteen määrä  ja  koostumus 

- 	vesiliikennettä lisäävästi  vaikuttavat 

- kuljetustekniikan  kehittyminen 
-  energian hinnan  viimeaikainen kehi-

y'TTä erityisesti uittoa 
-  työvoimapula, jonka vallitessa  ye-

sililkenne  vähän työvoimaa vaativana 
 on  edullista 

-  raskaan liikenteen aiheuttama maan-
teiden liikenneturvallisuuden huo-
noneminen (kuolonuhrien määrä lii-
kennesuoritetta kohti suurempi kuin 
henkilöautoliikeflteeSsä) puoltaa 
tämän liikenteen ohjaamista  mm. ye-
siteille 

-  sisävesien matkustaja-alusten mandol-
linen uusiminen 
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-  Saimaan alueen tavaraliikenteen siir-
tyminen vesiteille. 

Liikenteen kehittymistä  on  tarkasteltu tarkemmin 
vesitieohjelmassa. 

Vesitieväylien kehittämistarpeeseen  vaikuttavat 
vesitieverkon toimivuudessa  ja  väylien palvelu- 
tasossa tarvittavat parannukset sekä  em.  tekijöi-
den aiheuttama liikennemäärien kasvu. Kehittärnis-
tarvetta tarkastellaan lähemmin vesitieohjelmassa. 

Väylien kunnossapitotarpeeseen vaikuttavat kunnos-
sapidon laatutaso sekä liikenteen määrä  ja  koostu-
mus. Laatutasoa mittaavat standardit ovat kehit-
teillä. Liikenteen määrän lisäys vaatii enemmän 
turvalaitteita  ja  lisää vaurloiden korjaustarvetta. 

Väylien käyttötoiminta  on  riippuvainen liikenteen 
määrästä  ja  koostumuksesta. 

Kalastussatamlen rakentamistarpeen  arviointi 
edellyttää eri intressiplirien yhteistyönä laa-
dittavaa kalastuselinkelnon kehittämissuunnitelmaa. 
Eräänä ratkaisuna  on  tutkittava mandollisuutta 
luoda  koko  rannikon kattava keskuskalastussata-
maverkko. Keskussatamien kautta tapahtuu pääosa 
silakan maihintuonnista  ja  satamien yhteydessä  
on pakastamo-  ja  jalostustolmintaa.  Nykyiset  tar-
vearviot  perustuvat kalastuksen nykytilaan. 

Saaristoissa  sijaitsevista reittilaitureista eli 
yhdysliikennesatamista monet ovat korjauksen tar-
peessa. Töiden kiireellisyyttä korostaa myöskin 
MKH:n käynnistämä yhteysaluskannan uusiminen. 
Yhdysliikennesatamien rakennusohjelman toteuttaminen 
liittyy saaristotiehankkeisiin. 

Matkailua palvelevien lalvalaitureiden rakenta-
niistarve liittyy matkailun kehitykseen  ja  alus- 
kannan  uusimiseen. 

Satamalainojen  ja  avustusten tarve riippuu kun-
tien suunnitelmista. Kokonaisselvitystä ei ole 
suoritettu.  

4.0) 
Vesitienpidon  rajoitukset 

Vesitieasioiden  hoidon hajanaisuus  ja  koordinoin-
nm vajavuus  vaikeuttaa vesiteiden kehittämistä. 
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Hajanaisuus ilmenee pääliekkäisinä suunniteimina 
 ja  investointeina. 

Suunnittelutoimintaa  rajoittaa erillisen, tiet-
tyyn hankkeeseen sitomatoma,uunnlu -  ja 

 tutkimusmäärärahanTiTukkuus.  Nykyisin rakennus- 
(Wi 	sUunnitelmat voidaänehdä  vasta kun ao.  hank- 

keille  on  myönnetty  tulo- ja  menoarviossa määräraha. 
Etukäteen laadittavien suunnitelmien reservi 
helpottaisi vesitietöiden käyttöä työllisyystöinä. 

Rakentamistolmintaa rajoittavia  tekijöitä ovat 
ruoppauskauden lyhyys  ja  kuivatyönä  tehtävien 
hankkeiden ajoittaminen lähes aina pelkästään 
talvikauteen. 

Venesatamien  kehittämistä  on  rajoittanut Etelä- 
Suomessa määrärahojen vähäisyys. Pohjois-Suo-
messa toiminta  on olluttlllsyysrahoituksen 

 varassa. 

Vesitienpidon toimintalinjat 

Vesitienpidolie  on suunnittelukaudeile  määri-
telty kaksi vaihtoehtoista toirnintalinjaa: 

- 	vaihtoehto l:ssä  on  toiminnan laajuus 
sopeutettu vesitienpidoile  annettujen 
raholtuspuitteiden mukaiseksi 

- 	vaihtoehto 2:ssa  on vesiteiden kehittämis- 
päämääriä pyritty toteuttamaan voimak-
kaammin. Tämä perustuu muuttuneen ener-
gia-  ja  työllisyystilanteen johdosta kan-
santaloudellisesti perusteltuun vesi- 
liikenteen lisäykseen. 

Seuraavassa  on  esitelty vaihtoehto  2:n  toiminta- 
linjat  ja  ilmoitettu vaihtoehto  1:n poikkeaminen 

 näistä. 

Sisävesiväylät  

Li ikenneturvallisuus 

- 	väylien lilkenneturvallisuutta paranne- 
taan merkitsemistä parantamalla  ja  suo-
rittamalla paikallisia leventämisiä  ja 

 pieniä oikaisuja 

Väyläverkoston tolmivuus 

- 	toimivuutta lisätään rakentamalla uusia 
yhteyksiä  ja  parantamalla väyliä täy

-de lie nippukoo lie. 



Väylien palvelutaso 

vesitieverkon  palvelutaso pyritään pi-
tämään vähintään ennallaan. Vilkaslil-
kentelsellä  ja  tällä hetkellä huonoll

-la  väylillä laatutasoa pyritään nosta-
maan huomattavasti. Ajanjaksolla toteu-
tettavien hankkeiden osalta pyritään 
siihen, että rakennettavien syväväyllen 
palvelutaso tulee vähintään tyydyttävän 

 ja  hyvän rajalle, pääväylien laatutaso 
vähintään tyydyttäväksi  ja  sivuväylien 

 laatutaso vähintään välttävän  ja  tyydyt-
tävän rajalle. 
Kunnossapidon  normiston valmistuttua ka-
navalaltoksen hoidossa olevat kohteet 
saatetaan normien edellyttämään kuntoon. 

Satamat 

Satamien osalta pyritään tarkoituksen-
mukaisen satamaverkon aikaan saamiseen 
sekä kauppa - troolari että venesatamien 
osalta. Kalastussatamahankkeiden ta-
loudellinen kannattavuus  on  tarkoin har-
kittava. Rannikkokalastuksen käyttöön 
vielä rakennettavat satamat soveltuvat myös 
pientroolarlen  ja  veneilyn tarpeisiin ts. 
ovat luonteeltaan monikäyttösatamia. 
Satamien laatutavoitteet vaihtelevat ta-
pauskohtaisesti laajoissa rajoissa riip-
puen käyttäjien  ja  käytön laadusta  ja 

 määrästä. 

Vaihtoehto 1:ssä ei väylien merkitsemisestä  (tur
-valaitteet)  ole tingitty. Muita toimenpiteitä  on 

 vähennetty. Erikoisesti tämä koskee uusien yh-
teyksien rakentamista.  

11.05 
Vesitienpidon toimenpideohjelma 

Toimenpideohjelmassa  on  esitetty laitoksen oman 
toiminnan suhteen vaihtoehtoisten toimintalinjo-
jen mukaisesti kaksi vaihtoehtoa. 

Vaihtoehtojen erot sisävesiväylien osalta käyvät 
selville seuraavalla sivulla olevasta taulukos-
ta. 
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Sisävesi-  Syvyys Pituus  Pit. v.1980  
km_______ 

Muutos 
 _____km  v.1973  väylät  

____________ rn  __________ km  ____  ye 1  ve2  ye 1 	ye 2  

Syväväylät  14,2 7314 78k 78 14 +50 	+50  
Pääväylät  2,1-2,9 2500 2800 3400 +300 	+900  
Slvuvaylat  2,1 2630 2280 1750 -350 	-880  

586k 586k 59314 +70  Yht.  

Molemmissa  vaihtoehdoissa  syväväylän lisäys  on 
50 km,  sen  sijaan  pääväylien  lisäys vaihtoehto  
2:ssa  on 600 km  enemmän kuin vaihtoehto  1:ssä 

 johtuen Keiteleen  - Päljänteen kanavoinnista  ja  
Keiteleen väylien muuttamisesta  pääväyliksi.  

Suurimmat yksittäiset hankkeet vaihtoehto  l:ssä 
 ovat:  

Pielaveden -  Keiteleen väylän 
parantaminen 	20  mmk  

ja 	Tampereen  - Virtain  väylän 
parantaminen 	9,7  mmk. 

Vaihtoehto  2:ssa  on  lisäksi  
Kelteleen -  Päijänteen kana- 
van rakentaminen 	48  mmk. 

Väylien käytöstä  ja  kunnossapidosta  el  ole vielä 
laadittu  yksityiskohtäista toimenpideohjelmaa. 

 Sellainen laaditaan  kunnossapidon noriniston  val-
mistuttua. 

Eri vaihtoehtojen erot käyvät selville seuraa- 
valla sivulla olevasta  raholtusyhdistelmästä. 
Rahoitusyhdisteirnä  el  sisällä  paikkausmomen

-tilta  maksettavia  paikkauksia. 



•  1976 1.977 1978 1979 1980  
1000mk 

Nirnetyt vesitietyöt  

1. 13 280 12 430  10 610 11 44o 11 260  

VE  2. 2) 080 28 780 o 1160 211 340 20 1460  

Vesillikenteen  tur- 
va laitteet  

VE  1  =  VE  2 700 800 1 000 1 200 1 200  

Pienehköt  vesitie-  ja  
ye  nesa ta  ma  ty öt 

VE  1  =  VE  2 2 000 2 400 2 600 2 800 2 800  
Vesiteiden  tutkimus- 
ja  suunnittciutybt 

yE  .1 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200  

VE  2 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500  

Vesitietyöt yhte'ns  

'IF. 	1 17 180 168)0 15  uo  16 640 161460  

VE  2 27 280 33 48o 35 560 29 840 25 960  
Vesiteiden  käyttö  
ja  kunnossapito  
VE  1  = yE  2 2 590 2 710 2 870 2 980 3 000  

Talonrakennukset  
VE  1  =  'IF 2 3140 310 310 200  
Työllisyystyöt 

yE  1 	VE  2 11 000 10 000 9 000 8 500 7 500  
Saimaan kanavan  
raçentmirien  350 350 350 1450 1 950  
Saimaan kanavan 
käyttö  ja  kunnossa- 
pito  3 380 3 440 3 500 3 490 3 080  
Vesitiet  kaikkiaan  
YE 1 314 840 3) 640 31 4110 32 260 31 990 
YE 2 1414 9140 50 290 51 590  *5 1460 41 1190 

V  .-.  J 

4.06  
Resurssitarve  

Henki  löstö 

Vesitietoimialan  koko henkilöstötarpeen  (ml.  Saimaan 
kanava)  on  arvioitu suunnitteluajkaväljllä muodostu- 
van ryhmittäin seuraavaksi:  

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980  Piirit 
Toimi- 
henkilöt 172 187 188 188 188 188 188  
Kanavi  en 
henk. 144 141 139 136 136 136 136  
Työntek.  436 571 582 590 590 527 5)2  
TVH 
Vesitie -
osasto 70 70 74 74 74 74 74  
Yhteensä  '822 96Q P83  oAR QRR ocz.  o  - -- 	-,•- 	-,--- 	-,.__' 	j._/'.,  
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Rahoitus 

Vesitietoimialan  koko  rahoitustarve mukaanluettul-
na Saimaan kanava  ja  merenkulkuhallituksen työt 
muodostuu suunnittelualkavälillä seuraavaksi:  

1974 1975  1976 1977 1978 1979 1980  
Ku1utumenot  8,9 11,5 12,7 12,9 13,1 13,2 12,8 
Investoirtnit 
TVH  
ye 1 16,7 26,0 27,8 25,8 23,7 22,6 24,8 
ye 2 16,7 26,0 37,8 42,3 43,6 36,4 34,2  
MKR  23,3 36,3 38,9 35,2 39,1 33,7 35,6 

	

b 	 Yhtcens 

' / 	ye 1 	48,9 73,8 79,4 73,9 75,9 69,5 73,2  
\)' / 	ye 2 	48,9 73,8  89,4 90,4 95,8 83,3 82,6  

/ 	Investoinnit sisältävät myöskin työllisyyden hol - 

	

J  / 	toon arvioldut  määrät.  

	

J' I 	Saimaan kanavan osuus  on  edellä esitetystä rahoi-.  
\J J 	tuksesta  seuraava:  

1974 1975  1976  

Kulutumnot 	5,9 	7,2 	7,6  
Investoinnit 
TVL 	 - 	0,3 	0,4  

Yhteensä 	5,9 7,5 	8,0 

1977 
 i  ij .  mk  

7,7 

0,4 

8,1 

1978 1979 1980 

	

7,8 	7,8 	7,4 

	

0,4 	0,4 	1,9 

	

8,2 	8,2 	9,3  

Kanavien erikoishenkilöstön palkkakustannukset 
 (31.25.01  Saimaan kanavan  ja  31.26.01  Muut vesitiet) 

ovat seuraavat: 

• 	1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980  
milj.  mk 

Sa1rian kanav9  2,1 	2,7 	2,7 	2,7 	2,7 	2,7 	2,.7 
31.25.01 

31.26.01  
Nuut 	 1,9 	2,3 	2,5 	25 	2,5 	2,4 



4.1  
Vesiteiden  tekeminen 

Väylien tekeminen 

Väylien tekeminen voidaan jakaa seuraaviin toimin- 
toi  hin 

vesitieverkkosuunnitte lu 
- 	kuijetustaloudelliset  selvitykset 
- 	yleissuunnittelu 
- 	rakennussuunnittelu 
- 	rakentaminen 

Vuonna  197)  parlamentaariselle lilkennekomitealle 
tehdyn vesitieverkon kehittämisselvityksen yhtey-
dessä suunniteltiin vesitieverkko vuodelle  1985.  
Kuijetustaloudellisia  selvityksiä  on  tehty kaikis-
ta suurehkoista hankkeista. 

Ylels-  ja rakennussuunnitelmia  valmistui  v. 1973  ¼ 	74 9;  keskeneräisiä  on  tällä hetkellä  6  suunnitel- 
maa. Tämän lisäksi  on  sekä valmistuneita että kes-
keneräislä pienehköjen väyläkohteiden  ja ulttolait-
teiden suunnitelmia sekä vesiolkeudellisia suunni-
telmia.  

V. 1973  -  74 on  suoritettu loppuun  6  rakennuskohdet
-ta ja  tällä hetkellä  on  keskeneräisenä  3  kohdetta. 

Lisäksi  on  joukko pienehköjä kohteita. 

Sisävesiväyl1entcemiseen  on v. 1973  käytetty  va - 
1. 	' 	roja  seuraavasti: 

\ ' 
	Piiri 	Suunnittelu Rakentaminen  

ja tutk.  
mk 	mk 

Häme  60 000 120 000  
Mikkeli  72 000 1  koo 000  
Pohjois-Karjala  340 000 3 960 000  
Kuopio  480 000 6 330 000  
Keski -Suomi 221 000 56 000  
TVH  690 000  

Yhteensä 	1 863 000 11 866 000  

Muita resursseja vaatineita kohteita ovat olleet 
Olavinlinnan jalankuikusillan rakentaminen museo-
virastolle sekä Munsalan öljysataman suunnittelu 
rakennushallitukse  lie.  
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MKH:n  töihin käytettyjen varojen suuruus  v. 1973 
 oli  30  mmk kuten aikaisemmin vesitienpitotoimen-

piteiden yhteydessä  on  todettu. 

Vesitleasloiden  hoidon hajanaisuus vaikeuttaa  ye- 
siteiden kehittämisohjelmien laatimista. 

Suunnittelutolmintaa  rajoittaa erillisen, tiettyyn 
), /  hankkeeseen sitornattoman suunnittelu-  ja  tutkimus- 

f  määrärahan niukkuus. Nykyisin rakennussuunnitelmat 
/  voidaan tehdä vasta, kun hankkeelle  on  myönnetty 

 tulo- ja  menoarviossa määräraha. Etukäteen laadit- 

/ 	tavien suunn1timien.,ieservi  helpottaisi vesitie- 
töiden krttöä työllisyystöinä. 

Rakentamistoimintaa rajoittavia  tekijöitä ovat 
ruoppauskauden  lyhyys  ja  kuivatyönä  tehtävien 
hankkeiden ajoittaminen lähes aina pelkästään  tal

-vikauteeri.  

Tekemisessä varaudutaan vaihtoehto  2:n  toteuttami-
seen. Toiminnan sopeuttamista tarvittaessa myös 
vaihtoehto  1:n  tasolle helpottaa urakoitsi joiden 

 ja  konsuittien  käyttö.  

Oman  toiminnan lisäksi toteutetaan suunnittelukau-
della myös meriväylien rakentamisohjelma, jonka 
laatimisesta  ja  rahoituksesta vastaa merenkulku- 
hallitus. 

Ohjelmaa voidaan kuvata seuraavasti: 

Syvyys  
__________  

Pituus 
v. 	1973 

km 

Pituus 
v. 	1980  

km 
Nuutos 

km 

>  9,0 1089 1606 +517 
7,0-8,9 1521 120k -317 
5,O-6,9 12k2 1192  -  50 

1737 17)7  -  

2,9 916 916  -  

Yhteensä  6505 f 	6655 +150 
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MKH:n vy1äohjelman  mukaiset parannustyöt koh-
distuvat tarkasteluajanjaksolla  1975  -  80  yksin 
omaan kanden suurimman syvyysluokan väyllin, 
niin että rakentamisen kohteena  on n. 800 km me

-rikarttaan  merkittyä väylää eli  n. 12  %  koko 
väylästöstä.  Kokonaan uusia väyliä rakennetaan 

 vain  muutamia kymmeniä kilometrejä. 

Väylästön  edellyttämien turvalaitteiden määrä 
riippuu suuresti siitä, millaisiksi väylät suun-
nitellaan. Kuitenkin voidaan karkeasti otaksua, 
että kunkin tärkeän tuloväylän suulle tullaan 
rakentamaan majakka,  ja  että kiinteitä väylän reu-
namerkkejä rakennetaan kapeille väyläalueille  ja 

 suurin  osa linjatauluista  uusitaan. Jääpoijuja 
asetettaneen kaksinkertainen määrä klinteisiln 
reunanierkkeihin verrattuna, jolloin tavanomais-
ten vilttojen merkitys pääväylillä vähenee. Tä-
män mukaisesti turvalaitteita rakennetaan seuraa-
vasti: 

majakolta  n. 	20  
kiinteitä reu- 
namerkkejä  n. 	150  
linjatauluja  300-500  
jääpoijuja  n. 300  kpl.  

11.12  
Venesatamien  tekeminen 

Vuonna  1973  valmistui laitoksen rakentamia  kalas- 
\ 	tussatamla  6  kpl,  joiden rakennuskustannukset oli - 

V 	 vat  yhteensä  2,5  mmk. Vuonna  197k on  valmistunut 
.' 	 5  kalastussatamaa  (2  mmk) sekä yksi lalvalaituri  

(0,3  mmk). Tämän vuoden puoella valmistuu vielä 
 t 	saaristoliikennettä  helpottamaan  5  yhdysliikenne- 

laituria  (1  mmk). 

Laitos  on  rakentanut 	kalastussatamia  1950-lu- 
vulta lähtien kaikkiaan  n. 50,  joista suurin  osa 

 on  ollut standardiltaan suhteellisen vaatimatto-
mia. Käytännössä niistä monien merkitys  on  pie-
nentynyt,  sillä  kalastus  on  viime vuosina kehit-
tynyt osittain uusille linjoille. 

Venesatamien rakennustoiniintaa  Etelä-Suomessa ra-
joittaa määrärahojen vähyys. Pohjoisten piirien  sa-
tamarakentaminen  on  työllisyysvarojen  varassa. 
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Venesatamlen rakentamisohjelmia  laadittaessa pi-
täisi eri osapuolten olla nykyistä klinteämmässä 
yhteistyössä parhaaseen kokonaisratkalsuun pää-
semiseksi. Tällöin kalastuselinkelnon  koko  ra-
kenne  ja  satamien merkitys kalastusketjussa  tu-
11sf  selvittää nykyistä tarkemmin. Laitos  on  ol-
lut kyseisen yhteistyön alkuunpanija  ja  pyrkii 
kehittämään sitä edelleen.  

V. 1976  -  80 on  alustavan venesatamaohjelman mu-
kaan suunniteltu rakennettavaksi rannikolle lähes 

 30 sàtamaa kalastajille.  Niistä  osa  on suojasa-
tamia  ja osa  pelkästään purkauslalturelta. 

Reittilaitureita  on  Turun saaristossa tarkoitus 
uusia neljällä reitillä. Perusteellisesti jou-
dutaan uusimaan noin  20 laituria.  Lisäksi sisä-
vesialueella rakennettaneen laivalaitureita 
työlilsyysvaroin. 

Kalastussatamlen laatutavoitteena  on  mandolli-
simman hyvä soveltuvuus niissä tapahtuvalle toi-
minnalle. Satama voidaan rakentaa esimerkiksi pel-
kästään suurten saalliden tehokkaaksi vastaanot-
tosatamaksi  tal  siihen voidaan liittää tarvit-
taessa venesatamapaikkoja kotisatamatarvetta tyy -
dyttämään. 

Yhdysliikennesatamien  ja  muiden laivalaitureiden 
rakentamistaso riippuu käyttäjien määrästä, alus- 
kannasta jne. 

Laitoksen venesatamainvestoinnit  v. 1976  -  80:  

mmk 

Saariston reittilaiturit 
Etupäässä kalastajia palvelevat sa- 
tamat, laiturit  ja  veneväylät 	7,0  
Muut monikäyttösatamat, laiturit  ja  
veneväylät 	 3,7 
Köntät  (pienehköt venesatamatyöt) 	 6,9  

Yht. irimk 	21,6 j 

4.2 
Vesitelden  käyttö  ja  kunnossapito 

Käyttö  on  toimintaa, joka kohdistuu sulkukanavil
-la  alusten  ja  puutavaralauttojen suluttamiseen 
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sekä liikenteen avustamiseen  ja  ohjaamiseen  ja  avat-
tavilla silloilla  siltojen avaamiseen  ja  sulkemi-
seen. 

Kunnossapitoa  on se  toiminta, mikä tarvitaan koh-
teen (kanava, väylä, satama, sulku, silta, laituri) 
rakennussuunnitelman mukaisen tason säilyttämisek-
si. Kunnossapitoon luetaan lisäksi rakennussuun-
nitelman mukaisen tason nostamista merkitsevä vä-
häinen parannustojmjnta. 

Varoja vesitelden kunnossapitoon  on  käytetty seu-
raavasti: 

Saimaan kanava Muut vesitiet Yhteensä  
(3 1 .25.14) (31.26.14)  mk  

1966  
-  465 287 465 287 1967  -  425 05 4  425 054 1968  
-  549 408 549 408 1969 840 000 554 569 1 394 569 1970 998 980 722 708 1 721 608 1971 1 224 511 732 577 1 957  088 1972 1 499 997 975 259 2 475 256 

1973 2 032 373 1 095 638 3 128 011 197 4  TMA 	2 337 000 1 160 000 3 497 000 1975  TMAE 	3 058 000 2 020 000 5 078 000  

Edelläesitetyt vesiteiden käyttö3n  ja  kunnossapj.- 
toon  käytetyt  varat  on  oheisessa kuvassa esitetty 
tierakennuskustanflusindeksin  tasossa  293. 

5  
Mmk  

.-  Tt  

3 	
aan kanava  

Ttu IA 
.-.---  I  

Muut vesitiet 

1966 	1968 	1970 	1972 	1974  

Venesatamien  huomattaviin kunnossapjtot5jhjn kuten 
tuloväylien  ja  altalden  syventämiseen käytetään 
nykyisin  n. 200 000  markkaa vuodessa. Nämä työt 
sisältyvät edellä oleviin lukuihin. 
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k .21  
Väylien käyttö  ja  kunnossapito 

Kunnossapidon  taso määritellään asetuksessa  kana- 
ylen lilkennesäännöstä  (158/6)),  Saimaan kanavan 
osalta asetuksessa Saimaan kanavan lilkennesään-
nöstä  (2O4/72)  sekä asetuksessa kanavalaitoksesta  
(157/62)  .  Kaksi ensiksi mainittua sisältävät ne 
vaatimukset, jotka kanavalle asetetaan sekä viimek-
si mainittu määräykset kanava-alueiden hoidosta. 
Lisäksi säätelee kunnossapitoa yleinen lainsäädän-
tö  mm.  asettamalla vaatimuksia kanavalaltoksen pal-
veluksessa olevan henkilöstön työympäristölle  ja 

 asunnoille. 

Kunnossapito  on  ollut pääasiassa koneistojen  ja 
 laitteiden huoltoa  ja  parantamista, rakennusten 

kunnostusta  ja uudelleenrakentamista, verhousten 
 korjausta, liettymien poistamista, vesiteiden  va-

rusteiden kunnostusta ja uudelleenrakentamista, 
 kanava-alueiden hoitamista sekä viime aikoina 

runsain määrin rakennettujen uittolaitteiden kun-
nossapitoa. 

Kunnossapitoa haittaavana  tekijänä  on  kunnossapi-
tonormistoon  perustuvan yksityiskohtaisen kunnos-
sapito-ohjelman puuttuminen. Toimet kunnossapidon 
standardien luomiseksi  on  kuitenkin aloitettu 
vuonna  197 4 .  

Lisääntyvä vesikuljetus lisää myös kunnossapito- 
tarvetta. Liikenteen hyödyksi tehtävät koneellis

-tamis-, opastuslaite- yms.  työt sekä liikenteen 
aiheuttamien rakennevaurloiden korjaaminen ovat 
vä1ttniättömiä. 

Vesiteiden virkistyskäytön  voimakkaasti lisäänty-
essä  on  tarpeen kiinnittää kanava-alueiden sekä 
malsemallisliri että turvallisuusnäkökohtiin entis-
tä suurempaa huomiota. 

Uusi työsuojelulainsäädäntö edellyttää kunnostus - 
ja parannustöitä sulkukanavilla.  

Väylien kunnossapidon  on  rahoitustarve 	on  suun- 
nitelmakaudella  seuraava  (1000  mk):  

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980  
TMA TMAE  

3l.25.14  
\, 	Saimaan  2)37 3058 3380 3440 3500  3490 3080  

kanava  

31.26.14 
1160 2020 2590 2710 2870  2980 3000  

Yhteensä  3497 5078 5970 6150 6)70 6470 6080  



4.22  
Satamien kunnossapito 

Satamien osalta kunnossapito  on  ollut lähinnä uu-
sien satamien viimeistelytöitä, kuten palnumien 
korjaamista, satamakenttien tasaamista yms., joita 
ei voida tehdä talvityönä lopullisesti valmiiksi. 
Myös pieniä ruoppauksia etenkin sataman tuloväy-
lillä  on  jouduttu tekemään satamien palvelutason 
säilyttämiseksi. 

Laitoksen rakentamat kalastussatamat jäävät kuntien 
haltuun  ja  niiden kunnossapidettäviksi. TVL kui-
tenkin edelleen korjaa mandolliset huomattavat vau-
riot rakentamissaan perusrakenteissa. Yksityls-
kohtaiset ohjeet kuntien velvollisuuksista  ko.  sa-
tamien käytön  ja  kunnossapidon  suhteen ovat kehit-
telyn alaisina. 

Satamia suunniteltaessa  on  pyritty rakenteislin, 
jotka eivät sanottavasti vaadi kunnossapitoa. 
Kuitenkin jäävaurioita  ja  liettymistä tulee jonkin 
verran esiintymään alheuttaen kunnossapitotöitä.  

it .3 
 

Lainat  ja  avustukset (tehtävä  642) 

4.31  
Valtionapu troolarisatamien rakentamiseen 

Troolarisatamatöltä  on v. 1973  -  74  tehty  ja 
 avustettu seuraavasti  (1000  mk):  

Kustavi,  
Vuosnainen  

Vuonna  1973  
rak.kust. 	valtion- 

apu  

n. 600 	543,5 

Vuonna  1974  
rak .kust. 	valtion- 

au 

Pori, 
Reposaari 	n. 130 	 90 	67,5  

Tehdyt työt sisältyvät troolarisatamatoimikunnan  
v. 193  esittämään rakentamisohjelmaan, jonka to-
teutuminen  on  viivästynyt. 
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Valtion avustustoimintaa  on  jossakin määrin  ra-
joittanut  varojen vähyys. Troolarisatamaverkon 
puutteita tällä hetkellä ovat eräiden tärkeiden 
satamaprojektien viivästyrnisen ohella  mm.  jään- 
saanti-  ja  telakointimandollisuuksien  niukkuus. 

Troolarisatamien  kehittäminen  on  lähinnä kuntien 
aktiivisuuden varassa. Rakentamisen kokonaisvo-
lyymi  on  kuluneina vuosina ollut suhteellisen 
tasainen. Näin näyttää jatkuvan edelleen, jos-
kin suunnittelukauden keskivaiheilla  on  odotet-
tavissa normaalia vilkkaampi rakentamiskausi. 

Troolarisatamien  kehittämisen kokonaistavoitteena 
voidaan pitää tarkoituksenmukaisen sataniaverkon luomista, 
jonka välityskyky  ja  palvelutaso  on  riittävän 
korkea, jottei satamatilanne jarruta elinkeinon 
kehitystä. 

Toiminnan yleislinjoista voidaan todeta seuraavat: 

- 	Troolarisatamien rakentamisohjelma  on  
tarkistettava ottaen  min,  huomioon  pien- 	rJ10 
troolarien satamatarve  Perämerellä. Val- 
tion tuleva osallistuminen kehittämistoi- 	L  
mintaan  tulee määritellä tarkistetun oh- 
jelman pohjalta. 

- 	Valtion  on  edelleen syytä pysyä avustus- 
linjalla  ja  pitää prosenttiosuutensa en-
nallaan. 

- 	Valtionapu tulee edelleen suunnata sa- 
taman ns. perusrakenteiden tekemiseen. 

Suunnittelukauden  aikana jatkuu sekä Loviisan että 
 Kustavin  satamien rakentaminen  2.  rakennusvaiheen 

osalta. Loviisan sataman  2,  vaihe alkanee  jo  
v. 1974  tai  1975  jatkuen  vuoteen  1976.  Kustavin 

 sataman  2.  vaihe alkaa  v. 1976  ja  on  laajimmillaan  
v, 1977  -  78.  Mycis  Porin sataman  2.  vaihe saattaa 
käynnistyä suunnittelukaudella. Mainittujen li-
säksi  on  vireillä hankkeita  mm.  Hangossa, jossa 
tyc$t alkanevat  jo  lähitulevaisuudessa, Pyhämaalla 

 ja  Perämerellä. Tarvittava valtionapu vaihtelee 
suunnitteluajanjaksolla  400 000  -  800 000  mk vuo-
sittain.  

4.32  
Kunnallisten vientisatamien rakentamisen korkotuki 

Lainaa voidaan nykyisin myöntää  vain kunnallisille 
vientisatamille.  Kunnallisten satamien kokonais- 
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investoinnit  ja vientisatamien korkotukilainan 
 määrät ovat  v. 197)  -  74  olleet  

197) 	197 )4  
investoinnit 	5),1  mmk 
lainat 	2,5  mmk 	4,0  mmk 

Lainamäärä  v. 197)  oli  vain  vajaat  5  % kokonaisin-
vestoinneista. Lainoituskohteiksi  on  yleisesti va-
littu valtakunnallisesti tärkeitä hankkeita. Pa-
rissa tapauksessa  on  katsottu oikeaksi myöntää lai-
naa paikallisesti merkittävän erikoissataman raken-
tamiseen, joita myös tarvitaan. 

Maamme nykyisen vientisatamaverkon taloudellista 
toimintaa haittaa keskenään kilpailevien satamien 
monilukulsuus  ja koordinoinnin  puute kehittämis-
toiminnoissa. Uusia satamia ei näillä näkymillä 
tarvita lukuun ottamatta mandollisia teollisuus-
satamahankkeita  ja  ehkä aikanaan Helsingin seudun 
uutta suursatamaa. 

Nykyisen vientisatamaverkon kehittämisen yleisiin-
joja erityisesti valtion kannalta ovat: 

- 	Tarvitaan valtakunnallinen satamien ke- 
hittämisohjelma. 

- 	Liikennettä tulee keskittää harvoihin 
satamaryhmiin,  joiden ssä1iä toteutetaan 
työnjako. Tältä pohjalta määräytyvät 
kehittämisen  (ja  lainoituksen) painopis

-teet.  

toissijaisesti paikallisesti tärkeisiin 

Valtion tukitoimet kohdistetaan ensi  si-
jaisesti  valtakunnallisesti tärkeisiin  ja  

satamiin. 

- 	Lainaa jaetaan kunakin vuonna  vain  muuta - 
'P 	malle harvalle -  korkeintaan noin  vildel - 

le  - lainansaajalle,  jotta  sillä  on  mer-
kitystä, 

- 	Lainaa myönnetään  vain  perusrakenteislin  
satamissa, 

- 	Lainoituskohteiden  piiriä laajennetaan kä - 
sittämään myös teollisuussatamat, ehkä 
myös satamassa toimivat yritykset  ja  ter -
minaaliyhtiöt.  

Satamien kokonaisinvestoinnit ovat kasvaneet  ja 
 kasvanevat liikennemäärlen kasvaessa  ja kul jetus  

tekniikan kehittyessä. Lainahakemusten määrä  on 
 myös vuosittain jatkuvasti noussut; satamapoliit 

tisesti hyväksyttäviä hakemuksia  on  viime vuosina 
ollut  7  -  8  mmk:n edestä. 
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Lainoituksen vähimmäismääräksi  on  aikaisemmissa toi-
mintasuunnitelmissa katsottu  5  mmk vuodessa, jotta 

 sillä  on  merkitystä valtion satamapolitiikan väli-
neeriä. Tämä määrä vastaa nykyisessä hintatasossa 
noin  6,5  mmk:aa.  Tässä suunnitelmassa lähdetään 
siitä, että lainamäärä  on 6,5  mmk/v  koko  suunnitte-
lukauden  ajan. 

Todettakoon, että LM:n mielestä vientisatamien  kor
-kotuki  on  valtion avustuskohteista vesiteiden osal-

ta keskeisin,  ja  sitä  on  tarkoitus laajentaa, jotta 
 valtio  voisi nykyistä tehokkaammin ohjata satamien 

rakentamista  ja  kehittämistä.  

24.33  
Lainat Saimaan vesistöalueen satamien rakentamista 
varten 

Vuosina  1973 - 724 on  Saimaan satamalainaa myönnetty 
 1 160 000  mk Kuopion kaupungille öljykuivalastisa-

tamari rakentamiseen. Tämän lisäksi ovat  kunnat ja 
 teollisuus esittäneet laina-anomuksia lähes  2  mmk:n 

edestä, mutta lainoja ei ole voitu myöntää varojen 
puuttuessa. Tästä syystä  on  eräitä hankkeita jou-
duttu lykkäämään. Laitoksen mielestä lainoja tuli-
si voida myöntää kysyntää vastaavasti,  sillä  satama- 
verkko  on  avainasemassa Saimaan vesikuijetusten 
kehittymisessä. 

Saimaan satamien sijoittelu  on  osittain epäonnistu-
nut: kunnallinen satama  on  eräissä tapauksissa si-
joitettu liian kauas teollisuudesta, mistä johtuen 
liikennettä ei ole hakeutunut satamaan. Tästä 
syystä pyritään teollisuussatamien syntymistä Sai- 
maalle edistämään. 

Saimaan satamalainojen kysyntä  on  kasvanut aivan vii-
me aikoina. Tämä johtuu Saimaan kokonaisilikenteen 
kasvusta, Varkauden -Kuopion syväväylän valmis tumises - 

 ta  v. 1972  ja  teollisuussatamien mukaantulosta lai-
noituskohteiksi  v. 1971. 

Saimaalle  on sijoittumassa  uutta teollisuutta, jo -
ka voi tarvita oman sataman; julkisuudessa  on o1 

 lut  esillä  mm. kloraattitehtaan  rakentaminen Sai-
maan alueelle. Myös öljytuotteiden kasvava kulu -
tus aiheuttanee tulevina vuosina lisävarastoja  ja 

 samalla mandollisesti satamatarvetta alueella. E-
räissä kunnallisissa satamissa  on  aiottu parantaa 
palvelutasoa  mm. vientivarastoja  rakentamalla. 
Myös matkustajasatamaverkon parantamista  on odo 
tettavissa. Satamalainojen  tarpeen voidaan olet -
taa jatkuvan suhteellisen voimakkaana. 
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Lähivuosien satamahankkeista  on  tiedossa Ahiströmin 
 ja  Rauma-Repolan teollisuussatamien  (0,4  ja  4,1  mmk) 

rakentaminen, Enso-Gutzeitin Kaukopään sataman laa-
jentaminen (kustannukset eivät ole tiedossa), Lap-
peenrannan Mustolan sataman  ja  matkustajasataman 
rakennust5iden  jatkaminen  (0,6  ja  0,6  mmk). Tässä 
suunnitelmassa esitetään Saimaan satamien lainoit-
tamiseen  1  mmk vuodessa  koko  suunnittelukauden 

 ajaksi. 

Saimaan satamalainojen kohteiksi  on  hyväksytty  vain 
 varsinaista satamatoimintaa välitt5rnäst1 palvele-. 

 vat perusrakenteet.  Kuitenkaan ei toistaiseksi ole 
tarkemmin määritelty, mitä rakenteita lainoitus 
koskee. Periaatteellinen rajanveto pyritään teke-
mään,  sillä  asiassa  on  esiintynyt epäselvyyttä. 



121 

i51 	LI  (4r  "i  r 	.j- 	/ Åi  

5.01 
rolmlnnansuunnitte lu  

Laitoksessa  sovellettavan toiminnansuunnittelu
-järjestelmän tarkoituksena  on  palvella laitoksen 

 ja sen  eri  yks1kk3jen  sisäistä toiminnan ohjaa-
mista,  yhteen sovittamista  ja  kehittämistä, tuot-
taa tietoja valtionhallinnon toiminta-  ja  talous- 
suunnittelua varten sekä antaa puitteet laitoksen 
ulkopuolisten yhteyksien hoitamiselle. Toiminnan- 
suunnittelussa  on  erityisesti pyritty noudatta-
maan toimintojen tarkoituksenmukaista ryhmittelyä 

 ja  painottamaan eri  organisaatioyksik5iden  koko
-naisvastuuta  omasta  tehtäväkentästään.  Laitosta  

velvoittavien  ohjeiden, toimintaa säätelevien 
puitteiden  ja  toimintaolosuhteiden  muuttumisen 
vuoksi  on toiminnansuunnittelulta  jouduttu  edel-
lyttämään  varsin  suurta joustavuutta.  

Organisaatiotasoittain  tapahtuu  tolminnansuunnit-
telu  siten, että keskushallituksen osastot huoleh-
tivat oman toimintansa suunnittelun lisäksi  koko 

 laitoksen  toiminnansuunnittelusta  kukin oman  teh-
täväkenttänsä  osalta. Eri  tehtäväkenttien  väli-
sestä koordinoinnista huolehtivat ne osastot, joil-
le tämä tehtävä  on  keskitetty.  Piirikonttorit  huo-
lehtivat oman toimintansa suunnittelusta. Kukin 

 yksikk6  huolehtii erityisesti tehtäviinsä  liitty-
västä  kehittämisestä sekä laitoksen ulkopuolisten 
yhteyksien  ja  sisäisen yhteistoiminnan hoitamisesta.  

Toiminnansuunnittelu  on  jaettu  aikajänteen,  laaja
-alalsuuden  ja  toteuttarnisvaiheen  perusteella  

- 	strategiseen suunnitteluun, johon sisältyvät  

-  laitoksen päämäärien  ja  yleisten toi - 
mintaperiaatteiden  määrittely  

-  suhtautuminen eri  sidosryhmiin  ja  nii-
den odotuksiin  

- liikenneverkkojen  kauaskantoinen  ke-
hittämissuunnittelu 

- noudatettavan  tie-  ja  vesitiepolitil
-kan  määrittely  

- noudatettavlen toimintapolitlikkojen 
 määrittely  

-  laitoksen organisaation kehittäminen,  
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- 	operatliviseen  suunnitteluun, johon sisäl- 
tyy 

- eriasteisten toimenpideohjelmien laa-
dinta  ja  

- organisaatioyksikköjen toiminnansuun-
nittelu. 

- 	raportoLntiin,  johon sisältyy asetettujen 
tavoitteiden, ohjelmien  ja  toimintasuun-
nitelmien  toteutumisen seuranta. 

Toiminnansuunnittelun  tulokset esitetään 

- 	valtakunnallisten  ja  alueittaisten lii- 
kenneverkkojen kehittämissuunnite lrnina 

 ja  tie-  ja  vesitieohjelmina  

5-vuotisina toimenpideohjelmina  ja  toi-
mintasuunnitelmina, joihin perustuvat 
laitoksen ehdotukset valtionhallinnon 
toiminta-  ja  taloussuunnitelmiksi  sekä 

- 	1-vuotisina toimintasuunnitelmina,  joihin 
perustuvat laitoksen  tulo- ja  menoarvio

-ehdotukset sekä tarkistetut  1 -vuotiset 
suunnitelmat 

- 	edellislin perustuvina raportteina,  joi- 
den sisä1ti  ja  käsittely ovat vasta suun-
nitteilla. 

Toiminnansuunnittelussa eslintyviksi  pahimmiksi 
puutteiksi todettakoon, että 

- 	5-vuotisten  ja  l-vuotisten suunnitelmien 
yhteenniveltäminen  ja  käsittely laitosta 
ylemmillä hallintotasoilla  on  puutteel-
lista. Vuosittaisten  tulo- ja  menoarvioi

-den  laadinta tapahtuu toiminta-  ja ta
-loussuunnittelusta  riippumattomana  ja 

 tehtävät muutokset aiheuttavat useita 
kertoja vuodessa toistuvia tarkistuksia 
suunnitelmiin; 

- 	toteutumisen seurantaa ei vielä ole saatu 
riittäväksi, koska tarpeellinen raportoin-
tijärjestelmä  on  puutteellinen, 

- 	suunnittelun tarkkuusaste  on  liian suuri, 
erityisesti suunnittelukauden viimeisten 
vuosien osalta, 

- 	rahoituskiintiöiden  ja  ohjelmavaihtoeh- 
tojen  todellisia vaikutuksia ei ole riit-
tävästi selvitetty. 

Toimintasuunnitelmakaudella  pyritään Doistamaan  yl -
läesitettyjä  puutteita parantamalla suunnitelmien 
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toteuttamismandolliSuukSia  ja  sitovuutta  etukäteen 
ministeri3iden ym. laitoksen toimintaan vaikutta

-ylen  osapuolten kanssa tapahtuvalla valmistelulla 
sekä pyrkimällä nopeuttamaan suunnitelmien laadin-
taa  ja  käsittelyä päättävissä elimissä. 

Suunnitteluun liittyvä raportointi kehitetään 
sellaiseksi, että kukin organisaatiotaso saa  tar-
vitsemansa toteutumatiedot tarkoituksenmukaiSeSSa 

 muodossa  ja  sopivan tarkkoina sekä ajoissa toimin-
nan ohjaamista  ja  jatkosuunnittelua  varten. 	Ra- 
portoinnissa pyritään käyttämään hyväksi tähänas-
tista tietojen tuotantoa. 

Ylempiä hallintotasoja  varten pyritään tuottamaan 
entistä konkreettisempia selvityksiä laitoksen  ra-
hoitusvaihtoehtOiefl  ja  erilaisten toimintalinjojen 
vaikutuksista liikenteen  ja  tienpidon  sekä vesi- 
teiden kustarinuksiln pitkällä tähtäyksellä. 

Suunnitelmien tarkkuusaste  ja  käsittely eri  or
-ganisaatiotasoilla  ja  aikajänteillä  pyritään ke-

hittämään sellaiseksi, että päät5ksenteko, toteu-
tus  ja  seuranta tapahtuvat laitoksen toimintape-
riaatteita vastaavasti.  

5.02  
Tavoi. tebudjetointi  

Laitoksen tavoitebudjetointi järjestelmä perustuu 
valtiovarainmifliSteri5n  v. 1964  antamiin kustannus- 
laskennan yleisohjeisiin  ja  niiden täydennysohjei-
sun.  Järjestelmän kehittäminen alkoi  v. 1967. 

 Tavoitebudjetointi  on  asteittain otettu käyttö6n 
kaikilla toimialoilla  v. 1968  -  1971  ja  se  koskee 
laitoksen kaikkia ty5maita, tiemestaripuirejä.  ja 

 hallintoyksikkdjä. 

TavoitebudjetointimeflettelY  on  lisännyt toiminnan 
suunnitelmallisuutta sekä kustannustietout'Ca. Toi-
saalta menettely  on  todettu raskaaksi,  ja  tämä joh-
tuu monista lomakkeista  ja  tositteista,  joita lisään-
tynyt tiedontarve vaatii. Järjestelmä  on  mybs  suh-
teellisen jäykkä integroidun ATK-systeemin takia. 
Tilanne paranee, kun tietojenkäsittely saadaan  ha

-jautettua  piireihin. 

Toiminnan yleislinjana ennen suunnittelukauden alkua 
tulee olemaan tavoitebudjetoiflflin raportoinniin ke-
hittäminen toimivaksi järjestelmäksi. Raportointi-
järjestelmää tarkistaa  ja  kehittää paraikaa tybryhmä, 
joka saa tybnsä valmiiksi  v:n  1975  aikana. Kauas-
kantoisemmat kehittämisehdotukSet toteutetaan suun- 
nittelukaudeni  aikana. 
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Vuonna  1975  otetaan käyttöön kunnossapidossa uu-
sittu tavoitebudjetofntijärjestelmä. Vesiteiden 
osalta  on  myös tarkoitus muuttaa nykyistä järjestel-
mää. Ennen suunnittelukauden alkua aloitetaan 
tierakennustoiminnan tavoitebudjetoinnin tarkista-
minen  ja  uudelleenarviointi. Erikoisesti kiinni-
tetään huomiota teiden parantamistölden työnsuun-
nitteluun  ja  -järjestelyyn. 

Suunnittelukauden  alussa pääpaino  on kunnossapidon 
 uuden järjestelmän sisäänajossa  ja sen  seurannassa. 

Tierakennuksen järjestelmän uusiminen ajoittuu vuo-
siksi  1976  -  77.  Tavoitebudjetoinnissa tarvitta-
ylen taloudellisuusstandardjen  kehittäminen keskit-
tyy lähinnä toiminnansuunnittelua palveleviln  stan-
dardeihin.  Hallinnon tavoitebudjetoinnissa  on  pai-
nopiste suunnittelumenetelmien  ja  ajankäytön suun-
nittelun kehittämisessä. 
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5.03  
Kehittäminen  ja  rationalisointi 

Kehittämistä  ja  rationalisointia tapahtuu laitok-
sessa nykyisin kolmessa muodossa: 

- 	keskushallituksessa  vastaa rationalisoin- 
nista järjestelytoimisto  ja  HR-ryhmä  ja 

 kussakin piirissä toimii rationalisointi- 
ryhmä, 

- 	erillisistä laajahkoista kehittämisteh- 
tävistä  huolehtivat kutakin tehtävää var-
ten rnuodostetut projektiryhmät  tai  -orga-
nisaatiot. Tällaisia ovat esim.  kunnas

-sapitotutkimus, vesitienpidon rationali-
sointiprojekti  (VERA) ja  henkilöstöhal

-linnan kehittämisprojekti, 

osastoilla, toimistoissa  ja  piirihallin-
nossa  tapahtuva kunkin yksikön tehtäviin 
liittyvä kehittämis-  ja  rationalisointi- 
työ,  jota  tehdään joko projektien muodos-
sa  tai  organisaatioyksikköjen  jatkuvan 
toiminnan yhteydessä. 

Eri muodoissa  ja  tarkoituksissa tapahtuvan kehit-
tämis-  ja  rationalisointityön yhteensovittamisek

-si  on  tehty kokonaisselvityksiä käynnissä olevis-
ta  ja  tarpeellisista tehtävistä sekä pyritty te- 
hostamaan projektien  ja  yksikköjen välistä tie-
dotusta  ja  yhteistoimintaa. 

Yleisten toimintaperiaatteiden  yhteydessä koh- 
dassa  2.32  esitettyjen periaatteiden mukaisesti 
pyritään laitoksen kehittämis-  ja  rationalisointi- 
toimintaa ohjaamaan seuraavia käytännön toiminta- 
linjoja noudattaen:  

1. Kukin organisaatioyksikkö vastaa kehit- 
tämisestä  ja  rationalisoinnista  omissa 
tehtävissään.  

2. Toiminnan välttämätöntä koordinointia  ja  
siihen liittyvää informaatiota tehoste- 
taan. 

Kehittäminen  ja  rationalisointi tapahtuu 
kiinteässä yhteydessä käytännön toimin- 
taan  ja  se  perustuu luotettaviin tutki- 
mustuloksiln.  

Kehittäminen jarationalisointi jaetaan kohteen 
perusteella kolmeen pääryhmään: hallinnon  ratio

-nalisointiin, tuotantotekniseen rationalisointiin 
 ja  tekniseen kehittämiseen. Kutakin näistä eril-

lisesti koskevat näkökohdat esitetään seuraavassa: 
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Hallinnon rationalisointi 

Hallinnon rationalisointi  on  henkilöstön  ja  tuo-
tannon ohjaamisessa käytettävien järjestelmien, 
toimenpiteiden, keinojen  ja  välineiden kehittä-
mistä. 

Laitoksen ulkopuolelta tulleet toiminnan  kehit-
tämisvaateet,  kuten henkilöstön kasvun rajoitta-
minen,  virastodemokratian  toteuttaminen, työsuo-
jelun tehostaminen, keskusvirastojen  tehtäväjaon 

 muuttuminen  ja  valtionhallinnon sisäisen tiedot-
tamisen parantaminen edellyttävät hallinnollisen 
toiminnan kehittämistä. Samoin laitoksen sisäi-
sen toiminnan edistäminen, kuten organisaation 
uudistaminen sekä päätäntävallan  ja  tehtävien 
siirtäminen  plirihallintoon  edellyttävät hallin-
non kehittämistyötä.  Suunnittelukauden  aikana 
laitoksen toiminnan painopiste  muuttunee,  koska 
rakentaminen vähenee  ja  kunnossapito lisääntyy. 
Tämä aiheuttaa  toimialoilla  henkilöstön luku

-määräisten  muutosten lisäksi  sen  rakenteellisia 
muutoksia.  

Suunnittelukaudella  hallinnon  kehittämistehtävät 
 painottuvat siten, että päähuomio kiinnitetään 

laitoksen henkilöstöhallinnon kehittämiseen.  
V. 1975  mandollisesti voimaan  astuvan  organisaatio- 
uudistuksen jälkihoidon lisäksi jatketaan orga-
nisaation  ajanmukaistamiseen  tähtäävää  tukimus - 
ja  kehitystyötä. 

Ammattitaitoista henkilökuntaa  on  vaikea saada 
hallinnolliseen työhön, koska sekä eri alojen 

 spesialisteista  että  toimistohenkilöstöstä  on 
 työvoimapulaa. Myöskään koulutettuja  ifi -tutki-

joita ei ole laitoksessa riittävästi. Määrära-
hojen vähyys estää tehokkaan koneitten, kalus-
teiden  ja  toimitilojen  ajanmukaistamisen.  

Hallinnon rationalisoinnin tuloksena syntyvät uu-
distukset pyritään toteuttamaan siten, että 

luonnolliset  rationalisointitilanteet, 
 kuten muutokset tehtävissä, organisaa-

tiossa  tai  henkilöstössä käytetään hy-
väksi  ja  niihin  varaudutaan  etukäteen; 

rationalisoinnin edellyttämät toimenpi-
teet toteutetaan joustavasti yhteistoi-
minnassa henkilöstön kanssa. 

Hallinnon  kehittämistyön  päätavoitteita ovat  tur-. 
 hien  ja  päällekkäisten tehtävien poistaminen se-

kä tarpeellisen työn suorittaminen hyvällä hyöty- 
suhteella. Jotta tavoitteisiin voitaisiin päästä,  
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pyritään suunnittelukaudella saamaan tutkimuska-
pasiteettia laitokseen niin paljon, että edes 
luonnolliset rationalisointitilanteet voitaisiin 
käyttää hyväksi. 

Tuotantotekninen  rationalisointi. 

Rakennustoimintaa, kunnossapitoa  ja  niihin välit-
tömästi liittyviä aputoimintoja kuten konekalustofl 
kunnossapitoa koskevan tuotantoteknisefl rationali-
soinnin päämääränä  on  edistää rakentamisen  ja  kun-
nossapidon taloudellisuutta sekä vähentää työn ai-
heuttamia terveysvaaroja ym. haittoja  ja  parantaa 
työn  ja  työpaikan sopivuutta ihmiselle. Taloudel-
lisuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, 
jotka luetaan tuotantoteknisen rationalisoinnin 
piiriin, ovat  mm.  tuotantomenetelmien  ja  tuottei-
den kehittäminen, tuotteen suunnittelun, valmistuk-
sen, kunnossapidon sekä kalustotoimintOiefl toisiin-
sa sopeuttaminen, menete1mäsuunnitte]U, työnsuun-
nittelu, työmenetelmien  ja  työpaikkajärjestelYien 

 kehittäminen  ja  parantaminen, uusien koneiden  ja 
 laitteiden sekä materiaalien esiintuominen  ja  työ- 

olosuhteiden parantaminen. 

Tuotantoteknisen  rationalisoinnin tarve tien-  ja 
 vesitienpidossa  on  jatkuvasti lisääntynyt, koska 

- 	määrärahoilla  on  saatava aikaan enemmän 
kuin ennen; 

- 	kustannustaso  on  jatkuvasti noussut tuot- 
tavuuden kasvua nopeammin; 

- 	tienpidossa  tarvittavat luonnonvarat vähe- 
nevät  tai  niiden käyttöä  on  rajoitettu; 

- 	laitoksessa käytössä oleva tavoitebudje- 
tointijärjestelmä  edellyttää kokemuspe-
räistä tietoa luotettavampaa  ja  tavoit-
teellista  tietoa; 

laitoksen velvollisuus suurimpana maa-, 
vesi-  ja  sillanrakentajafla  on  rakennus-
toiminnan jatkuva kehittäminen  ja  saa-
tujen tulosten julkistaminen mandolli-
simman suuren kansantaloudellisen hyö-
dyn saavuttamiseksi. 

Tuotantoteknisen  rationalisoinnin yleislinjat vuo-
sina  1976  -  BO  ovat: 
- 	työ pyritään organisoimaan projektityös- 

kentelyn  periaatteiden mukaisesti  ja  si-
ten, että linjaorganisaatiO  on  myös mu-
kana; 
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- 	kehitysty5ssä  on  selvä painopiste 
suunnittelujakson  alussa nykyisten 
projektien loppuunsaattamisessa  ja 

 tulosten käyttnsaattamisessa, 
suunnittelujakson  lopussa tienraken

-teen  kehittämisessä  ja  sillanrakennuk
-sessa  sekä konekaluston osalta piiri-

kohtaisten kunnossapitojärjestelmien 
kehittämi sessä; 

kurinossapidon  osuus  on  suunnittelujakson 
 alussa rakentamista enemmän esillä  ja  lo-

pussa rakentamisen  ja  kunnossapidon  osuu-
det noudattavat toimialojen kustannus- 
osuuksia. 

Tuotantotekninen  kehitystyö pyritään pääosin teke-
mään laitoksen omilla henkil5resurssej11a. 

Tuotantoteknisen  rationalisoinnin eräiden osasek-
toreiden tavoitteet  ja  suuntaus ovat 
tyntutkimus 
- 	tyntutkimuksen  tärkeimpänä käyttöalana  

on  tavoitebudjetoinnin edellyttäinien  ta-
loudellisuusstandardjen  sekä kaluston 
kunnossapidon tynsuunnittelua tarvitse - 
ylen  aika-  ja  menetelmästandardien laa-
dinnassa  tarvittavan tiedon kokoaminen, 
uusien menetelmien suunnittelu  ja  kone- 
hankintojen edellyttämien vertailututki

-musten  teko 
- 	tutkimustoiminnassa kunnossapidon osuus  

on  rakentamista suurempi 

taloude  111  suusstandardit 
- 	taloudellisuusstandardjen ylläpitovaihe  tulee 

saavuttaa kurinossapidossa  ja  maa-  ja  ye
-sirakentamisessa  sekä kaluston kunnossapi-

totoiminnassa  v. 1977  ja  sillanrakentamises
-sa  v. 1980  

kustannustutkirnus  
tutkimustoiminta suunnataan pääasiassa 
jälkilaskennan  ja  raportoinnin  hyväksi-
käytön tehostamiseen, kustannuksiin  ja 

 näiden alentamiseen sekä kustannustavoit-
teisiln kohdistuviin selvityksiln 
suunnittelukaudella  luodaan järjestelmät 
kustannuskehityksen ennustamiseksi,  ta

-loudellisuustavoitteiden asettamiseksi  ja 
 mi ttaami  seksi 
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ergonomia 

- 	laitoksessa ei tehdä  ergonomian  perustut- 
kimusta 

- 	toiminnan tavoitteena  on,  ettei laitok- 
seen hankita ergonomisesti huonoja konei-
ta, suunnitella  tai standardoida  huonoja 
työmenetelmiä eikä työtiloja,  ja  että 
pyritään korjaamaan sellaisista menetel-
mistä  ja  työtiloista  pahimmat  ergonomiset 

 virheet. 

Tekninen kehittäminen 

Tekninen kehittäminen kohdistuu teihin, vesitel -
hin ja  satamiin sekä niihin liittyviin alueisiin, 
rakenteisiin  ja  laltteisiin.  Sen  sisältönä  on la± 
toksessa  tapahtuva tekninen tutkimustyö sekä lai -
toksessa  ja sen  ulkopuolella saatujen tutkimus -
tulosten soveltaminen laitoksen tuotteisiin. Tek -
ninen kehittäminen liittyy kiinteästi  mm.  suun-
nittelutoimintaan, tuotantotekniseen  rational 1 -
sointlin  ja  materiaalien kehittämiseen.  Sen  pää -
asiallisena tehtävänä  on  teknisten ohjeiden laa -
timmen ja  uudistaminen. 

Laitoksessa  on  tekninen kehittäminen tapahtunut 
pääasiassa keskushallituksen toimesta  ja  tehtä-
vissä  on  käytetty ulkopuolisia konsuitteja.  Tä 
hänastinen  toiminta  on  kohdistunut pääasiassa 
normien  Ja  ohjeiden täydentämiseen aiemmin puut-
tuneilta osiltaan. 

Työtä  on  oleellisesti vaikeuttariut käytettävissä 
olevan henkilöstön rittämättömyys jopa siinäkin, 
että konsuittien  ja  ulkopuolisten toimeksianto 
jen  riittävässä ohjauksessa  ja  valvonnassa  on  ollut 
vaikeuksia. 

Suunnittelukauden yleistavoitteena  on  teknisen 
kehittämisen tehostaminen pyrkimä.ilä henkilöstön 

 ja  ulkopuolisten voimavarojen käytön lisäämiseen. 

Suunnittelukauden  alkupuolella pyritään aikaan 
saamaan yleisiä teitä koskevien valtioneuvoston 
teknisten ohjeiden tarkistaminen. Ohjeiden si -
sältö pyritään saattamaan ajanmukaiseksi  ja  käy -
tännössä toteuttamiskelpoiseksi. 

Tuotesuunnitt.elussa  sovellettava tekninen ohje -  ja 
 normijärjestelmä  pyritään täydentämään  ja sen si -

sä1t.  tarkistetaan toimintaolosuhteiden  ja  laitos -
ta velvoittavien ohjeiden muuttuessa. 
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5.0)  
Tilitoiminta  ja  kirjanpito 

Suunnittelukauden  alkuun mennessä laitoksen tieto-
jen käsittelylaitteisto uusiutuu, mikä muuttaa  ti-
litoimintaan  liittyvän kirjanpidon menetelmiä. 
Uudet laitteistot luovat myös mandollisuudet kir-
janpitojärjestelmän parantamiseen  ja  laitoksen si-
säisten tietotarpeiden entistä parempaan huomioon 
ottamiseen. Tähän pyritään kehittämällä suunnitte-
lukauden aikana kirjanpidon rekisteröintijärjestel-
miä  ja  hallinnollisen kirjanpidon raportointia. 
Kirjanpitoa kehitetään laitoksen laskentatoimen ke-
hittämistyön osana. 

Maksutoimintaa  kehitetään suunnittelukauden aikana 
käyttämällä hyväksi Postisäästöpankin palveluja.  

5.05 
 'rarkastustoiminta  

Laitoksen tarkastustoimintaan vaikuttaa suunnitte-
lukaudella parhaillaan käynnissä oleva valtionhal-
linnon tarkastustoimen yleinen kehittämistyö, jo-
hon liittyen virastoille  ja  laitoksille  on  asetet-
tu erityisiä tavoitteita sisäisen tarkastustoimen 
kehittämiseksi. 

Suunnittelukauden  alkuun mennessä pyritään tarkas-
tustoimen tehtävänjako toteuttamaan kehittämisoh-
jelmaa pohjana pitäen.  

Suunnittelukauden  aikana laajennetaan tarkastus-
ten  asiasisältöä kehittämisohjelmassa  esitettyjä 
vastaavasti, jotta tarkastustoiminta voisi olla 
myös ennakolta annettavaa laitoksen eri toirninto

-ja  tukevaa talous-  ja  tiliasiolden  asiantuntija- 
apua 

Tarkastustoiminnan  kehittämiseen liittyy laskeri-
tajärjestelmän tuottaman raportoinnin hyväksi-
käyttö. Laskentatoimen raportoinnin kehittämises-
sä huomioidaan myös tarkastustoiminnan asettamat 
tarpeet. 

Tarkastusmandollisuudet ATK:lla toteutettavassa 
suoritusmenetelmässä  otetaan huomioon rekiste-
röintijärjestelmiä uusittaessa. 

Tarkastustoiminnan  uusiutuminen vaatii, henkilö-
kunnan kouluttamista kykeneväksi hoitamaan uusia 
tehtäviä. 



5 06  
Koulutus 

Koulutuksen tavoitteena  on  avustaa käytettävissä o-
levin keinoin mandollisimman tehokkaan  ja  taloudel-
lisen lopputuloksen saavuttamista laitoksen toimin-
nassa. 

Laitoksen koulutustoiminta  on  viime vuosina lisään-
tynyt nopeasti. Vuoden  1975  tulo- ja  menoarvioehdo-
tuksessa  koulutuksen määräksi arvioidaan  29 000  kpv. 

 Vuosille  1976  -  80  laaditun  5-vuotissuunnitelman mu-
kaan koulutuksen kehitys  on  seuraava: 

Suunnittelukauden  aikana koulutuksen määrän arvioi-
daan liisääntyvän seuraavasti:  

1975 29 000  koulutettavapäivää  
1976 3 000 

1977 33 000 
1978 33 000 
1979 38 000 
1980 43 000.  

Suunnittelukauden  alkuvuosina  on  tarkoituksena py-
säyttää koulutuksen määrällinen kasvu. Kurssimuotoi

-sen  koulutuksen lisääminen heikentäisi nykyisillä 
voimavaroilla todennäk5isesti tasoa  ja  varsinaisel-
la ty3paikal1a tapahtuva koulutus jäisi liian vä-
hälle huomiolle. 

Suunnittelukaudella  pyritään kasvun sijasta koulu-
tuksen tason kohentamiseen  ja  suunnitelmallisuuden 

 lisäämiseen. Kuluvana vuonna  on  tästä syystä laa-
dittu piireissä koulutusta koskevat suunnitelmat  ja 

 tehty  koko  henkilbkunnan  koulutustarvetta kartoit-
tava esimies-alainen -keskusteluun perustuva tut-
kimus. 

Vuosina  1975  -  So  ovat keskeiset, eri vuosille  pal
-nottuvat koulutusteemat  

	

1975  -  l77 	johtamistaitoa  ja  päät5ksentekoa  
kehittävä koulutus  

	

1976  -  1977 	hallinnon rationalisointi  ja  hen- 
ki U3st5hal1lnto  

	

1976  -  1978 	ammattltyöntekijiden valmeus.  

Näistä teemoista Vaativat eniten resursseja  ja  ovat 
laitoksen toiminnan kannalta keskeisiä johtamistai-
don  ja  päät5ksenteon  kehittäminen  ja  ammattitydn

-tekijöiden valmennus; nämä molemmat tulisi hoitaa 
ornina projekteinaan. 
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Johtamistaitoa  ja  päätöksentekoa kehittävän kou-
lutuksen läpivienti merkitsee  jo  aloitetun koulu-
tuksen laajentarnista siten, että  300  eri esimies - 
tehtävissä toimivaa osallistuu vähintään  5  päivää. 
kestävään koulutukseen vuoteen  1977  mennessä. Tä-
mä merkitsee  n. 2000 koulutettavapäivää.  Sen 

 jälkeen johtamiskoulutus pyritään järjestelmälli-
sesti kohdistamaan uusiin esimiesasernaan tuleviin 
henkilöihin, täydentämään aikaisempaa koulutusta 

 ja  korjaamaan johtamisessa havaitut puutteet. 

Ammattityöntekijöiden valmennuksella  pyritään työ - 

	

0 	1P 	voimapulan  vaikeutuessa selkeyttämään rakentami- 
t1 	4J 	\ 	sessa ja  kunnossapidossa  esiintyviä arnmatteja sekä  ii- 

\ 	säämään  näiden ammattien arvostusta  ja  turvaamal- 
la työvoiman saanti  ja  pysyvyys niissä. Myös 
laitoksen toiminnan painopisteen siirtyminen kun - 

'V 	 nossapidon  puolelle synnyttää valmennustarvetta. 

Suunnitelmien toteuttamiseksi  on  tarkoituksena li-
sätä päätoimista koulutushenkilöstöä siten, että 
keskushallituksen koulutusryhmään saadaan vuoteen 

 1977  mennessä kaksi kurssisihteeriä sekä päätoirni
-set koulutussihteerit  piireihin.  

5.07 
Työruoj elu  

Laitoksen tybsuojelutoiminnalla pyritään luomaan 
toiminnallisesti hyvät puitteet turvalliselle, ter-
veelliselle  ja  siten myös viihtyisälle työskente- 
lylle laitoksen palveluksessa oleville. 

Työsuojelutoiminta  perustuu lakeihin sekä henkilös-
töjärjestöjen kanssa  10.12.1971  tehtyyn sopimukseen. 
Työsuojeluorganisaation muodostavat työsuojeluinsi - 
nööri-  ja  tarkastaja keskushallituksessa, työtur-
vallisuusteknikot piirikonttoreissa sekä  em.  sopi-
muksen mukaiset työsuojelutoimikunnat  ja  työsuoje-
luasiamiehet. 

Työsuojelutoiminnan  tarpeeseen laitoksessa  on  ollut 
vaikuttamassa  mm.  maa-  ja  vesirakennusalan  suuri 
riskialttius  ja  henkilöstön vähäinen työsuojelutie-
toiis. Toiminnan tuloksena  on työtapaturmien  määrän 
kasvu saatu pysäytetyksi. 

Työsuojelukoulutus  saadaan linjaorganisaation tek-
nisen henkilöstön osalta loppuun  v. 1974  aikana. 
Muiden vastuuhenkilöiden koulutusta jatketaan. Työ-
suojelutoimikuritien jäsenet  ja  työkohteissa  työs-
kentelevät työsuojeluasiamiehet  on peruskoulutettu. 
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Suunnittelukaudella  peruskoulutusta jatketaan hen-
kilöstön vaihtuvuuden  ja  uusien työmenetelmien, ko-
neiden  ja  aineiden käyttöönoton edellyttämässä  mää-
rässä. Alakohtaista  erikoiskoulutusta annetaan 
uusien työkohtéiden  ja  -menetelmien suunnitteli-
joille sekä koneita  ja  laitteita hankkiville henki-
löille. 

Työnopastus  aloitetaan  v. 1975  alussa sekä kirjal-
lista materiaalia jakamalla että velvoittamalla 
esimiehet perehdyttävän koulutuksen suorittamiseen. 
Tämä vähentää uusien  ja  uusiin tehtäviin siirtyvien 

@
.  henkilöiden tapaturma-aittiutta. 

Työtilojen suhteen esiintyy huomattavia puutteita. 
 Monet  työtilat (tiemestaripiirien tukikohdat, kes-

kuskorjaamot  ja  -varastot) eivät täytä työsuojelu- 
lainsäädännön vaatimuksia. Korostetusti tulevat 
esille riittärnättömät  ja  puutteelliset so 1-
lat,  työtilojen  ahtaus, lärnpöolosuhteet, ilman-
VThto, valaistus, melu jne. Tämän ovat todenneet 
myös työsuojeluviranomaiset suorittaessaari tarkas-
tuksia  ja  vaatineet epäkohtien pikaista korjaa-
mista.  Vähäiset epäkohdat pyritään korjaamaan työ- 
määrärahoilla, mutta perustavaa laatua olevia raken-
teellisia epäkohtia ei suunnittelukauden talonra-
kennusohjelmalla pystytä korjaamaan. 

Työkonekalustosta  on  suuri  osa  yli-ikäistä eikä 
täytä nykyisiä työsuojelumääräyksiä. Kaluston 
hankintasuunnitelmien mukaan suunnittelukauden 
aikana voidaan hankkia nykyiset vaatimukset täyt-
tävä kalusto. 

Soslaalitoiminta 

Tolminnansuunnittelun  kannalta oleellisia sosiaali— 
toiminnan muotoja ovat 
- 	terveydenhoito 
- 	tilapäismajoitus 
- 	vapaa-ajantoiminta. 

Laitoksen soslaalitoiminnan eräs keskeinen tavoite 
 on  viihtyvyys. Parantamalla laitoksen palvelukses-

sa  olevien viihtyvyyttä odotetaan voitavan edistää 
henkilökunnan pysymistä laitoksen palveluksessa. 
Tämän seikan merkitystä lisää  jo  eräillä aloilla  
ja  alueilla nähtävissä oleva työvoimapula. 
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Laitoksen soslaalitoiminnan hoitamista  ja  kehittä-
mistä  on  vaikeuttanut tähän tehtävään käytettävis-
sä olevan henkilökunnan vajaus sekä keskusha]Ji-
tuksessa että erityisesti plirihallinnossa. 

Terveydenhoito 

Työterveystoiminnalla  pyritään edistämään laitoksen 
palveluksessa olevien psyykkistä  ja  fyysistä hyvin-
vointia terveystarkastuksin, ennalta ehkäisevällä 
hoidolla, aikaisella ioitoon ohjaamisella sekä kun-
toutuksella. Erityistä huomiota kiinnitetään työ-
peräisiin sairauksiin. 

Työturvallisuuslaln  44. §:n  mukaiset tiettyihin 
ammattiryhmiin kohdistuvat terveystarkastukset, 
työhöntulo-  ja  rnääräaikaistarkastukset  aloitetaan 

 koko  laitoksessa  ja  keskusvirastossa  suunnittelu- 
kaudella edellyttäen, että kaikkiin piireihin saa-
daan terveydenhoitajat vuoden  1975  aikana. Yleiset 
työhöntulotarkastukset pyritään aloittamaan suun-
nittelukaudella. 

Tilapälsmajoitus  

Laitoksella oli vuonna  1973 n. 5000  siirrettävää 
työmaarakennusta,  jotka ovat tasoltaan valtion 
työmaiden huolto-ohjesäännön mukaiset. Siirrettä-
viä työmaarakennuksia hankittiin  v. 1973 4,8  mmkn 

 arvosta. Vuoden  1974  tammikuue,sa  asui laitoksen 
majoitustyömailla  n. 3000  henkeä. Majoitustybmaita 

 on  runsaimmin toisaalta Uudenmaan piirissä, missä 
majoitustyömaita  on  pidettävä työvoimatilanteen 
johdosta sekä eräitä erityisryhmiä, kuten vanki- 
työvoimaa varten,  ja  toisaalta pohjoisissa pii-
reissä, joissa työmaat sijaitsevat syrjäisillä 
seuduilla. 

Tilapäismajoituksesta  lähiaikoina annettavan  lain 
 ja  valtioneuvoston päätöksen johdosta työmaa-asu-

miseri taso kohoaa, mikä aiheuttaa laitokselle 
huomattavia lisäkustannuksia. Uusien käyttöön 
otettavien työmaarakennusten  on o  ennen suunnit-
telukauden alkua vastattava tasovaatimuksia  ja 

 myös vanha kalusto  on  suunnittelukauden  aikana 
saneerattava vastaamaan uusia vaatimuksia. Uu-
sien vaatimusten johdosta joudutaan vanhaa ka-
lustoa poistamaan runsaasti käytöstä. 

Vuonna  1973 	hankittiin laitokselle työmaara- 
kennuksia  4,8  mmk:n arvosta. Tulevaisuudessa  on 

 työmaarakennusten uudishankintoihin  ja  saneera-
ukseen varattavanlirien  arvioiden mukaan entis-
tä suurempia summia. 
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Koska tilapälsmajoituksesta aiheutuu laitokselle 
huomattavia kustannuksia, pyrkii laitos selvit-
tämään, missä määrin kuljetukset työpaikalle  ja 

 tyE5matkakorvaukset  olisivat laitokselle edulli-
sempia kuin majoitustukikohtien perustaminen  ja 

 ylläpito. 

Koska majoitustyömaita ilmeisesti täytyy vastai-
suudessakin jossain määrin perustaa, pyritään ot-
tamaan huomioon myös laitoksen työvolmapoliitti

-set  tavoitteet siten, että korkeatasoisia majoi-
tustyömaita lisätään, jotta tienrakennustoirnintaa 
voidaan ohjata  sinne,  missä liikenteen  ja  iliken-
neturvallisuuden  kehittämisen kannalta  on  vält-
tämätöntä tarvetta. Myös majoitustukikohtien  si

-jaintlin  kiinnitetään erItyistä huomiota siten, 
että tukikohdat olisivat mandollisimman pitkän 
ajan samassa paikassa  ja  palvelisivat  mandolli-
simman monia työkohtelta. 

Vapaa-ajantoiminta 

Vapaa-ajantoiminnalla  ja  liikunnan edistämisellä 
pyritään ennalta ehkäisemään sairauksia  ja  kohot-
tamaan fyysistä kuntoa  ja  henkistä vireyttä, joil-
la odotetaan olevan työtehoa lisäävä  ja  poissa-
oloja vähentävä vaikutus. 

Vapaa-ajantolminrian tehostamiseksi nimetään  ph-
reihin  osa -aikatoimisla  vapaa-ajanohjaajia. Oh-
jaajat toimivat näissä tehtävissä aluksi esim. 
kaksi päivää viikossa  ja  heidät koulutetaan  jo 

 piirien palveluksessa olevista sopivista henki- 
löistä.  Heidän tehtävänään  on  kehittää, ohjata  
ja  koordinoida piirien alueella tapahtuvaa eri-
laista vapaa-ajantoimintaa. 

Piirikonttorlen,  Saimaan kanavan kanavakontto-
rin sekä keskusviraston henkilökunnan vapaa-ajan-
toimintaan varataan määräraha. Työmaiden  ja  tie-
mestariphirlen  vapaa-ajantolmintaa kehitetään 
valtion töiden huoltotolmikunnan lähitulevaisuu-
dessa antamien ohjeiden mukaisesti  ja  tämä rahoi-
tetaan hankkei ita. 

Lomatoirnintaan  tullaan kiinnittämään huomiota sit-
ten, kun valtiovarainministeriö antaa odotetta-
vissa olevat ohjeensa käytöstä poistettujen  los

-situpien yms.  valtion omistamien kiinteistöjen 
käytöstä. 



5.09  
Väestönsuojelu 

Väestönsuojelua  koskevien säädösten perusteella 
laitos  on  velvollinen suorittamaan sellaisia  val -
misteluja  ja  toimenpiteitä, että sille osoitetut 
suojelutehtävät voidaan tarpeen vaatiessa vilpy -
mättä saattaa toimintaan. 

Liikenneministeriö  on  kirjeellään n:o  100/11-73/ 
1 14.03.l973  antanut yleisohjeen väestönsuojelun 
järjestelyistä alaisissaan virastoissa  ja  laitok-
sissa. Siihen perustuen  on  jo  laitoksen edellises-
sä taloussuunnitelmassa esitetty suoritettavaksi 
seuraavia toimenpiteitä: 

Vuoteen  1979  mennessä toteutettavat toimenpiteet: 
Polttonesteiden, voitelualneiden  ja  vaikeasti  han

-kittavien  varaosien  ja  tarvikkeiden varmuusvaras-
tointi vähintään  6  kuukauden ajaksi. 

Radiopuhelinviestiverkoston  luominen kaukoyhteyk-
siä varten. Tämä edellyttää 

- 	nykyisen verkoston käytön tehostamista  
ja  varmistamista, 

varavoimakoneiden  hankintaa  tai  vara- 
voiman saannin varmistamista muulla ta -
voin välitysasemina toirniville tukiase-
mille, 

- 	tuki -  ja  ajoneuvoasernien  hankintaa piiri - 
konttoreille  ja  TVH:lle, 

- 	yhteyksien luomista lääninhallitusten  vies- 
tiverkostoon, 

- 	erikoisjärjestelyjä  Pohjois - Suomen yhteyk- 
siä varten, 

- 	viestityslaitteiden EMP - suojauksen.  

Väestönsuojien  ja  säteilysuojien  rakentaminen  tai 
 kunnostaminen  17)  tlemestariplirin päätukikohtaan 

 ja  n. 100 sivutukikohtaan. Kiireellisimpiä  ovat 
sätellyvalvontaa suorittavat  78  tukikohtaa. 

Henkilökohtaisten suojavälineiden  ja  muun väestön-
suojelukaluston hankinta kunnossapitohenkilöstöl

-le. 
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Jatkuvat toimenpiteet 

Väestönsuojelukoulutuksen  jatkaminen lähinnä hen-
kilöstön vaihtumisen aiheuttamana täydennyskou-
lutuksena. Koulutuslajit ovat 

- 	suojelujohtajakoulutus 

- 	ryhmänjohtajakoulutus 

- 	ensiapukoulutus 

- 	väestönsuojelun perus -  ja  erikoiskoulutus 

- 	yhteistoimintaharjoitukset. 

Väestönsuojelukaluston,  laitteiden ym. ylläpito  a 
 uusiminen tarvittaessa. Väestönsuojelun tarvitsema 

rahoitus  on  otettu huomioon ao. hankinta -  ja  työ -
määrärahoissa.  

5.10 
 ATK-toiminta 

Suurinittelukaudella  1975-1980  tulee automaatti  

	

i 	sen  tietojenkäsittelyn luonne laitoksessa huo- 

	

/ 	mattavasti  muuttumaan. ATK:ta  on  tarkoitus ke - 

	

I 	hittää  sekä laitteiston että sovellutusten osal- 
ta. 

Vuosien  1975-78  aikana uusitaan TVL:n nykyinen 
keskitetysti hoidettu ATK - järjestelmä lähes  ko- 

/ konaan. Keskitetyt rekisterit  hajautetaan piirei - 

	

/ 	hin ja  kukin piirikonttori hoitaa omalla tieto- 
/ 	konelaitteistollaan  lähes  kaiken  ATK - toimintansa.  

V 	ATK- tekninen suunnittelu  ja  ohjelmointi hoidetaan 
keskitetysti  Ls-  ja  ATh-yksikön toimesta. 

tämä tietokonelaitteisto aiotaan hankkia piirei -
hin vuosina  lf -1Lja sitä laajennetaan vuonna 

ATK-toiminnan laajentuminen pilrihallinnos - 

Hajautetun tietojenkäsittelyjärjestelmän edellyt - 

sa  edellyttää piirien ATK - toiminnan uudelleen - 
organisointia vuonna  1975.  

ATK - toiminnan kehyssuunnitelmassa  on  esitetty 
sovellutuksittain suunnittelukauden aikana  tote-
tettaviksi  tarkoitetut toimenpiteet, jotka uusi 
hajautettu järjestelmä aiheuttaa. 
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Suunnittelukaudella  tarvittavat  tyimäärä-  ja 
 koneaikaresurssit  sekä toiminnasta aiheutuvat 

kustannukset käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. 

Resurssit  ja  kustannukset  

1. Resurssät 

Työmäär,ä (mtkk)  

Virasto  

197k 1975 1976 1977 1978 1979 1980  

288 306 324 342 360 378 380  

VTKK  36 36  ko  30 30 30 30  

Konealka  (t)  - ____  

P 352 	(31  kpl)  83500 74000 30000  - - - - 

Pilrihall.tietokoneet  6000 10300 301400 31200 31600 32000  

VTKK  (S370/1 4 5  os - tuntia)  3200 3400 3500  

Pasilan laltteisto  

Lävistyskoneet 	(kpl) 

2500 2100 2200 2)00  

lO  251 28 28 28 28 28  

Etäispäätteet:  t  
etäiseräpäätteet 	(kpl)  3 3 3 3 3 3 3  

kir  joi tuskonepäätteet 
(kpl)  3 14 5 10 12 15 15  

iiäyttölaitepäätteet (kpl) -  I 	 - 14 8 12 12 12 

2. Kustannukset  (1000  mk 

Palkkaus 
	

1296 1548 1780 1958 2154  2326 2510 

Tie  tokonehankinta 

Lilkenneciinlsteriö  on,  asian oltua val-

tioneuvoston raha-asiain valIokunnan  kä

-aittelyssä, oikeuttanut TVH:n  vuokraa-

maan  14  kpl pientietokoneita  Oy  Nokia 

 Ab:ltä. Laitteistot  toimitetaan  pää-

osiltaan vuoden  1975  jälkipuoliskon  ja 

 ehkä vuoden  1976  alkukuukausien  aikana. 

Laitteistot ovat PDP1I/35 merkkisiä  ja 

 niitä tekee maailman suurin pientieto-

koneiden valmistaja  Digital Equipment 

Corporation.  

4vöntäässään  luvassa liikennemintste-

nä  edellyttää mn. että latteistoa 

laajennetaan myäheutn kotimaisIlla 

Oy  Nokia  Ah:n vaLntstarnl1a osilla  a 

 että TVH tin.kii laitteistojen hintaa 

halveniaksi.  

e -»4- 	1'1-'i  

ATK-momentti  31.20.27 

 -  laitteistojen osto 

- laitteistojen vuokrat 

laitteistojen huolto 

-muu 

Yhteensä (ATh -mom.)  

Kustannukset yhteensä  

3o 
32( 

414  

Plirihallintoon  hanki 
hoidetaan piireihin  s: 

 lytehtävät paika11isk 
 tietokoneet  on  tarkoil 

 ja  ostaa vuonna  1976.  

Pasilan virastotaloon 
 kuksen, maanmittaushai 

 rakennushallituksen  y1 
 sen  alustava  laitteist 

 den 197k  aikana  ja  tU  
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1975  ja  1976  vaihteeseen. Nykyisin käytettävien 
eräkäsittelyjen lisäksi aiotaan uudessa tieto-
konekeskuksessa ottaa käyttöön joltakin kysely- 
sovellutuksia  ja  mandollisesti myös osituskäyt-
töpalvelu. Vuoden  1975  aikana  on  tarkoitus laatia 
suunnitelmat virastotaloon tulevista päätelaitteis

-ta;  niiden tilaus ajoittuu vuodelle  1976.  

Toistaiseksi ei ole päätetty sitä, ostetaanko vai 
vuokrataanko Pasilan virastotalon ATK - keskuksen 
laitteet. Myöskään ei ole sovittu, minkä viraston 
toimintasuunnitelmaan  ja tulo- ja  rnenoarvioon 

 hankinnan rahoitus sisällytetään. Tästä syystä ei 
ATK:ta koskevaan toimintasuunnitelmaan sisälly mil-
tään osin Pasilan ATK-keskuksen laitteistojen maa 
hantuonnista, mandollisesta ostosta, käyttöönotos-
ta eikä huollosta aiheutuvia kustannuksia. 

Virastotaloori  laitoksen käyttöön 
laitteet sitävastoin sisältyvät 

 man  kustannuksiin.  

tulevat pääte-
toimintasuunni  tel  -  

5.11 
Laskentatolmi  

Laitoksen laskentatolmen kehitystyö  on  ollut kah-
della eri tolmjntasuunnalla 
- 	laitoksen tehtäviin soveltuvari laskenta- 

toimen eri vaihtoehtoja kartoittavaa pe-
rustutkimusta sekä 

- 	eri tolmintasektoreiden tarpeita toteut- 
tavien laskentajärjestelmien  suunnittelua 

 ja  menetelmien kehittämistä. 
Tämänhetkisenä kehitystavoitteena  on  koko  järjes-
telmän tarkistaminen  ja  osittalnen  uusiminen. Sa-
malla pyritään hajauttamaan laskentatolmeen liitty-
vää tietojenkäsittelyä plirihallinnon hoidettavak- 
si. 

Meneillään olevassa kehittämistyössä kiinnitetään 
erityisesti huomiota järjestelmään liittyvään  ra

-portointlin,  joka asiasta laaditussa erityissel-
vityksessä  on  todettu joustamattomuutensa vuoksi 
monilta osin tarkoltustaan vastaamattoniaksj. 

Järjestelmien uudelleensuunnittelussa kiinnitetään 
entistä enemmän huomiota laskentatoimen tehtävään, 
joka  on johtamisjärjestelmän  tavoitteiden tukemi-
nen; myös nämä tavoitteet  on  saatava eri toimin-
taportailla entistä selkeämmiksi. Suunrijttelukau-
della kehittämistyö kohdistuu 



ikl  

tietojen analysoinnin lisäämiseen. Pää-
töksenteon avuksi kehitetään menetelmiä, 
joilla vallitsevia asiantiloja  ja  toteu-
tunutta toimintaa kuvaavia tietoja voi-
daan analysoida  ja  saattaa toiminnan oh-
jaamiseen soveltuvaan muotoon 

toiminnansuunnittelua palvelevlin tiedos-
toihin.  Useita vuosia eteenpäin ulottu-
vassa suunnittelussa joudutaan käyttämään 
hyväksi eri lähteistä saatuja tietoja, 
joita ei toistaiseksi ole systematisoitu. 
Kehitystehtävänä  on  kartoittaa suunnitte-
lujärjesteimässä tarvittavat tiedot, sel-
vittää tietolähteet  ja  systematisoida 

 tietojen koonti käyttökelpoisiksi tiedos-
toiksi  ja  luoda niiden toiminnalle tarpeel-
liset rekisteröinti-  ja  raportointi  jär-
jestelmät 

päätöksentekoa palvelevlin menetelmiin. 
- edulllsuusvertailumenetelmien kehit- 

tämiseen sekä kustannushyötyajatte- 
lun  lisäämiseen kaikilla laitoksen toi- 
minnan eri  osa-alueilla 

- operaatloanalyyttisten  menetelmien,  mm. 
lineaariseri ohjelmoinriin  ja  simuloin-
nm  käytön edistämiseen. 

Laskentatoimen  kehitystyö tapahtuu projektiorgani-
saation puitteissa; tässä ovat edustettuina käyt-
täjät sekä eri alojen asiantuntijat. Kehittämistyö-. 

 tä  tehdään läheisessä yhteistyössä muiden valtion 
laitosten, valtiovarainministeriön suunnittelusih-
teeristön sekä alan korkeakoulujen kanssa  (mm.  Hel-
singin Kauppakorkeakoulu). 

Varsinaiseen kehitystyöhön liittyy läheisesti myös 
laskentatoimen jatkuva koulutus,  jota  lisätään  ja 

 kehitetään. Koulutustoiminta laajenee  ja  jakautuu 
- 	laskentatolmen  teorian,  kustannuskäsit - 

teiden  ja  erilaisten laskentamallien kou-
lutukseen, 

- 	laitoksen laskentajärjestelmän hyväksi- 
käytön  ja  raporttien analysoinnin koulu-
tukseen sekä 

- 	asenteiden  ja  johtamisilmaston  kehittämi- 
seen. 

Vuosien  1976  -  80  yleistavoitteena on  siis järjes-
telmän osittainen uudistaminen sekä järjestelmän 
eri osien lisääntyvä hyväksikäyttö laitoksen kai-
killa toimintasektoreilla. 
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5.12  
Lainopillinen toiminta 

Laitoksen lainopillinen toiminta sisältää neljä  pää- 
tehtävää 

- 	laitoksen edustaminen oikeudenkäynneissä  ja  
käsiteltävien asioiden valmistelu 

- 	laitokselle osoitettujen korvausvaatimus - 
ten juriidinen  käsittely 

- 	eri organisaatioyksikköjen avustaminen 
lainopillisissa kysymyksissä 

- 	osallistuminen laitoksen toimintaan  hit- 
tyvään lainsäädäntötyöhön.  

Keskitetyn ns. yleislainopillisen toiminnan lisäksi 
suoritetaan laitoksessa esim. tieliikeriteeseen  ja 

 teihin sekä vesiliikenteeseen, vesiteihin  ja  sata- 
mun  liittyvän lainsäädännön soveltamista  ja kehit-
täniistä  asianomaisissa organisaatioyksiköissä. Tä-
hän liittyviä tavoitteita käsitellään kohdassa  2»1 

 Lainsäädäntö. 

Yleislainopullisen  toiminnan erityisluonteen vuoksi 
 se  tapahtuu olennaisesti keskitettynä keskushalli-

tukseen. 

Tehtävät ovat pääosiltaan välttämättömiä  ja  aika- 
tauluun sidottuja,  ja  ne  on  hoidettu käytettävissä 
olevan henkilöstön puitteissa. Vaikeuksia  vält-
tämättömjen  tehtävien hoitamisessa voi  tulla,  mi-
käli ne huomattavasti lisääntyvät  tai  henkilöstön 
määrä vähenee. Aikaisemman kehityksen perusteella 

 on  odotettavissa, että  mm.  liikenteen kasvu  ja 
vahingonkorvauslainsäädännön  uudistaminen aiheut-
tavat palvelusten tarpeen lisääntymistä. 

Suunnittelukaudella  pyritään lainopillinen toimin-
ta hoitamaan aiempia suuntaviivoja noudattaen ny-
kyisen henkilöstömäärän puitteissa. Toiminnan 
vä1ttätöntä koordinointia  ja  seurantaa pyritään 
tehostamaan. 

Suurimmat lainopilliseen toimintaan liittyvät kus-
tannuserät aiheutuvat korvauksista, joiden suoritus-
ten 	osalta  on  noudatettava hallitusmuodon  70. §:n 
2.  momenttia. Sen  mukaan jokaisella  on  oikeus  tu-
lo- ja menoarviosta  riippumatta hakea valtiolta, 
mitä hänelle  on  laillisesti tuleva. Korvausten 
määrä  on  arvioitu tähänastisen kehityksen  ja  toi-
minnan ennakoidun laajuuden perusteella. 



5.13 
 Tiedotustoiminta 

Laitoksen sisäinen tiedotustoiminta tapahtuu pää-
asiallisesti vakinaisesti ilmestyvien lehtien vä-
lityksellä. Keskusvirastossa  on  painettu henkilö-
kuntalehti  ja  monistettu viikkotiedote tätä tarkoi-
tusta varten  ja  kussakin piirissä  on  oma monistelehti. 

Ulospäin suuntautuva tiedottaminen tapahtuu tila-
päisin lehdistötiedotteifl; tiedotustilaisuukSia  on 

 harvoin. 

Tiedotustoiminnan kehittäminen  on  ollut laitoksen 
organisaation kehittämistoiminnan yhtenä osana,  ja  
v. 1970  valmistui laitoksessa ns. TITO-mietintö. 
Siinä  on  yksityiskohtaisesti hahmoteltu kaikki  se, 

 mitä myöhemmin ovat sisältäneet kanden eri valtion- 
komitean, valtion ulkoista sekä sisäistä tiedotus-
toimintaa koskevat mietinnöt, samoinkuin valtioa-
rainministeriön jälkimmäistä koskevat ohjeet. Niis-
sä asetetaan valtion tiedotustoiminnalle joukko tär-
keitä velvoitteita. Näiden toteuttamisen esteenä  
on  kuitenkin sekä määrärahojen että henkilökunnan 
puute. 

Sisäinen tiedotustoiminta pyrkii antamaan henki-
löstölle yleiskuvan omasta työyksiköstä  ja koko 

 hallintoyksiköstä, palvelussuhteen  ehdoista  ja 
 kaikesta tapahtuvasta, välittämään johdolle hen-

kilöstön käsityksiä epäkohdista, parantamismandol-
lisuuksista  ja  tarpeista sekä parantamaan henkilö-
kuntajärjestöjen  ja  työnantajan yhteistyötä. 
Ulkoinen tiedotustoiminta pyrkii antamaan joko suo-
raan  tai  joukkotiedotusvälineitten kautta asial-
lista tietoa laitoksen toiminnasta. 

Sisäistä tiedotustoimintaa kehitetään yhdyshenkilö-
toimintaa tehostamalla  ja  tiedotuskanavia monipuo-
listamalla. Ijikoista  tiedotustoimintaa kehitetään 
ensi sijaisesti seuraavilla konkreettisilla toimen-
piteillä: 

- 	valistavat painotuotteet (TVH) 
- 	näyttelyt (TVH  ja  piirit) 
- 	toimittajille järjestettävät kurssit  ja  

retkeilyt (TVH  ja  piirit) 
- 	säännöllisesti toimitettava, ajankohtai- 

sista asioista kertova tiedote joukkotie-
dotusvälineille (TVH) 

Sekä ulkoista että sisäistä tiedottamista palve-
lemaan perustetaan  kuva-arkisto  ja  mikäli mandol-
lista myös erilliset piirien  kuva-arkistot. 

143 
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Tiedotustoiminnan rahoitus pyritään järjestämään 
joustavaksi, koska vuotuinen rahoitustarve vaih-
telee. Toiminnan tehostamiseksi pyritään tiedo-
tushenkilöstöä li3äämään sekä keskusvirastossa 
että piireissä. 

Laitoksen kirjastopalvelutolminnan tehostamiseksi 
 on  laadittu kehittämissuunnitelma. Suunnitelman 

mukaan laitokseen palkataan  sen  toimialaan pereh-
tynyt kirjastonhoitajainformaatikko, jonka tehtä-
vänä  on  alan kehittäminen  ja  palvelutason ylläpi-
to. Tämä luo pohjan kehityskykyiselle  ja  tehok-
kaalle kirjastolle, jolla  on  mandollisuus tieto- 
palveluun. Samalla muiden kirjastopalvelujen ta-
so nousee olennaisesti.  

5.14 
 Konttoripalvelu 

Konttoripalvelu  on  välttämätön tuki laitoksen kai-
kelle toiminnalle. Konttoripalveluun sisältyy 
myöskin huolehtiminen laitoksessa käsiteltävien 
asiakirjojen kirjaamisesta, edelleen toimittami-
sesta  ja  säilyttämisestä siitä annettujen määräys-
ten  ja  ohjeiden mukaisesti. Työ  on  organisoitava 
siten, että konttoripalvelu pystyy tehokkaasti  ja 

 joustavasti tukemaan laitoksen toimintoja. Tehok-
kaan  ja  ratlonaalisen konttorituotannon  esteenä  on 

 toimitilojen hajallaan olo, konttoripalveluorgani-
saation hajanaisuus, järjestelmien vanhanaikai-
suus  ja  työvoimapula. 

Organisatorisla  epäkohtia pyritään poistamaan  tie- 
ja  vesirakennushailltuksen organ1saat1odistuksen 

 yhteydessä. Pasilan virastokeskukseen sIirryt-
täessä konttoripalveluja keskitetään  ja  määräraho-
jen puitteissa uusitaan koneita (erityisesti  ko

-piointi  ja  monistaminen)  ja  kalusteita. 

Diarlointia  ja  arkistointia  kehitetään poistamalla 
päällekkäisiä töitä  ja  rajoittamalla diarlointi  ja 

 arkistointi  säädökset  ja  tarkoituksenmukaisuuden 
huomioon ottaen minimiinsä. Pääosa diarioinr-iista 
hajautetaan osastojile  tai  toimistojile  ja  liitetään 
kunkin yksikön tolminnallisljn rekistereihin. 
Keskitetysti diarloidaan laitoksen ulkopuolelta 
tulevat asiakirjat, joilla  on  merkitystä oikeus-
turvan  tai  laitoksen toiminnan kannalta. Arkis-
toinnissa  on  suurin muutos väliarkistojen perus-
taminen osastoihin  ja  tolmistoihin. Väliarkistossa 

 asiakirjat saatetaan lopulliseen arkistokuntoon, 
jonka jälkeen ne siirretään keskusarkistoon. 
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Asiakirja-  ja  lomaketekniikkaa  sekä lomakehuoltoa 
kehitetään jatkuvasti. 

Koska ammattitaitoista tolmistotyövoimaa  on  vai- 
kea saada,  on  henkilökunnan kouluttamiseen  ja 

 palkkaukseen kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Lisäksi  on  entistä enemmän ohjattava resursseja 
hallinnonrationalisointitoirnintaan, jotta vältyt-
täisiin tarpeettomalta toimistotyön lisääntymi

-se  itä 

Toimistokaluston  ja  konttorikoneiden  tarpeeseen 
vaikuttavat seuraavat tekijät: 

- 	Nykyisen henkilökunnan käytössä olevan 
kaluston  ja  konekannan hankintavajauk

-sen  täyttäminen sekä yli-ikäisen  ja 
 siksi kunnossapitokustannuksiltaan suh- 

teettoman kalliiksi tulevan konekannan 
poistaminen, 

- 	henkilökunnan uudelleensijoittamisesta 
johtuva kaluston lisähankintatarve, 

- 	uusiin toimitiloihin siirtymisen (pai- 
nottuu vuosille  1976  -  78)  aiheuttama 
kaluston lisätarve  ja  epätarkoituksen - 
mukaisen kaluston poisto. 

Rahoituslaskelma toirnistokaluston  ja  konttori- 
koneiden hankkimiseksi, momentti  151.2O.7l  

1975 500 000  mk  
1976 2 019 000 
1977 3 368 000 
1978 998 000 
1979 664 000 
1980 662 000.  



5.15 
Maanlunas  tus  

Yleisten teiden tienpito aiheuttaa maanlurias-
tuksia  ja  niihin liittyviä korvauskysymyksiä. 
Nämä voivat olla laajoja varsinkin silloin, 
kun  on  kysymys uusien yleisten teiden tekemi- 
sestä (rakentamisesta esimerkkinä moottoritlet). 
Yleisistä teistä annetun  lain  mukaan lunastus

-ja  korvausasiat  käsitellään maanmittausviran-
omaisten pitämässä tietoimituksessa, jossa maan- 
luovuttajat  ja  tienpitäjä  ovat asianosaisla. 

Maanmittaushallituksen  kertomus vuodelta  1973  
osoittaa seuraavaa:  

146 

31.12.197) 	 : 

5025 (26444 km) 

3155 (16260 km) 

1870 (10183 km) 

_____  78 km) 
118  

( 	587 km) 
271(1928km)  

Lain  voimassa ollessa  1.1.1958  
lähtien toimitusrnääräyksiä 
annettu: 

Näistä 
- päättyneinä 

 rekisteröity 

-  vireillä 

Vireillä olevista 
- tolmitusinsinööreillä 

- tarkastettavina 

- maaolkeuksissa  ja  korkeim-
massa oikeudessa  

Tilasto osoittaa, että vilkkaasta teiden raken-
tamisesta  on  aiheutunut runsaasti myös tietoimi-
tuksia. Vireillä olevista toimituksista  on  toi-
mitusinsinööreillä vajaa  1500  toimitusta  ja  tä-
män määrän selvittely vei.si aikaa noin  5 - 6  
vuotta,  jos  uusia toimituksia ei tulisi sijaan. 

Toiminta maanlunastuksissa jakaantuu ennakko- 
korvausten selvittelyvaiheeseen, tietoimitus-
vaiheeseen (mand. muutoksenhaku) sekä lopullis-
ten korvausten maksuvaiheeseen. Korvaukset vii-
pyvät siksi, että tietolmitusvaihe  on  liian 
pitkä. Tienpitoviranomainen ei juuri voi siihen 
vaikuttaa. Tässä suhteessa asia kuuluu maanmit-
tausviranomaisen ratkaistavaksi resursseja li-
säämällä niin, että tietoimitukset voitaisiin 
saattaa loppuun ainakin samanaikaisesti kuin tien 
rakentarninenkin. 

Maantie-  ja  paikallistlealuelden lunastamiseen, 
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lunastustolmenpiteistä alheutuvaan korkotukeen 
 ja  halpakorkolseen  lainaan käytetyt määrärahat  

v. 1972-7)  sekä tarve suunnittelukaudelle  on 
 esitetty seuraavassa taulukossa:  

I- 
XtctTenLti  1972  

Maantie-  ja  paik.tle- 
aIii,,iden 	1i,nstus  31.24. l8 39000  

Korkotuki  31.24.51 2,4  

Ha1pakorkoinn laitia  31.24.53  - 

Yhteensa -  39602 

	

1000  mk 	_________  

35200 37000. 40000 43000 4000 450 	45000 48000 

6,8 	70 	70' 	80 	80 	90 	30 	90  

- 	600 	600 	700 	700 	800 	60,) 	900 

376701 40670  437801 437c4 459'i 490I 45993  

Maantie-  ja  paikallistiealueiden lunastamiseen 
 tarkoitetun määrärahan tarve riippuu teiden teke-

misestä, varsinkin uusien teiden rakentamisesta. 
Korvauksiin käytettävä määräraha riippuu myös 
siitä, missä teiden tekemistä suoritetaan. Asu -
tustaajamissa toteutettavien tiehankkeiden lu-
nastuskorvaukset ovat moninkertaiset maa-  ja 

 metsätalousseutuun  verrattuna. Taulukossa esi-
tetty tarve perustuu tienpidon toimenpideohjel-
maan. Määrärahassa  on  myös otettu huomioon  tie- 
suunnitelmien vahvistamisesta riippumatta tut-
kittujen tienpitoalneiden ottopaikkojen hankki-
miseen tarvittavat määrärahat.  

V. 1971  voimaan tulleen lainsäännöksen mukaan 
yleisten teiden tekemisen johdosta lunastustoi-
menpiteiden kohteeksi joutuneelle voidaan koh-
tuussyistä myöntää valtion  tulo- ja  menoarvios-
sa osoitetuista varoista halpakorkoista lainaa 

 tai korkotukea mukautumistolmenpiteitä  varten. 
Menoarvioon  (mom.  )l.2k.51)  on  tähän mennessä 
saatu varoja korkotuen maksamlsta varten  ja kor

-kotuella lalnoitettavia  lainoja  on  ollut  v. 1972 
336.580,-  ja  v. 197) 671.200, - .  

Maanlunastustoimintaa  pyritään kehittämään siten 
kuin Pohjoismaisen tieteknillisen liiton rapor-
tista  (s. 106  ja lik,  liittojaosto  1),  raport-
ti  2 1973)  ilmenee. Raportti esittää, että tien 
yleissuunnitelma pitäisi saada vahvistetuksi  ja 

 sitä pitäisi kehittää niin paljon, että  se  olisi 
maanlunastamisen perustana. Vahvistetusta yleis- 
suunnitelmasta rakennustölden aloittamiseen  tu

-ilsi  varata  3  -  k  vuotta alkaa lunastustoimen- 
piteltä  varten. Tämä raportin suositus vaatii lain -
säädännöllisiä toimenpiteitä, jotta sitä voitai-
siin soveltaa. 



5.16  
Maatutkimus 

Maatutkimustolminnan  nykytila 

Laitoksen toiminnassa 'maatutkimustojmialan' teh-
tävät kohdistuvat suunnitteluvajheessa maa-  ja 

 kallioperääri, rakennusmaterjaalien  saannin sel-
vittämiseen, tien  ja  muiden rakenteiden perusta-
miseen sekä laatututkimuksjjn  ja  koetoimintaan. 

 Toiminta edellyttää laajamittaisten maaperätut-
kimusten organisointia  ja  suorittamista sekä  la-
boratorloiden  tehokasta toimintaa. Maatutkimus-
toiminnan osuus suunnitteluvajheen kustannuksista 
ilmenee oheisesta taulukosta. 

Maatutklrnustojrjjnnaii liklm rin' - r  osuus  TVL:r. teIden  Ja 
 siltojen yleis-.  ja  rakenriussunnite1rnava1heen kustannukslst.a  

vv. 971-197  (iLan yhteis-  ja  ha1l1nto&custannukIa)  

Vuosi  197] 1972 1973  

Tiesuunnittelu  14,8 19,9 23,7  
Sillansuunnittelu  8,8 5,6 7.1  
Yht. milj.mk  23,6 25,5 30,8  

Maatutkirnu8 milj.mk  5,9 7,5 8,9  
______________________  25,) 29,6 29,1  

Rakennusvaiheessa maatutkimuksen tehtävänä  on laa-
duntarkkallun organisointi  ja  toteuttaminen sekä 
perustamis--  ja  pohjavahvistustöjden  ohjaus  ja  val-
vonta. Kunnossapidossa maatutkimuksen osuus koh-
distuu myöskin laaduntarkkajiusektorjile  ja  käyt-
tökelpoisten kunnossapitomaterjaalien etsintään. 

 Varsin  merkittävän tehtäväalueen muodostaa tällöin 
yli  1 5OOO  km  pituisen sorapäällystelsen tiestön ku-
lutuskerroksen materiaalin laadun valvonta. 

Maatutkimusalaan  liittyviä tehtäviä hoidetaan kul-
lakin toimialalla, piirikonttorj-  ja  työmaatasol

-la  ja sen  lisäksi  on piirikonttorjila  erityinen 
maatutkjmuselin  ja  keskuslaboratorio, jonka eri-
kolskoulutuksen saaneet henkilöt konsultoivat maa-
perä-, perustamis-, laaduntarkkajlu-  ja  laborato-
riotehtävissä  eri tolmialojen kanssa. 

Vesiteihin  liittyviä maatutklmustehtävjä hoidetaan 
samojen edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 

T1e-  ja  vesirakennushallitukseen keskitettynä ta-
pahtuu maatutkimustoiminnari koordinointi  ja  johta-
minen  koko  laitoksessa. Tähän sIsältyy  mm. suunni-
telmien  laatimisen ohjaus, valmiiden suunnitelmien 
tarkastaminen  ja  niiden toteuttamisen valvonta. 

i'8 
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Keskushallituksen maatutkimustoimisto  ja  siihen 
liittyvä laitoksen keskuslaboratorlo palvelevat 
lisäksi piirikonttoreita vaativissa maaperä—  ja 

 laboratoriotutkimuksisSa.  Toimialaan liittyvää 
tavoltetutkirnusta (erityisesti tien päällysraken-
teisiin  ja  geotekniikkaan  kohdistuvaa) johdetaan 
my5s keskitetysti. Niin ikään hoidetaan keskite-
tysti ulkopuolisilta konsulteilta  tai  tutkimus-
laitoksilta tilattavat tavoite-  tai  sovellutus- 
tutkimukset. 

Laboratoriotolminnan  tähänastinen kehitys ilmenee 
oheisesta kuvasta.  

.1 	I 	 I 	 - - 	 - 	 -- -  

il  

ITHfl1i 
 

Laitoksen laboratorioissa tutkittujen  1)  näyttei-
den  sekä  2)  näytteistä  tehtyjen analyysien määrät. 

Maatutkimustoiminnan  rajoitukset  ja  puutteet 

Maatutkirnusalan  tehokasta toimintaa haittaavana  ja 
 rajoittavana  tekijänä  on  mainittava piirikonttorei

-den  suuresta lukumäärästä johtuva maatutkimuseli
-mien  pieni  koko ja  vähäiset resurssit. Tämä vai-

kuttaa erityisen haitallisesti geotekniseen tutki-
mus-  ja  suunnittelutoimintaan,  sillä  pienissä eri-
ko1syksik5issä ammattitaidon kehittyminen tehtäväken-
tän rajoittuneisuuden vuoksi  on  hidasta  ja  vähäisiä 
henkil5resursseja joudutaan usein käyttämään toimi- 
alaa sivuaviin  tai  kokonaan muihin tehtäviin. 

Lisäksi  on  työtä haittaavana todettava piirien epä-
yhtenäiset maatutkimusalan organisaatiot sekä 
henkilöstön usein tapahtuva vaihtuminen, jotka o-
vat alentaneet palvelutasoa  ja  rajoittaneet  tämän 
erikoisalan palvelusten käyttöä. Nämä seikat  hi- 
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dastavat  toimialan kehittämistä  ja  vaikuttavat epä-. 
edullisesti toirnialan työn tuloksiin  ja  laatutasoon. 

 Uuteen organisaatloon siirtymisen  (v. 1975)  jälkeen 
pyritään näitä puutteita mandollisuuksien mukaan 
korjaamaan toimintakaudelle  1976  -  80,  jotta alan 
arnmattitleto  ja  -taito saataisiin tehokkaasti pal-
velemaan piirikonttoreiden kaikkia toimialoja. 
Pyrkimyksenä  on  yhdistää entistä tarkoituksenmu-
kaisemmin piirikonttorin maatutkimustoiminnat yh-
tenäisen kaikkia toimlaloja palvelevan  ja konsul

-toivan  elimen yhteyteen. Tavoitteena  on,  että pii-
nfl maatutkimusyksikkö toimii jonkin toimialan esim. 
suunnittelun yhtenä jaostona. 

Maatutkimustoiminnan  tarve 

Tarve riippuu päätehtävien (suunnittelu, rakentami-
nen  ja  kunnossapito) suoritteista, jotka  on  esitet-
ty kohdissa  3.  ja  . Päätehtävien suoritteiden yh-
teismäärlen  muutokset (väheneminen) heijastuvat 
myös maatutkimustoiminnassa  ja  toisaalta myös työ-
selityksiln tehdyt muutokset vähentävät  mm.  labora-
toriotolminnan  kokonaismäärää. Toisaalta  em.  vähene-
minen luo paremmat mandollisuudet laitoksen sisäi-
selle maatutkirnusalan tutkimus-  ja  kehitystoimin

-nalle,  joten kokonaismäärien voidaan katsoa pysy- 
vän suunnilleen nykyisellään  koko  tolmintasuunni-
telmakauden  v. 1976  -.  80  ajan. Maatutkimuksen teh-
tävänä  on  tällöin hoitaa maa-  ja  pohjarakennusalan 

 tutkimukseen, suunnitteluun, työselityksiin, koe- 
toimintaan  ja  laaduntarkkailuun  liittyvät tehtävät. 
Tähän  on  täydet mandollisuudet suunnitelluilla hen-
kilö-  ja  laiteresursseilla  sekä tarvittaessa ulko-
puolisia konsuittipalveluja käyttäen. Toiminnan 
jakautumista laboratoriotehtävieri osalta eri toimi- 
alojen kesken  on  kuvattu oheisessa taulukossa (%). 

TnImjaa  Ti  ' 	 Kp  8 L. Hr K  Muut 
vuosi  
196k 25,2 37.8 5,9 4,1 3,2 9,4 2,8 
3965 18,2 50,6 31,0 5,0 3,5 0.2 6. 5.0 
1966 21,9 45,3 8.8 6.7 3,9 0,3 33,3 3.8 
3967 24,2 46,2 30,3 6,9 1,8 0,4 8.9 3,3 
1968 23,1 48,4 34.7 6,0 3,2 0,4. 4,7 3,5 
1969 20,3 52,3 12,2 5,9 0,4 0,4 7,9 0,6 
1970 21,6 57,4 33,2 5,7 1,0 0,1 1,8 '.2 
3971 26,7 52,3 11,9 60 1,0 .0,2 1,2 0.7 
3972 25,6 54,7 33,8 5,6 0,5 0,2 0,9 0,4 
1973 24,7 52,3 34,7 6,4  -  0,3 O',5 3,) 
10  VUoden 
keik1arvp -  23.1 49,7 6.0 _J7 0,3 55 1.7 

Ti  - Tiesuunnittolu 	 Ii*Lontokenttt)'dt 
- Tirikennus 	 Mr  • TetonreJc.nnustyDt 

Xp  e  Teiden kunnossApito 	 • Vesitiet  
S  .'Lsilt4'  3  



151 

Maatutkimuksen  tavoitteet  ja  toimintalinjat 

Maatutkimusalan rnäärätavoitteet  kytkeytyvät  koko 
 laitoksen tavoitteisiin, jotka  on  esitetty koh-

dissa  3.  ja  )4. Määrätavoitteet pystyttäneen hol-
tämaan  lähes  100 %:sesti  edellyttäen suurissa suun-
nitteluhankkeissa kuitenkin geotekniikkaan pereh-
tyneiden konsulttien käyttöä. Laatutavoitteet kyt-
keytyvät toisaalta rakenteellisiin ohjeisiin  ja 

 työselityksiin.  Niistä  ensin  mainittuja (päällys- 
rakenteet) tarkistetaan parhaillaan nykyisiä olo-
suhteita  ja  tulevia tarpeita vastaaviksi,  ja  ne 
saadaan käyttöön toimintasuunnitelmakaudelle  1976  -  
80. Työselitykset on  tarkistettu vuosIna  1973  -  7)4.  
Laatutavoitteet  pystytään saavuttamaan kokemuksen 
mukaan yleensä hyvin. 

Toiminnan yleislinjat noudattavat toimintakautena  
1976 	So  nykyistä käytäntöä, mutta  v. 1975  toteu- 
tettava organisaation muutos antaa piirikonttoreil

-le  velvoitteen entistä aktiivisempaan toimintaan, 
 ja  tämä edellyttää myös maatutkimuspalvelusten en-

tistä tehokkaampaa hyväksikäyttöä. Tätä toiminnan 
aktivointia  on  pidettävä toimintaa kehittävänä  ja 

 niaatutkimuksen  kannalta toivottavana. 

Kehitystehtävien  alueella  on  tarkoitus toiminta- 
kaudella  1976  -  80  laajentaa laitoksen sisäistä 
maatutkimustoimintaa. ToimintasuunnitelmakaUdella 
pyritään yhteistoiminnassa valtion teknillisen tut-
kimuslaitoksen lähinnä  tie-  ja  geoteknilkan  labo-
ratorioiden sekä korkeakoulujen yms. kanssa tehos-
tamaan  ja  suuntaamaan laitosta palvelevaa tutkimus-
toimintaa entistä tarkoituksenmukaiSemPaafl  ja  käy-
täntöä paremmin palvelevaan suuntaan. 

Maatutkimuksen  resurssit 

Henkilöresurssiefl  kannalta  on  tärkeätä, että toimi- 
alalle voidaan saada riittävä spesialistien määrä, 
mikä pyritään varmistamaan erityisin palkkausjärjes-
telyin. Tällä pyritään ammattitaidon  ja  -kokemuksen 
kartuttamiseen sekä niiden säilyttämiseen toimialal

-la.  Kaikkia teknisiä toimialoja palvelevan maatut-
kimusalan erikoishenkilöStön  ja  -laitteiden palvelus-
ten tehokkaaseen hyväksikäyttöön kiinnitetään toimin-
takaudella  1976  -  80  erityistä huomiota. 

Maatutklmusalafl kalustoresursSeihin  liittyvät  asiat 
 sisältyvät  koko  laitoksen kalustokohtaan,  jota  on 

 käsitelty kohdassa  62. 
Maatutkimustoimiflflafl  rahoitus laitoksessa tapahtuu 
pääasiassa palkkaus-, suunnittelu-, rakennus-, kun-
nossapito-  ja  konemomenteilta  palvelusten määrien 
suhteessa. 



5.17 
Ympäristönsuoj elu  

Toiminnan nykytila 

Laitoksen toimintaan liittyvät ympäristöhaitat 
voidaan jakaa suoranaisiin  ja  välillisiln  halt -
toihin.  Suoranaiset haitat ovat töiden toteutta-
misesta johtuvia  ja  välilliset haitat liikenteen 
aiheuttamia. Nykyisessä ympäristönsuojelutoimin-
nassa  on  kiinnitetty ensi sijaisesti huomiota suo -
ranaisten haittojen torjuntaan. 	Liikenteen ai - 
heuttaman melun  ja  ilman likaantumisen, tienvarsi -
en roskaantumisen  ja  laittomlen  mainosten suhteen 
ovat tienpitäjän mandollisuudet haitan torjumisek -
si rajoitetut. 

Ympäristönsuo jeluasloiden  käsittely keskushall  i  - 
tuksessa  tapahtuu tiesuunnittelu-, tierakennus - 
ja  vesitieosastoissa.  Päätoimisia virkoja  on vain 

 yksi; TVH:n niaisemanhoidonvalvoja. Piireissä  on 
sivutoimisia maisemavalvojia.  Tältä osin tapahtuva 
toiminta  on  maiseman-  ja  luonnonsuojelua. Ilman- 
suojelu, meluntorjunta  ja  veslensuojelu asfaitti -
ja  murskausasemilla  perustuu urakoinnissa  ja  omis-
sa töissä erityisvaatimuksiin. Suojelutoimenpitel

-den  valvonta tapahtuu työsuoritusten muun valvon-
nan yhteydessä ilman eritylshenkilökuntaa. Muilta 
osin ynipäristönsuojelu perustuu TVH:n ohjeisiin. 

Rajoitukset  ja  puutteet 

Ympäristönsuojelulainsäädännön  hajanaisuus, puut-
teellisuus  ja  vanhentuneisuus  sekä lakien valvon-
nan jakaantuminen monien eri viranomaisten kesken 
vaikeuttavat ympäristönsuojelunäkökohtien huomioon 
ottamista. 

Vastuu ympäristöhaittojen torjumisesta  on  epäsel-
vä. Yleisestä aiheuttamisperlaatteesta poiketen 

 on tienpitäjälle  katsottu kuuluvan ajoneuvojen  
ja  niiden muodostaman liikenteen aiheuttamien hait -
tojen torjunta (komiteamietintö  197:6)  

Ympäristönsuojelua  on  korostettu julkisessa tiedon-
välityksessä liian irrallisena, jolloin  sen  merki -
tys osana kokonaisuudessa  on  jäänyt huomaamatta 

 tai  painottunut helposti väärin. 
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Ympäristönsuojelun tutkimus - , kehitys -  ja  kou-
lutustoiminta  ovat vasta alussa, joten tiedon 
puute tällä alalla  on  yleisesti vallitseva epä -
kohta. Ennen kaikkea  on  puute sovelletusta käyt -
tötiedosta. 

Ympäristönsuojelun edellyttämlen henkilöresurs -
sien määrä laitoksessa lienee riittävä suunnit-
telukauden alkuvaiheessa. 

Ilmansuojelussa  ja  meluntorjunnassa  tarvittavien 
suojalaitteiden huono saatavuus rajoittaa suoja - 
toimenpiteitä. 

Kysyntäennus  te  

Rakennuslaki  ja  vesilaki  ovat parhaillaan uusit 
tavana. Rakennuslakiln tulee sisältymään  min,  maan - 
käyttöä koskevia määräyksiä. Vesilain tarkistami -
sessa kiinnitetään erityistä huomiota vesiensuo-
jeluun. Ilmansuojelu -  ja  meluntorjuntalait  ovat 
tekeillä. Luonnonsuojelulain uudistamista  on  vaa-
dittu. Myös muita lakeja tarkistettaneen ympäris -
tönsuojelun osalta. Nämä lait niihin ilittyvine 
asetuksineen  ja  muine määräyksineen  tulevat edel -
lyttämään nykyistä tehokkaampia toimenpiteitä. 

Toimenpiteiden määrä tien -  ja  vesitienpidon aiheut 
tamasta  luonnon-  ja  maisemansuojelusta  riippuu 
lähinnä uusien rakennettavien kohteiden määrästä. 
Ilmansuojelussa  ja  meluntorjunnassa  tarvittavien 
suoja.laitteiden määrä riippuu lähinnä päällyste 
töiden kokonaismäärästä sekä töiden järjestelys 

 tä.  Liikenteen aiheuttamat haitat määräytyvät pää -
asiassa  ii ikennemäärästä,  liikenteen koostumukses - 
ta  ja  nopeudesta  sekä ajoneuvojen kunnosta. Vesien - 
suojelussa  on  kyse pääasiassa katastrofiluonteis

-ten  tapausten estämisestä. 

Uusien teiden rakentamisen osuuden pienentyessä 
siirtyy ympäristönsuoj elutoimenpi teiden painopis - 

 te  teiden parantamis  ja  kunnossapitotoimenpitei 
 den  edellyttämiin ympäristönsuojelutehtäviin. 

Määrä-  ja  laatutavoitteet 

Tiensuunnittelussa  pyritään välttämään maiseman- 
ja  luonnonsuojelun kannalta arvokkaita alueita. 
Maisemanhoitotoimenpiteet tehdään siten, että 
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luonnon uudistuva vaikutus tulee mandollisim-
man suuressa määrin hyväksikäytetyksi. 

Asfaitti-  ja  murskausasemilla varaudutaan  suun-
nittelukaudella saavuttamaan nykyisten suojelu - 
toimenpiteiden  B-luokan taso vähimmäisvaatimus-
tasoksi. 

Liikenteen melu otetaan huomioon uusien teiden 
suunnittelussa. Nopeusrajoituksin pyritään pienen-
tämään vanhoilla teillä liikennöivien ajoneuvo-
jen meluhaittoja. 

Vesiensuojelussa  pyritään estämään öljytuottei -
den  ja  muiden vesille haitallisten ainesten pää-
sy maahan  ja  vesiin. 

Vesakkomyrkytykset  pyritään korvaamaan suunnitte-
lukaudella mekaanisin vesakonleikkuulaittein. 

Toiminnan  ja sen  kehityksen yleislinjat 

Ympäristönsuojelu vaklinnutetaan organisaatiossa. 
Henkilöstöä käytetään toiminnan laajetessa suun-
nittelukaudella nykyistä enemmän ympäristönsuo 
jeluun. Suunnittelukauden alkupuolella pyritään 
maisemavalvojien tehtävät muuttamaan päätoimisiksi. 
Kauden loppupuolella saattaa  tulla  tarpeellisek- 
si erikoiskoulutetun ympäristönsuojeluhenkilökun -
nan hankkiminen. Ulkopuolisia resursseja käytetään 
ympäristönsuojelun suunnittelutehtävissä. 

Keskushallituksen toimesta suoritetaan ympäristön -
suojelun tutkimus-  ja  kehitystoimintaa  ja  järjes-
tetään alan jatkuvaa koulutusta, joka suunnataan 
kaikille tasoille. 

Resurssitarve  

Hankkeiden rahoituksessa otetaan huomioon ympäris - . 
tönsuojelun aiheuttamat lisäkustannukset. Määrä-
rahoja varataan toteutettujen järjestelyjen yllä-
pitoon. Lisäksi pyritään ottamaan huomioon tutki -
mus-, kehitys-  ja  koulutustoiminnasta  ja  mandolli-
sista öljyvahingoista aiheutuvat kustannukset,  il

-mansuojelun  ja  meluntorjunnan valvontalaitteiston 
hankintakustannukset  sekä näiden laitteiden käyttö 
kustannukset. 

F'TfJ\Ør% 
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5.18  
Yhteysupseerin  tehtävät 

TVH:een  asetetun yhteysupseerin johdolla toimiva  so-
tilastoimisto  pitää sotilasviranomaiset tietoisina 
laitoksen toimialalla tapahtuvasta toiminnasta sekä 
kehitystyöstä. Sotilastolmisto saattaa laitoksen 
tietoon ne pääesikunnan suorittamat suunnittelu-  ja 

 valmistelutyöt,  jotka vaikuttavat laitoksen sekä 
poikkeus- että normaaliajan suunnitelmiin  ja  toi-
menpiteisiin. Sotilastolmisto suorittaa myös puo-
lustustaloudellisen suunnittelukunnan (PTS) raken-
nusjaoston edellyttämiä selvitys-, suunnittelu- 
ja  järjestelytehtäviä. 

TVH:ssa  toimiva yhteysupseeri toimii lisäksi yh-
teysupseerina liikenneministeriössä. 
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6.  
RESURSSITOIMINNAT  

6.0  
Resurssitoiminnat  yleisesti 

Laitoksen resurssitoimintojen piiriin luetaan kuu-
luvaksi kaikki erilaisten voimavarojen hankintaan 

 ja  kehittämiseen kuuluvat tehtävät sekä kutakin  re-
surssilajia  koskevat käyttöön liittyvät koordinoin-
titehtävät riippumatta siitä, onko kysymyksessä 
laitokseen kuuluvat vai toiminnassa käytettävät ul- 
kopuoliset voimavarat. Resurssien kehittämistoimin-
nan piiriin kuuluu sekä laitoksen oma kenittämis-
toiminta että aktiivinen osallistuminen laitoksen 
ulkopuoliseen kehittänilstoimintaan. 

Ulkopuolisia voimavaroja, kuten urakoitsijoita, 
vuokrattua konekalustoa  ja  konsuitteja  käytetään 
silloin, kun hyväksyttyjen toimintasuunnitelmien 
toteuttaminen laitoksen omien voimavarojen avul-
la ei ole mandollista  tai  kun ulkopuolisten voi-
mavarojen käyttö harkitaan muuten edulliseksi. 
Tämä tulee yleensä kysymykseen silloin, kun teh-
tävät niiden laajuuden vaihteluiden  tai  tarvit-
tavien voimavarojen poikkeuksellisuuden vuoksi 
edeilyttäisivät laitoksen organisaation tila-
päistä laajentamista  tai  muuttamista. Tehtävien 
tulee myös sisällöltään  ja  suoritustavaltaan  so-
veltua ulkopuolisten suoritettavaksi.  

6.01  
Urakointi  

Nykytila 

Laitos pitää urakointia ylläesitettyjen edellytys-
ten puitteissa taloudellisena  ja  tarpeellisena 
töiden toteuttamismuotona. Laitoksen tavoitteena 

 on  ollut pitää urakoinnin määrä tasaisena ammat-
titaitoisen urakoitsijakunnan säilyttämiseksi. 
Rahoituksen vuotuisten vaihteluiden johdosta  on 
urakoinninkin  määrässä tapahtunut vaihtelua. Ura-
koiden kokoa  on  pyritty vaihtelerriaan siten, että 
kaikenkokoisille urakoitsijoille olisi tarjolla 
työtilaisuuksia. 

Rakentamistoimialalla  käytetään kokonaisurakointia 
 ja  osaurakointia (päällystystyöt, murskaustyöt, 

 maan-  ja  kallionleikkaustyöt, siltatyöt  sekä eräät 
erikoistyöt), kunnossapidossa osaurakointia (pääl-
lystystyöt, kestomerkintätyöt, vihertyöt ym.)  ja 

 vesitietoimialalla kokonaisurakointia. 
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Rajoitukset  ja  puutteet 

Työllisyysrahoituksen  käyttö urakointiin  on  hanka-
laa !  koska töiden ajoittaminen työllisyysnäkökoh-
tien mukaisesti aiheuttaa lisäkustannuksia. Li-
säksi rahoituskausi  on  monasti liian lyhyt urakoin

-tia  ajatellen. 

Eräänä puutteena  on urakointla  koskevien säännös-
ten (urakka-asetus, urakkapäätös  ja  yleiset sopi-
musehdot) vanhentuneisuus, kun alempitasoiset ura-
kointiln liittyvät asiakirjat  on  nyt laitoksen toi-
mesta uusittu. 

Pätevästä valvontahenkilöstöstä  on kokonaisura-
koinnin  puolelle ollut puutetta. 

Eräisiin erikoistöihin ei löydy riittävästi ammat-
titaitoisia urakoitsijoita kunnollisen kilpailuti-
lanteen aikaan saamiseksi. 

Kustannustason nousu  on  aiheuttanut vaikeuksia  u-
rakoinnille.  Viime aikoina  on  urakoitsijoiden  te-
kemien  tarjousten vähälukuisuuden takia ollut vai-
keuksia saada aikaan kunnollista kilpailua.  Kim-
teähintaisia  tarjouksia tehdessään urakoitisijoil

-la on  ollut vaikeuksia ennakoida tulevaa kustannus-
tasoa, mikä  on  saattanut johtaa suuriinkin virhe-
arviointeihin. Yli yhden vuoden pituisten urakoi - 
den indeksisidonnaisuus on  kuitenkin helpottamas

-sa  tilannetta. 

Kehi ttämi stavoitteet 

Suunnittelukaudella  pyritään laitokselle määritte-
lemään selkeänipi urakointipolitiikka. Urakoinnin 
määrässä ei toiminnan volyymin muuttuessakaan sai-
si tapahtua jyrkkiä muutoksia. Etenkin kokonais-
urakoinnin volyymi pyritään pitämään suhteellises-
ti tasaisena, jotta kokonaisurakointiin kehitty-
neen urakoitsijakunnan ammattitaito saataisiin 
käytetyksi hyväksi. Kokonaisurakointia käytetään 
keskisuurissa  ja  pienissä maantie-  ja paikallis-
tiekohteissa. Päällystysurakointia  pyritään edel-
leen laajentamaan toisaalta kiviaineksen hankin-
taan  ja  toisaalta viimeistelytöihin  ja ajoratamaa-
lauksiin. 

Urakointia  koskevat ylempiasteiset säännökset tu-
lisi uudistaa 	ja alempiastelsia  asiakirjoja 
pyritään kehittämään edelleen. 

Valvontahenkilöstön  koulutus laadittavana olevien 
valvontaohjeiden pohjalta  on  tarkoitus toteuttaa 
suunnittelukaudella, 



Urakoinnin  määrä oli vuonna  1973  seuraava: 

mmk % toim  jalan 
rahoituksesta 

Rakentaminen 
kokonaisurakat  72 11.4  
osaurakat  130 20.6  

Kunno ssapl  to  
osaurakat  70 20.1  

Vesitiet 
kokonaisurakat  24 48.0  

Yhteensä  296 28.8  

Kysyntäennuste 

Suunnittelukaudella  1976  -  80  muodostunee urakoin-
nm  laajuus oheisten kehityskäyrien mukaiseksi: 
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6.02  
Konekaluston  vuokraus 

Kaluston vuokrausta  on  käytetty sekä kunnossapi-
dossa että rakennustoiminnassa kokonais-  ja osa

-urakoinnin  ohella. Rakennustoiminnassa käytet-
tävä konekalusto kuuluu miltei kokonaisuudessaan 
urakointi-  tai vuokrausjärjestelmän  piiriin. 
Kunnossapitokaluston omavaraisuusaste  on  ollut  
fl. 75  %.  
Laitoksen tarkoituksena  on  kehittää edelleen  ko

-nekaluston vuokrausmuotoja  ja  menetelmiä  ja  lisä-
tä koneiden vuokrausta kunnossapitoa varten ka-
lustopolitlikan yhteydessä määritellyissä puit-
teissa.  

6.03  
Konsultit 

Edellä esitettyjen yleisten periaatteiden muka!-
sesti  on  laitoksen toiminnassa käytetty konsult-
teja pääasiassa 

liikenneverkkosuunnitteluun  ja  tutki-
muksiin, 
teitä, siltoja, vesiteitä, kanavia  ja 

 satamia koskevien suunnitelmien laati-
miseen sekä 
erilaisiin kehittämistehtäviin. 

Konsuittien käytt3  on  tapahtunut pääasiassa  kon
-suittitoimistojen  ja  valtion tutkimuslaitosten 

kanssa tehtyjen sopimusten perusteella  ja  se on 
 suurimmalta osaltaan hoidettu keskitetysti  tie - 

ja  vesirakennushallituksessa. Konsultteina  on 
mybs  käytetty eri virastoissa työskenteleviä  ja 

 muita asiantuntijoita. 

Liikenneverkkosuunnittelua  koskevat sopimukset  
on  usein tehty yhteistoiminnassa kuntien  tai seu-
tukaavallittojen  kanssa. Niiden kustannusosuus 
laitoksen  koko  suunnittelutoiminnassa  on  ollut 

 varsin  vähäinen. 

Tiesuunnittelun kokonaiskustannuksista  kohdistui  
v. 1973 n. 27  % konsulteilla teetettyihin  töihin. 
Vastaava luku siltasuunnittelussa oli  n. 90  ja 

 vesiteihin  ja  satamiin kohdistuneessa suunnitte-
lussa  ja  maaperätutkimuksissa  n. 50 %. 

Kehittämistehtävien konsuittitoiminta  on  vaih-
dellut vuosittain vireillä olleiden projektien 
laajuudesta  ja  vaiheesta johtuen. Näitä tehtäviä 
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on  toteutettu sekä tehtäviin myönnetyillä normaa-
leilla määrärahoilla että erillisillä kehittä-
mismäärärahöilla. Kehittäxnistehtäviin osoitet-
tujen määrärahojen niukkuus  on  vaikeuttanut  vält

-tämättömäksikin katsotun  ulkopuolisen asiantun-
temuksen saamista näihin tehtäviin. 

Laitos pitää vä1tt.niättömänä konsuittien käyt-
tämistä erityistä asiantuntemusta edellyttävissä 
suunnittelu-  ja  kehittärnistehtävissä  sekä lai-
toksen omien voimavarojen täydentämisessä. 
Suunnittelukaudella pyritään saamaan aikaan lai-
tokselle yhtenäinen konsuittien käyttöä koskeva 
toimintapolitlikka, jonka perusteella konsultte-
ja voidaan entistä joustavammin käyttää myöskin 
piirien toiminnan tukemiseen.  

6.0k  
Muut ulkopuoliset voimavarat 

Edellisten lisäksi  on  laitoksen toiminnassa käy- 
tetty ulkopuolisten valtion laitosten, liikeyri- 
tysten ym. palveluksia sellaisiin jatkuvlin teh-
täviin, joihin laitoksen omat voimavarat eivät 
sovellu  tai  riitä. Näitä ovat esim. painatus-
työt, automaattinen tietojen käsittely, kaluston 
huolto, kännöstyöt, koulutus-  ja  neuvottelutilo-
jen  hankinta  ja  karttapalvelu.  Ulkopuolisten 
voimavarojen käyttö tällaisiin tarkoituksiin jat-
kuu  ja  toimintaa pyritään rationalisoimaan sekä 
yhtenäistämään. 



6,1  
Henki lE5stö  

6.11  
Henkilöstön määrä  ja  rakenne 

Henkilöstösuunnittelun  lähtökohtana ovat olleet 
LM:n  ja  VvM:n  kannanotot, joiden mukaan henkilös-
tön kokonaismäärä ei saa kasvaa suunnittelukau-
della. Laitoksen henkilöstötarve suunnfttelukau-
della  on  oheisen taulukon mukainen. 

1974 1975 1976 1977 1978 19 79 1980 
Mu'te 

 l97 4-: 
PITi11H1LLINTO:  

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

1600 ióoo  1600 1630 16)0 1630 1630 +30 
tyntektjNt  900 900 900 870 870 870 8C -30 

XU11OSSPiT0  9800 9800 10000 10000 9900 9800 97CC -ICO 

toir1henki1öt  1800 1800 1800 ioO i800 - 	1800 1800 - 

ty6rtekijt  8000 S000  8200 8200 8100 8000 7900 -100 

U.:NITTELU  1400 1500 1600 1400 1s00 1400 1400 - 

to1riihnki1öt  800 900 850 850 8o 850 850 +50 
600 600 550 550 550 550 550 -50 

9600 9400 9)00 8700 8000 7800 7900 -1700 

tothexk11öt  2100 2000 2000 2000 1900 1900 1900 -200 
ty8teki jEt  7500 7400 7)00 6700 6100 5900 6000 

vsIr:ET  750 900 900 900 900 850 850 +100 

tciihek1löC  300 300 300 300 300 300 300  
t,nteviJi1t  450 600 600 600 600 550 550 +100 

31 75 100 100 34 36 35 +4 

toi1hent1öt  1 3 3 3 1 1 1 - 

ty0te1iiit  30 72 103 112 33 35 34 +4 
?II11ALLfl.T0  24100 24200 24200 23600 22700 22400 -  22400 -1700 

TVH 
to1m1hmkj1öt  800 800 800 800 800  800 800  

YHTEENSÄ 	n. 0 25000 25000 24400 23500 23200 23200 -1700 

Plirihallinnon  osalta henkilömäärät  on  ilmoitettu 
toimialoittain, mikä ei täysin vastaa tämän suun-
nitelman tehtäväpohjaista ryhmittelyä, koska ns yh-. 
teiEet tehtävät vaativat henkilöresursseja kaikU-
la toimialoilla,  vaikkakin pääosa niistä kuuluu 
hallintotoimialalle. Työntekijöiden määrä vähenee 
suunnittelukaudella  n. 1700  henkilöä. Tämä johtuu 
toiminnan supistumisesta erikoisesti teiden teke-
misessä. Tolmihenkilöistä laadittu yhteenveto 
osoittaa lievää laskua myös tämän ryhmän kokonais-
vahvuudessa. Toimihenkilöiden ammatti-  ja  koulutus-
jakautumasta  on  kuitenkin todettavissa, että lai-
toksessa  on  puutetta erikoistehtäviin tarvittavista 
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henkilöistä. Erityisesti palnottuneita uusia teh-. 
täväkenttiä ovat esim. lilkenneturvallisuus, kaa-
voitustyö, henkilöstöhallinnon kehittäminen, tervey-
denhuolto, työturvallisuus  ja  sosiaalitoiminta  se- 
kä erityistä ammattitaitoa  ja  asiantuntemusta vaa-
tivat suunnittelutehtävät. Toimihenkilöiden koko-
naismäärän säilyttäminen suhteellisen vakiona edel-
lyttää, että laitos voi suunnittelukaudella muuttaa 
toimihenkllöjakautumaa järjestelemällä vapautuvia 
toimia uudelleen siten, että niihin voidaan palka-
ta erikoistehtävissä tarvittavia henkilöitä. Toi-
rninnan volyymin muutoksista johtuvat vähennystar-
peet hoidetaan toimlalalta toiselle tehtävien si-
säisten siirtojen  ja  luonnollisen vaihtuvuuden 
avulla. 

Henkilöstöä  on  lähemmin tarkasteltu myös tehtävä-
kohtalsissa suunnitelmissa kohdalla, milloin  re-
surssikysymykset  ovat toiminnan kehittämisen es-
teenä. Lähinnä  on  esitetty toimintojen vaatimia 
lisäresursseja. Nämä  on  otettu huomioon henkilö-
kunnan kokonaismäärässä. 

Seuraavassa tarkastellaan laitoksen henkilökun-
nassa tapahtuvia muutoksia toimialoittain  ja  koh-
dassa  6.13  selvitetään tarkemmin laitoksen työ-
voimapolitilkkaa työllisyyslain  5.  ja  10. §:n  nä-
kökohdat huomioon ottaen. Käsite työvoima sisäl-
tää työmäärärahoin palkatun henkilöstön. 

TVH  

Vuoden  1975  aikana toteutettavaksi suunniteltu 
TVH:n organisaatlouudlstus merkitsee huomattavaa 
eri toimintojen uudelleenjärjestelyä sekä toimin-
tojen laajenemista  ja  syventämistä. Muutos ei 
vaikuta henkilöstön määrään  ja  rakenteeseen. Vir-
kamiesten eräitä nimikkeitä  on  tarkoitus muuttaa. 
Toimintojen uudelleenryhmittely vaatii kuitenkin 
järjestelyjä myös henkilökunnan kohdalla. Nämä 
organisaatlouudistuksesta aiheutuvat muutostarpeet 
TVH  on  varautunut hoitamaan sisäisin henkilöstö-
järjestelyln. 

Plirihallinto  

Hallinto 

Laitoksen hallinnolle asetetaan jatkuvasti uusia 
vaatimuksia, jotta  se  pystyy sopeutumaan muuttu -
vim  olosuhteisiin. Vaikka henkilökunnan määrän 

 on  laskettu pysyvän lähes ennallaan suunnitelma- 
kauden aikana, muuttuu rakenne korkeamman asteisen 
koulutuksen  ja  ammattitaidon omaavan henkilökun- 
nan suhteellisen osuuden lisääntyessä. Uuden orga- 
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nisaation  johdosta hajoitetaan tehtäviä pilrihal-
lintoon. Koska hallinnon kehittäminen  on  jäänyt 
muista toiminnoista jälkeen,  on suunnittelukaute-
na  pystyttävä järjestelemään henkilöstöä  mm.  kou-
lutus-, tiedotus-  ja  sosiaalitoiminnari lisäänty-
ylä tehtäviä hoitamaan. Työsuojeluun kuuluvat 
tehtävät lisääntyvät myöskin pilrihallinnossa. 
ATK-toiminnan suoritustehtävien osittain siirty-
essä keskusvirastosta piireihin  ja  tietojenkäsit-
telyn  määrän kasvaessa joudutaan piirien lasken-
takeskuksiln palkkaamaan lisähenkilökuntaa.  Ra

-kennekehityksestä  johtuvia henkilöstön välttärtiät-
tömiä muutostarpeita joudutaan ottamaan huomioon 
vuosittain toimihenkilöitä koskevan  tulo- ja  meno-
arviokäsittelyn yhteydessä. 

Suunnittelu 

Suunnittelun pitkäjäriteisyyden  ja  kasvavien laatu-
vaatimusten vuoksi eivät tekemisessä tapahtuvat 
supistukset vaikuta suunnittelutoimintaa pienentä-
västi. Toimiala vaatii jonkin verran lisähenki-
lökuntaa. Toimialan työtä lisäävät pienten suun-
nittelukohteiden määrän kasvu,  mm. ilikenneturval-
lisuuskohteet,  osittain valmilden suunnitelmien 
tarkistaminen nykyisiä suunnittelustandardeja vas-
taaviksi  ja  suunnitelmallisuuden  lisääminen sekä 
tieverkko-  ja  yleissuunnittelun  lisääminen. Myös 
erilaisten lausuntojen antaminen  on  jatkuvasti 
kasvava tehtävä. 

Suunnittelutoimintaa,  ehkä eniten siltasuunnitte-
lua, rajoittaa henkilöstön riittämätön määrä  ja 

 suuri vaihtuvuus. Osittain henkilöstön puutetta 
voidaan korvata käyttämällä työnsuorittajana  kon

-suitteja,  mutta tämä ei ole aina työn luonteen 
vuoksi mandollista eikä taloudellista. Tutkimus- 
ja  suunnitteluhenkilöstön  vähyydestä johtuen lii- 
enteen  ohjausta  ja  säätelyä koskeva suunnittelu- 

työ  ja  ohe1den  laatiminen sekä siltojen painora-
joitusten määrttä.mnen jäävät puutteeliisiksi. 
Suunnittelutehtävissä tarvittavan erityistä arnmat-
titaitoa omaavan henkilöstön palkkaus edellyttää 
suunnittelukaudella mandollisuutta käyttää suun-
nitteluun osoitettua rahoitusta myös alan ammatti- 
henkilöstön paikkaukseen  tai  vastaavaa lisäystä 
palkkausmoment ilie 

Tekeminen 

Toimialan henkilöstö vähenee toiminnan laajuutta 
noudattaen. Työntekijöiden määrä supistuu eniten 

 (n. 1500  henkilöä). Toimihenkilöiden lukumäärässä 
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on  odotettavissa lievää supistumista  (n. 200  hen-
kilöä). Henkilöstön supistuminen tapahtuu paitsi 
luonnollisen vähenemisen kautta myös siirtoina 
muille toimialoille. 

Kunnossapito 

Suunnittelukaudella  toiminta varsinaisen kunnossa- 
pidon osalta pysyy nykyisen laajuisena. 	Tehostet- 

\  tu  kunnossapito supistuu annetun kehyksen takia, 
kun taas kestopäällysteiden uusimistarve lisääntyy. 

Työntekijöiden osalta varsinaisen kunnossapidon 
\ \  henkilökunta vähenee jonkin verran. 	Vastaavasti 

\ 	,. kestopäällysteiden uusiniistöissä henkilöstömäärä  
X  kasvaa hieman. 	Toimlalan puitteissa henkilökun- 

ta  kokonaisuudessaan säilyy lähes nykyisen suurui- 
sena;  lievää vähenemistä kuitenkin tapahtuu. 	Li- 
sääntyvä koneellistaminen vähentää henkilökunnan 
tarvetta. 	Toisaalta kunnossapidon työntekijöiden 
osalta  on  todettava, että lähivuosina  on  odotetta- 
vissa runsaasti eläkkeelle siirtymisiä (ks. kohta  
5.1)  työntekijäin ikärakenne). 	Varsinkin alueilla, 
missä  on  työvoimapulaa, tulee henkilökunnan ikära- 
kenteeseen kiinnittää vakavaa huomiota. 

Vesitiet 

Vesitietoimialan  henkilöstöä  on  käsitelty kohdassa 
 1. Vesitiet. 

6.12  
Henkilöstöhallinnon kehittämistavoitteita 

Tekijöitä, jotka pakottavat henkilöstöhalliritoa ke-
hittymään, ovat: 

Toiminnan volyymin pienenemisen seuraukse-
na tapahtuu laitoksen henkilökunnassa sekä 
määrällisiä että laadullisia muutoksia. 
Kokonaishenkllömäärä vähenee  1700  henkI-
löllä.  Toisaalta hallinnolliset  (mm.  so-
siaali-, tiedotus-, koulutus-, työsuojelu- 
jne.), tutkimus-  ja  suunnittelutehtävät ym. 

 erikoishenkilöstöä vaativat tehtävät li-
sääntyvät sekä toisaalta kunnossapidossa I-
kärakenteen johdosta tapahtuu  mm. työnjoh-
toportaan  vähenemistä, nuoremmista työnjoh-
t4jista  ja  varsinkin erikoistyönjohtajista 

 on  puutetta. Työvoimapula etenkin Etelä - 
ja  Länsi-Suomessa tuo erittäin vaikeita 



165  

ongelmia, samoinkuin toisaalta työvoiman 
ylitarjonta Pohjois-  ja  Itä-Suomessa.  
Ns. 0-linjan noudattaminen, ts. henkilös-
tön kokonaismäärän pitäminen nykyisellään 
asettaa vaatimuksia organisaatio-  ja  hen

-kilöstösuunnittelulle. 

Määrälliset  muutokset hoidetaan sisälsin 
siirroin toimialalta toiselle  ja  luonnol-
lisen  vaihtuvuuden kautta. Laadullisiln 
muutoksiin pyritään aktiivisin toimenpi-
tein vaikuttamaan lähinnä siten, että 
laitoksen palvelukseen saadaan erilaista 
korkeamman asteisen koulutuksen saanutta 
henkilöstöä, jollaisesta erityisesti pIl-
rihallinnossa  on  puutetta. 

Jotta laitos pystyisi sopeutumaan henkilöstön osal-
ta muuttuviin olosuhteisiin, edellytetään henkilös-
töaslollta, erityisesti henkilöstö-  ja  paikkauspo-
litlikalta  joustavuutta. Henkilöstöhallinnon ke-
hittäminen onkin aktiivisen toiminnan kohteena. 
Vuonna  1974  on  muodostettu henkilöstöhallintoa ke-
hittävä projektiryhmä, joka jakaantuu seuraaviin 
työ ryhmiin: 

- 	henkilöstöpolitilkan täsmentäminen 
- 	henkilösuhdekeskustelujen  käynnistäminen 
- 	henkilörekisterin  kehittäminen 
- 	työhönottotoiminnan  ja  henkilöstösuun- 

nittelun  kehittäminen. 

Projektiryhmä  saanee työnsä päätökseen vuonna  1976,  
jolloin työn tuloksia voidaan ryhtyä soveltamaan. 
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6.1)  
Laitoksen työvoimapolitiikka 

Käsitteellä  työvoima tarkoitetaan tässä työmäärä-
rahoin palkattua henkilöstöä. 

Työvoimamäärät toimialoittain  V. 1970  -  7  sekä 
suunnittelukaudella  1975  -  80  ilmenevät oheisesta 
kuviosta.  
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Kunnossapito-  ja  tierakennustyövoima  on ikäjakau-
tumaltaan  huomattavasti vanhempaa kuin työllinen 
työvoima yleensä, mikä ilmenee oheisesta työnteki-
jöiden  in  perusteella tehdystä sumniakäyrästä. 
Naisten osuus työvoimasta  on 5  ...  8  %.  
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 VUOTTA) 

TYÖNTEKIJÄN IKÄ 

Työllisyyslain  5  ja  10 §  määräävät julkisen laitok-
sen tasoittamaan sekä kausi- että suhdannevaihte-
luita. Tierakennustoimintaa voidaan käyttää  sub-
dannevaihteluiden  tasaamiseen, mutta  lain 10 §:n 

 noudattaminen käy mandottomaksi, koska 

- 	työllisyyden turvaamiseksi asetetuilla 
määrärahoilla työllistettyä työvoimaa ei 
lasketa mukaan määrättäessä talvi/kesä-
painotteisuuden suhdetta 

- 	tiepo1itiikan  muuttumisen johdosta toi- 
menpiteet ovat enenevässä määrin raken-
teen parantamisia  ja  muita kevyttä toimen-
piteitä, joissa talvitölden osuus  on  ra-
joitettu. Toimenpiteen luonteen muuttu-
minen ilmenee rahoituksen jakautumasta 
eri toimenpideryhmille: 

Toimenpide 	 1968 	1972-73 	1976-80  

rakentaminen 	 28  % 	28  %  32  %  
suuntauksen parantaminen 	57  % 	31  %  29  $  
rakenteen parantaminen 	15  % 	1  %  39  % 
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todellinen työssäolovahvuus  on  kesällä 
huomattavasti pienempi kuin ns. kirja- 
vahvuus, jonka perusteella määrätään työl-
lisyyslain edellyttäniät vahvuudet  (kuva)  

- 	työllisyyshankkeiden  päällystys-  ja  vii- 
meistelytyöt  joudutaan tekemään varsinai

-sula  määrärahoilla 

- 	kunnossapitotoiminnassa päällysteiden  uu- 
simisen osuus kasvaa. 

Tuote-  ja toiminnansuunnittelun kehittniisellä  voi-
daan edelleen siirtää joitakin kesätöitä talvikau-
delle, mutta  koko suunnittelukaudella  tulevat oh-
jelmat olemaan kesäpainoisia. 

Työllisyyden turvaamiseksi asetettavia määrärahoja 
tulisi laitoksen käsityksen mukaan ohjata  vain 

 käynnissä olevien hankkeiden nopeuttamiseen  tai ns. 
kertahankkeisiin  eli hankkeisiin, joista rahoitet-
taisiin kerralla yli puolet, jolloin voitaisiin 
lisätä eduskunnan päätösvaltaa nimettyjen hankkel

-den  osalta. 

Suunnittelukaudella  ovat laitoksen tavoitteet työ-
voimapolitiikassa: 

Palkkauksen  ja  sosiaalisten etujen ke-
hittininen tarkoituksena luoda pysyvä 

 ti emiesammattikunta;  

Korkeatasoisten majoitustyömaiden lisää-
minen, jotta tierakennustoimintaa voidaan 
ohjata  sinne,  missä liikenteen  ja lilken-
neturvallisuuden  kehittämisen kannalta  
on  välttämätöntä tarvetta; 
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Kunnossapitohenki15stön uudelleenkoulu-
tukseri 1isäminen.  Tällä pyritään nos-
tamaan tuottavuutta sekä vähentämään 
uuden henki15stön tarvetta; 

Koneellistamisasteen  nostaminen  ja  suo-
ritusteknilkan kehittäminen vaikeutuvan 
työvoimapulan vuoks. Etelä-Suomessa; 

Suoritusteknhikan  kehittäminen talvi-
painoitteisemmaksi kausivaihteluiden  ta - 
saamiseksi. 



6.2  
Kalusto 

Toiminnan nykytila 

Laitoksen kalustosuunnittelu kohdistuu nykyisel-
lään pääasiassa laitoksen oman kaluston tarpee-
seen, ylläpitämiseen  ja  kehittämiseen. Kalusto- 
suunnittelussa selvitetään, miten  on  tarkoitus 
ylläpitää laitoksen päätoimintojen tarvitsemien 
omien kalustoresurssien määrä  ja  laatu halutun 
suurui  sena  
- 	kalustoinvestoinnein 
- 	kaluston kunnossapitotoimenpitein. 

Omalla työkonekalustolla pyritään kattamaan  vain 
 osa  yleisten teiden kunnossapidon tarvitsemista 

kalustoresursseista. Kausiluonteisen työrytrnin 
takia ajoittain vapaaksi jääviä resursseja käy -
tetään myös rakentamistoiminnassa. 

Rakentamistoimintaa  varten ylläpidetään varsinai-
sesti  vain  hyvin pieni oma kalustomäärä. 

Tutkimus-  ja  suunnittelutoiminnan  edellyttämää 
kalustoa ylläpidetään  varsin  korkeaa omavaral-
suusastetta vastaavasti. 

Laitoksen kalustosta pääosa kuuluu vuoden  1971 
 alusta käynnistettyyn konepankkiin, joka  on pIl-

rikohtaisesti  itsenäisesti toimiva koneiden käy-
tön  ja  Investointien suunnittelun johtamisväli-
ne sekä kustannusten kohdistusmenettely. 

Konepankin  kehitys.  

__________________________________ 1971 ________ 1972 
________ 1973 _______  

l:i14 
(d  rvio)  

kaluston  jälleeriharxkintahint 
-  arvo vuoden alussa 	mmk  350 350 500 530 
-  osuus  koko  kalustosta 	%  60 60 70 70  

käyttömenot 	 mmk  51,9 56,5 69,1 84,7  
pääomakustannukset  (6okorho)mlTIk  30,1 2,7 31,0 36,3  
kokonaiskustannus 	mmk  82,0 83,2 100,1 121,0  

Jälleethankintahinta  on  kunkin vuoden alussa vallinneeseen 
hintatasoon tarkistettu arvo. 

Kaluston kunnossapito hoidetaan käyttäen sekä 
laitoksen omia että ulkopuolisia korjaamoita  ja 

 tiemestaritukikohtia. Kunnossapitotöistä  suo-
ritetaan korjaus-  ja  huoltotyömäärien  mukaan  las- 
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kettuna  omilla korjaamoilla  n. 55  %, tiemesta-
ritukikohdissa  n. 35  ja  loput ulkopuolisilla 
korjaamoilla. 

Kysyntäennuste 

Kalustoresurssien kokonaiskysyntä  suunnittelu- 
kaudelle  on  pääresurssien  osalta esitetty graa-
fisesti  seuraavalla sivulla olevissa kuvissa 
(käyrästjen ylin viiva). Kysyntäennuste  on 

 vasta  n. 60  %:sti  laadittu yleisten teiden kun-
nossapidon suunnittelumenettelyä käyttäen. Lop-
puosa perustuu suunnittelustandardien keskeneräi-
syyden takia vielä aikaisempien vuosien toteu

-tuman  pohjalta laadittuun arvioon. 

Kuitenkin  on  nähtävissä aikaisempien  5 -vuotis--
suunnittelukierrosten kysyntäennusteisiin  ver-
rattaessa  n. 10  %  suuruusluokkaa oleva kokonais-
resurssien tarpeen väheneminen, joka johtuu  mm. 

 seuraavista seikoista: 

tarkemmat tiedot suorittavista toimen-
piteistä (yleisten teiden kunnossapi - 
don  laatu-  ja  määrästandardit) 
tarkentuneet suunnittelurnenettelyt  
(kaluston kuormitussuunnitelmat) 

kokonaisuudessaan tehokkaampi  ja  tek-
nologisesti ajan tasalla oleva kalus-
to. 

Suunnitelma  ja  arviot  on  laadittu pliriorgani-
saation toimesta paikalliset olosuhteet huomi-
oon ottaen. 

Kysyntäennusteen  pohjalta  on  TVH:n 	toimesta 
laadittu kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa vas-
taamaan tasaista  70  mmk (tarve)  ja  vaihtoehtoi-
sesti  55  mmk (kehys) vuotuista investointirahoi-
tusta kauden aikana. 
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Kaluston kunnossapitopalvelujen kysyntäennuste 
 on  korjaus-  ja huoltotymäärissä arvioituna: 

milj.  h 
1.5 

0.5  

TARVE 

 XE  H VS  

1974 	1975 	1976 	1977 	1973 	1979 	1980  

Kysyntäennuste  perustuu kalustosuunnitelman  mu
-kaislin kalustomääriin.  

Rajoitukset  ja  puutteet 

Yleisten teiden kunnossapidon suunnittelujärjes-
telmä  on  otettu käyttöön vasta kuluvan vuoden 
alusta. Sitä ennen perustui suunnittelu pääosil-
taan aikaisemman toteuturnan pohjalta laadittuun 
arvioon. Tämä ei antanut pitkän  tai  edes kes-
kipitkän tähtäimen kalustosuuiinittelulle riittä-
vää perustietoutta. 

Laitoksen omien kalustoresurssieri ikärakenne  on 
 erittäin epätasainen  ja  valtaosaltaan (työkone-

määristä  n. 90  %)  hankittu ennen nykyisin voimak-
kaasti tiedostettujen ergonoiniatavoltteidn 
esilletuloa nykyisessä laajuudessa. 

Tämän ylivanhan kaluston käytöllä vaarannetaan 
työntekijäin terveyttä  ja tuhlataaii epätaloudel-
lisissa korjauksissa  valtion varoja. 

Seuraavalla sivulla  on  laitoksen oman kaluston 
ikärakennetta esittävä toimitusaikajakauturna -ar-
yb  vuonna  1975.  Vuoden  19(4  hankinnat  on  ar-
viossa  otettu huomioon, vaikka ne oivät vbelä 
sisälly nykyiseen konekantaan.  
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Nämä  kalustoryhmät  vastaavat jälleenhankintahin-
naltaan  n. 70  %  laitoksen kalustoinvestointisuun-
niteiLmista antaen siten kokonaisuudesta riittä-
vän kattavan kuvan. 

Kaluston kunnossapitotolmintaan vaikuttaa eniten 
laitoksen korjaamotilojen yli-ikäisyys. Valtao-
sa korjaamoista  on  tarkoitukseen sopimattomla  ja 

 työskentelyolosuhteet niissä ovat sekä työn suo-
rittajan että työn suorituksen kannalta heikot. 

Toimintalinjat  ja  tavoitteet  

Oman  kaluston määrää  ja  laatua säätelemällä py-
ritään suunnittelukauden kuluessa saavuttamaan 

 mm.  seuraavat tavoitteet: 

— 	omavaraisuusaste  on  kauden jälkeen sel- 
laisella tasolla, joka alueelliset o-
losuhteet huomioon ottaen takaa vieraan 
kaluston saatavuuden sekä oman kalus-
ton taloudellisen käytön  ja  riittävän 
toimintavarmuuden 

- 	oma kalusto  on  kauden jälkeen ergono- 
misesti sekä teknologisesti vaatimuk-
set täyttävä 

— 	kaluston, henkilöstön  ja  tarvittavan 
rahoituksen muutokset tapahtuvat vä-
hitellen  ja  ohjattuina.  

Laitoksen kalustopolitlikan teeseissä määritel- 
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tyjä ohjeellisia orriavaraisuustavoitteita ari  pii-
rien toimesta alueellisesti tarkistettu siten, 
että tarvesuunnitelman mukaiset omavaraisuusas

-teet  ovat  kalustoryhmien osalta (%:na kokonais-
kysyxiriästä) seuraavat: 

Ornavaral suusaste  

[Piirien suunnitelma  19d1 75  
Kalustolaji suunn. 	ohje-  

1975  -  79 	arvo 
L 	------ -------------------

- 
vaihtelu 	paiuotettu 

______  

vairitoelitul  arvo  ______ 

tiehöylät 	96 	85 8k-l00 89  
kuorma-autot 	70 	60  oo -80 6A  
t.raktorit 	73 	 - 	60 55-70 63  
pyräkuor- 	 60 47-74 63  
jnurskaainot 	43 	-30 22-52  

Kaluston kunnossapitotoimirlrIaSSa pyritään suun-
nittelukauden loppuun rninness laitoksen kalus-
topolitlikassa määriteltyyn  n. 80 %:n  omavaral-
suut een. 

Korjaarnoiden  toimintaa kehitetään tavoitteena 
 «man  koraamotoirninfia1i t.aloudellisuuden  paran-

taminen. Plireittälnen kehittärnisohjelma  on 
 seuraava: 

Kiant 

 Mikkeli 

 Oulu, 0 

 -Kouvola 

Turu. 

Bljiik 

TUv ie 

Pketrn 

Viasa, 

Jonou 

 Kuopio 

 Tamper 

Turku, 

Oulu, 

Heloini 

Rov&ni 

___  i  -  1980 1981 	[198sf 19ti3  19M 

11 H  

- - -  koulutus 
- kchlttamiatOireiflt& 

iio8nAjO 
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Korjaamotiloja  pyritään uusimaan siten, että ne 
ergonomisesti  ja  teknisesti täyttävät nykyiset 
vaatimukset. Korjaamoiden rakennusohjelma  on 

 laitoksen talonrakennusohjelmassa. 

Suunnittelukauden  tavoitteet pyritään saavutta-
maan siten, että kaluston osalta 

	

- 	tavoitteeksi asetettu tila saavutetaan  
1981  alusta lukien 

	

- 	muutokset ovat mandollisimman tasaisia 
vähitellen tapahtuvia 

	

- 	investoinnit ovat tasaisia sekä arvol- 
taan että konelajikohtaisilta kappale-
määri itään 

	

- 	tasainen omien kalustoresurssien  ja  ko- 
neiden käyttäjien työpalkkamuutos aikaan 
saadaan käyttämällä suunnittelukautena 
vaihteleva, kuitenkin vähenevä, määrä 
ylivanhoja koneita 

	

- 	suunnittelujakson  aikana saatetaan  kor- 
jaamolden  kehittämisohjelma loppuun se-
kä Vaasan, Pohjois-Karjalan, Kuopion  
ja  Hämeen piirien uudet korjaamoraken-
nukset saadaan käyttö5n. 

Vaihtoehtojen perusteluja  ja  vertailuja 

Laitoksen laatiman  5-vuotistarvesuunnitelman  vuo-
tuiset investointirahoitustarpeet ovat miltei sa-
mat kuin  v. 1975  -  79  suunnitelman vaihtoehto 
l:ssä, vaikka kustannustason nousu  on  kalustoyk-
sikiiden hankintahintoja verratessa  ollut huomat- 
tavan suuri. 

Rahoitustarpeen  pysyminen lähes entisellään joh-
tuu seuraavista osittain eri suuntiin vaikutta-
vista muuttuvista tekij5jstä verrattuna  v. 1975 

 -  79  suunnitelmaan: 

	

- 	resurss1kysyntäennutee  arvot ovat  n. 
10  pienemmät 

	

- 	omavaraisuusastetavoite  on  asetettu 
kalustolajlsta  riippuen  n. 10  -  15  %-
yksikköä alernpaan tasoon 

	

- 	yksikköhintamuutos  on  yleensä suurem- 
pi kuin rahanarvomuutos johtuen  ergo-
nomisten ja teknologisten  vaatimusten 
kasvarni sesta 

	

- 	ergonomisesti puutteellinen kalusto 
uusitaan kokonaisuudessaan kauden ai-
kana. 
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"Tarve' t -(n:o  1)  ja  ttKehys_(n:o  2)  vaihtoehtojen 
arvoja  ja  vaikutuksia  on  vertailtu seuraavassa: 

VAiHTOEHTO  n:o  1 
 "T;uve" 

VAIHTOEHTO ri:a 

'Pehys" 

Tavoite 

- omavaralsuusaste  V. 	1981  

- tiehöylät  89  %  78  

-  kuorma-autot  64  %  55  % 
-  traktorit  63  %  55  % 
- pyöräkuorniaimet  63  %  46  % 
- murskaamot  31  %  26  % 

-  ergonomisesti tyydyttävö kalusto  kyllä kyllä  

Voimavarojen tarve 

- henkilöstdarvo l9d1 	ja muutos/1974 

- käyttäjätyöpaikkoja  fl. 2200/-700 n. 	1 9001- 1 000  

-  kaluston kp:n työpaikkoja  690/-2C3 620/-'_30  

-  oman kaluston  mv.  rahoitus 

- 	v. 	1975-1980 405  mmk  330 mink  

-  keskimääräinen vastainen tarve  51  mink/v  46  mmk/v 

- vuokraustarve -  yleisten teiden kun- -  vaihtoehdon  1 11- 
nossapidon  osalta cäksi  n. 	68  rr.r.k/ 
konelajista  riippuen  1 9/5 -1 980  ja  silta  
n.10-70%  kokonams- eteemin  n. 	33  :mnK/v, 
resurssitarpeesta  jos ooavaraisi..utt.a  
v. 	1981  ei muuteta 

k4yttömenoero 	yleisten teiden - -  39 	mrnk/19'/5-1930  
ja slita  eteenpain 

kunnossapidon raholtustarvelisays . 	lb  5ik/V  

verrattuna vajhtoehtoon n:o  1  

- korjaamopalvelujen  Osto ulkopuolelta 

- asenriustyötä 	v. 	1975-1930  -  0,7  mil,j.n 	22  mmic -  0,6  milj.h 	O 	mk 

-  kotimaan teollisuus 

- TVH-kalustchankintcja  

'v. 	1975-1980 379  mmk  311  

-  yksityisiä tilauksia  

v. 	1975-1980  -  22  mmk 
- vuokrattujen  resurssi 

hankinta -  kotimainen  osa -  sama kuin vaihto- 
ehto n:o 1:ssa 
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Kansantaloudellisten näkökohtien vertailussa  on 
 huomattava, että suunnittelukautena lähes  90  % 

 nykyisestä kalustosta poistetaan  ja sen  tilalle 
hankitaan uutta kalustoa jonkin verran pienem-
mät määrät. Suunnittelukauden hankinnat ovat 
kuitenkin  n. 40  %  korkeammat kuin keskirnääräi-
nen arvo edellyttäisi johtuen kaluston ikära-
kenteesta. 

Kalustoinvestointien  kotimaiset osuudet  v. 1975  
-  80  ja  vastaava työllisyysvaikutus 

vaihtoehto  1 	vaIhtoehto  2  

Investoinnit 
TVH  379  mmk  311  mmk 
yksityiset -  22  mmk 

Yhteensä  379  mmk  333  mmk 

Teollisuuteen 
työllistyy 
henkilöä/vuosi  n. 	630 n. 	550  
(miestyövuosi- 
kustannus  
100.000  mk) _________ __________  

Vaihtoehto  1  työllistää siis  suunnittelukaudeksi 
 n. 80  henkilöä/v  kotimaiseen teollisuuteen enem-

män kuin vaihtoehto  2.  

Toimintavarmuus  muodostuu vaihtoehto 1:llä lai-
toksen kalustopolitlikan mukaiseksi, mutta vaih-
toehto 2:lla selvästi alemmaksi. Vaihtoehto 
2:lla joudutaan lisäämään yksityisen kaluston 
vuokrausta, joka aiheuttaa sekä käyttömäärära

-hojen  lisätarvetta  että lisääntyvää painetta yk-
sikkövuokrakustannusten nousun suuntaan. 

Henkilöstönäkökohtia  vertailtaessa vaihtoehto  1 
 tarjoaa kuljettaja/käyttäjätyöpaikkoja laitoksen 

organisaatiossa  n. 300  enemmän kuin vaihtoehto  2 
 Kumpikin vaihtoehto merkitsee laitoksen tarjoa-

mien  työkoneiden kuljettaja/käyttäjätyöpaikkojen 
 määrän olennaista vähenemistä  (n. 25  -  35  %  ny-

kyisestä)  ja  siten käyttäjätyövoiman tarve pie-
nenee. Laitoksen käyttämä kokonaiskuijettaja-
määrä jäänee  n. 10  pienemmäksi vastaten  koko

-naiskysynnän vähentyrnistä,  kun otetaan huomioon 
vuokrattujen resurssien kuijettajatarpeen li-
sääntyminen. 



Pääkalustoresurssien (tiehöylät,  kuorma-autot, traktorit, 
pyöräkuormaimet, murskaamot) käyttäjäpaikkojen  kehitys 

y1epi kyrä = kokonaismäärä 
alempi  kijrä = ergonomisesti puutteellisissa koneis-

sa  olevat tvöaikat  

VE:  TARVE 	 yE: tEriS  I 
3000 
	

3000 

2000 
	

2000 

1000 
	

1000  

-  

1975 	1980 
	

1980  

Valtiontaloudellisessa  vertailussa  on  vaihtoeh-
tojen kustannuksista huomioitu vuoteen  1975  dis

-kontattuna 

- 	investointimenot  (laitos  ja  yksityiset) 
- 	kaluston käytt5menot 
- 	lis ävuokrausrnenot 
- 	kuljettajamäärän  muutos vaihtoehto 

1:stä  vaihtoehto 2:een 
- 	investointien lisäverotuotto (laitos  

ja  yksityiset) 
-  kotimaiset investoinnit kO % 
- ulkomaiset investoinnit  25  % 

- 	kaluston jäännösarvon muutos (poisto 
% jäännösarvosta) 

- 	korkoprosenttl  6%  

Kumulatilviset  kustannukset 

Mmk  

600 

400 

200  

75 	80 	85  

Vaihtoehto  1:n  kurnulatilviset  kustannukset o-
vat vuodesta  1980  alkaen pienemmät.  
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Suunnittelukauden  1975  -  80  rahoitustarve vaihto-
ehto  1:n  omaa suoritetta vastaavalta osalta 

Vaihtoehto 	1  Vaihtoehto 	2  

Valtion investointi- 
määrärahat 

 tydmäärärahat 
k05  
k90  

mmk  
mmk  

330  
529  

mmk 
mmk 

yhteensä  895  mmk  859  mmk 

Yksityinen investointi -  kl  mmk 

Yhteensä  895  mmk  900  mmk 

Kuijettajakustannusten  osalta  on  huomioitu  vain 
 vaihtoehtojen  1  ja  2  eron aiheuttama käyttäjä- 

paikkojen väheneminen. 

Yleisten teiden kunnossapidon käyttämän ty3ko-
nekaluston lisälaitteiden hankintaan käytetään 
yleisten teiden kunnossapitomäärärahaa. Rahoi-
tustarve sisältyy yleisten teiden kunnossapidon 
suunnitelman rahoituslaskelmaan. 

Yksityiskohtaisemmat  selvitykset erikoiskalusto- 
lajien osalta sisältyvät allaolevassa taulukossa 
mainittuihin toimintasuunnitelman kohtiin. 

Tarkeopl Raholtuatarve 	1000  
Kalustolaji 7iooexitti  Vaihto-  uelvs.tys ______________ 

74 1975 p  
______________- _______  ehto kohdassa  

2yoeet  31.24.70  NolTsrve  70000 75000 70000 70000 65C00 I 350303 5.3 35000  550CC io2Kehys  5000 55000 55030 5S000  5CC0  275300  
Lis1ajtteet  31.24.14  Uo112rve  8500 8700 8630 6300 d000  4d3C  5.3 5900 6800  

ilo2i(ehys  6800 J 	7000 6930 6400 6400 33500  
Siann  kanavan  
ka1u,to  31.25.70 4.3 100 200 

- 

3)0 200 500 200 3)0 ¶5C0  
joitush Työm.r  6.09 5700 10100 18200 14300 10330 9003 ¶100 6033 

t -a1usto  31.2O.2 .11  - -  0900  - - -  6903  
O3iialstokaluato- 

s  kseet  31.20.71 5.6 400 500 2019 5)00 9)3 61 0b2 7711 
VSO-kslus -to 

6.10 
6.75  

teensd ______ 
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6.3  
Materiaalit 

Piirikonttoreiden  tekemien  arvioiden perusteella 
 on  laadittu oheiset  kuvat  eräiden tär'keiden mte 

riaalien tarpeesta suunnittelukaudella.  
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Materiaalien tarve  v. 1973  -  80  
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TVL:n materiaalikustannuksista  suurimman erän muo -
dostavat urakoitsijoiden  ja  omissa töissä käyte -
tyt bitumituotteet, yht.  n. 18 %. Kiviaineksen 

 hankinta, tiesuolat  ja  omien koneiden poitto-  ja 
 voitelualneet  ovat kukin  n. 10 % materlaalikustan -

nuksista.  Muina suurimpina hyödykeryhminä ovat  mm. 
 kivi-  ja  sementtituotteet,  n. 6  ,  puutavara,  n. 

6  %, lilkennemerkit, n. 3  %,  ja  tiejohteet,  n. 3,7 
 %.  Materiaali -  ja  varaosakustannukset  olivat  v. 

1973 n.  175  milj.mk. 

Kivialneksen hankintavaikeuksien ilmettyä  eräil -
lä alueilla  tie-  ja  vesirakennushallitus aloitti  
v. 1970  kivialnesmaterlaalien saantimandollisuuk-
sien  selvittämiseksi valtakunnallisen sora -  ja  
hiekkavarojen  arvioinnin. Työ  on  saatu päätökseen 
Keski-Suomen, Mikkelin piirin länsiosan, Uuden-
maan, Turun, Kymen, Vaasan  ja  Keski - Pohjanmaan 
piirien osalta.  Koko  työ  on  tarkoitus saada val-
miiksi toimintasuunnittelukaudella  1976-80. 

Soravarojen arviointityö  antaa järjestelmällises-
ti suoritettuna tietoja sekä soravarojen määrästä 

 ja  laadusta että myös niistä puutealueista, joilla 
heikomman materiaalin jalostaminen  tai  pitkät kul-
jetusmatkat  on  pysyvästi otettava huomioon teknil -
lisiä suunnitelmia laadittaessa  ja  toteutettaessa. 

Tähänastisten tietojen perusteella ovat tienraken -
nusmaterlaalien alueelliset määräerot huomattavia. 
Esimerkiksi Kymen piirissä materiaalimäärät ovat 
yli kymmenkertalset Vaasan  ja  Keski-Pohjanmaan 
piireihin verrattuina. 

Alueilla, joilla kivialnesta  on  niukasti, varaudu -
taan erityistoimenpiteislin sekä kehitetään  ja  so-
velletaan uusia rakenneratkaisuja. Lainsäädäntöä 
tulisi kehittää siten, että valtiolle luotaisiin 
nykyistä paremmat edellytykset kiviainesesiinty-
mien  hankkimiseen tulevia tarpeita varten. 

5ljytuotteiden  hintojen nousu  on  kaventanut  tie - 
öljyn  ja  bitumin  välistä suhteellista hintaeroa. 
Laitos tutkii tämän seikan vaikutusta päällyste - 
tyypin valintaan. Bitumiliuossoran käyttö päällys 
teeksi  jää suunnittelukaudella  pois. Betonipääl -
lysteisten teiden koerakentamista jatketaan edel -
leen. 

Pölynsidontasuolan  käyttö  on  pysynyt viime vuosi-
na miltei ennallaan  ja  kotimainen valmistaja kyke -
nee tällä hetkellä toimittamaan lähes  koko  tarvit -
tavan määrän. Liukkauden torjuntaan käytettävä 
vuorisuola toimitetaan Neuvostoliitosta.  

Ajoratamaalauksista  on n. 2  -  3  %  suoritettu kesto-
merkintäaineilla. Kestomerkintäaineiden osuus kas-
vaa suunnittelukaudella noin viisinkertaiseksi. 

-1  
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6.L  
Energia 

Poittoalneet  

Pääosa energiasta käytetään rakentamis-  ja  kuii-
nossapitokaluston polttoajneena. 

/yuoo 

[ 	 oir 0Nr, NENXLKUNNAN  

A JO N E U  VOT 

_______ VUORAKONET URAOTSiJAT, 

PÄALLVSIYOTVÖT  

722'/z2  
[mivuoi] 	 KAASUÖLJY  

'.0 000 	1:  
J00O0  

2 0 00 	 _______  
00 61 	 . 	0 	ç C1 
6.0 0  0  Ofi  O 	 GO  . 	0 

'.1 	 0Oc,6  ".e 	a 0000 11 	0 	 L 	
1 6 	

0  Cl  0 a 	(,0 	C. C) 	fl 
0 	0 	C) 	6 60)00 0 . I  • 	6,Ø4 	60 	0  QC)O  '0, • .00  

	

(.• 	00006.r. 	.  

	

I 	I 	I 	I 	 I 
972 	•/3 	71. 	75 	Th 	71 	78 	19 	80  

BE N S I I N 
0000 

	

972 	fl 	fl 	Th 	7 	77 	78 	79 	3  

POLTTOD.  J'' 

fl L. 

a ace 4  

s0000 _.1 
'.000c4 

20000_ l .0 0 ,0. o C ,0 . l fi3 O ,cO C  

	

C, 	 I. 	() •  fit) 	, - ' .' 	S 	V 

0 000 

	

1972 	73 	71. 	75 	7 	71 	75 	79 	50  

Polttoaineen käyttö  v. 1972  —  80  

Poittoalne -energian  käyttö  on  suoraan verrannol-
linen toiminnan volyymiin. Kunnossapidon poltto-
aineiden tarve säilyy nykyisellä tasollaan, joka 

 on n. 53 000  m)/vuosj,  mutta rakennustöissä  se  
vähenee  (63 000 m)/1972 n. 56 000 m-5/1980).  

Rakennusten lämmitykseen käytettävän polttoöljyn 
varastotiloja  on n. 5  kk:n  keskimääräistä tarvet-
ta varten,  ja  täyttöaste  on n. 0,6.  Kunnossapito- 
kaluston polttoaineen varastotiloja  on n. 2  kk:n 

 keskimääräistä tarvetta varten. Käyttöhuipun ai-
kana talvella varastot riittävät  vain 1  —  2  vii-
koksi.  

V. 1980  mennessä pyritään varastoja lisäämään 
kunnossapltotoimmnnan  6  kk:n  tarvetta vastaavaksi, 
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josta tukikohtien sälliökapasiteetti kattaa  3  
kk:n  tarpeen. 

Sähkö 

Suurin sähkönkulutuskohde  on  pääosiltaan kuntien 
rakennuttamat tievalaistukset yksiajorataisilla 
teillä.  Kunnat  vastaavat myös tämän valaistuksen 
energiakustannuksista. Koska kuntien  ja  valtion 
välinen tievalaistusten kustannusjakokysymys  on 

 vasta selkiintyrnässä, ei valaistusten määrä  ii -
säänny  paljoakaan lähivuosina. Suhteellisesti 
suurin lisäys tapahtuu työmaatukikoht.ien  sur-
tymisessä sähkölämmitykseen.  Tämä lisäys  on  kui-
tenkin  koko energiataloudessa  vähäpätöinen. 

Vuonna  1980  sähkön kulutus vastaa öljynkulutuk -
sena  noin  18 000 m3  polttoöljyä. 

SÄHKÖ  

H W h /1 013  

flA4Ch4USTYOHAAT 	0 600  
Tglpo4OA1, (ORJAAilOT 	6006  
)IOOT1Olfl1CT 	 4000 

200000 _I 

I SC COO  

lOG  000  

NWP,/  600 

1  SCO  
1 000 
4 000  

I4ULT YLESET  TOT 	 i00OG 	4 	 04006 

SO COO 

2000 	
L  ----- 	 2400  

073 	74 	15 	76 	71 	7 	74 	40  

Sähkön kulutus  v. 1973  -  80  

t610-y 
o . 

( k 



6.5 
 Toimitilat 

Sekä keskushallituksen että pilrikorittoreiden toi-
mitiloissa tapahtuu suunnittelukaudel1a huornatta-
vaa kehitystä, mikä esim. Pasilaii virastorakernuk- 
sen valmistuessa  parantaa oleellisesti laitoksen toi-
mintamandollisuuksia. Tienpidon  ja vesitelaen ta-
lonrakennukset  jatkuvat suunnittelukaudella  tar-. 
peeseen  nähden  varsin suppeina. Tnä  johtuu toi-
minnansuunnittelua varten aaduista riitämätt.5-
mistä rahojtuskjjntj5istä. 

Piirikonttoreiden  käytössä olevien t.oi:mttii.ojen  i 
kytilanne ja  toimitilojen jakautuminen  valtio- ja 
vuokratilojen  kesken sekä lisit.arve suunntt.1ukau-
della  on  seuraava: 

Nykyiset tilat  m2  
Valtion tilat Vuokratihit 	Yhteensä  

15 500 	i1 800 	30 000  
0  

Lisatarve  m' 
1975 	1976 	1977 
k000 	1000 	500 

	

1978 	1979 	1980 

	

500 	500 	500  

öYÅ 
 I'.'. 

Rakennushallituksen virastotalojen rakennussuunjii-
telma aiheuttaa toteutuessaan huomattavan muutok-
sen tolmitiloissa. Suunnittelukauden lopussa  vain 
Hieen piirikonttori  tulisi sijaitsemaan vuokra- 
tiloissa. Alustavien tietojen mukaan valmistuu  pil-
rikonttoripaikkakunnille virastotaloja,  joista lai-
tokselle  on  varattu tiloja seuraavasti:  

1976 
	

1977 	1 978 	1979 	1980 
Uusimaa 
Kymi 
Kuopio 
Keski -Suomi 
Oulu  
Kainuu 
Lappi  

- 	 -  

	

3300 	 - 	 - 	 -  

	

3300 	 - 	 - 	 - 

	

- 	
- 	3200 	 - 

	

- 	
- 	3100 	 - 

	

- 	2900 	 - 	 -  

	

2800 	 .- 	 - 

Pilrihallinnon  toimitilojen lisätarve yritetään kat-
taa pyrkimällä osallisiksi paikkakunnalla suunnit-
teilla oleviin valtion virastotilolhjn. 

TVH:n  tiloista  v. 19k on  valtion tiloja  5200 m0  ja 
vuokratiloja  10250 m. Toimitilakysyrnys  ratkeaa 
kokonaisuudessaan Pasilan virastotaloti valmistues

-sa  vuoden  1977  lopulla. 



187  

lkahoituslaskelma toimitilasuunnitelmien rahoittami-
seksi, momentti  31.20.10  (vuokrat  ja  käyttömenot):  

1000  mk  
'J 1975 5832 

1976 6552 
1977 3851 
1978 1829 
1979 1703 
1980 1703  

Pasilan virastokeskusprojektl 

Pasilan virastokeskusprojektin rakennustyöt käynnis-
tyivät elo-syyskuun vaihteessa  1974.  Aikataulun  mu.. 

 kaisesti  valmistuvat kellaritilat  ja  yksi toimisto-
siivistä vuoden  1976  lopussa. Seuraava tolmi;to-
siipi valmistuu huhtikuun lopussa  1977  ja  viimeInen  
syyskuun lopussa  1977.  

Kellaritiloissa  sijaitsevat TVH:n  ja  Uudenmaan  pil-. 
 rikonttorin  arkistot, kopiolaitos  ja  monistamo, iO 

makevarasto, maatutkimuslaboratorio,  varastot,  au
-totilat  sekä yhteiset ATK-tilat. 

TVH:n  ja  Uudenmaan piirin tolmistotilat sijaitsevat 
pääosiltaan kandessa ensiksi valmistuvassa toinils-
tosiivessä. 

Virastokeskuksen valmistumisaikataulusta  johtuen 
TVH:n  ja  Uudenmaan piirin muutto uusiin tiloihin 
ajoittuu pääasiassa vuoden  1977  alkupuoliskolle. 

Virastokeskukseen  muuton vaikutusta henkilökun-
taan kokonaisuudessaan  on  tässä vaiheessa valkea 

(arvioida. Joka taauksessa siirtyminen aiheuttaa 
sisäisiä henki1öjäeste1yjä, koska tiettyjä toi-
mintoja voidaan keskittää. 

Virastokeskukseen  muutettaessa siirtyy TVH:sta 
henkilökuntaa rakennushallituksen Uudenmaan  ph

-rirakennustoimiston  palvelukseen seuraavasti:  

2  puhelinkeskuksenhoitajaa  A 10 
1  puhelunvälittäjä  A 9 

20  työsopimussuhteista slivoojaa, 
 yhteiset paikkakustannukset  n. 22 500  mk/kk. 

Virastokeskukseen  siirtymisestä aiheutuu seuraa-
vat kustannukset: 



Kustannus- 
yhdistelmä 

Muuttokustannukset 
Kalustehankinnat  
Kone-  ja  laitehankinnat yht 
- koulutustilojen  
AV-  laitteet 

- koplointi-  ja  mo- 
ni stus laitteet 

- lomakevaraston  laitteet 
- autotilojen laitteet  

1000  mk 	_______  
6 	197'( r197 -1 

20 	150  -  

1300 	2000 100 
35 	525 100 

(20) 	(210)  - 

- 	(300) (100)  
- 	(10) 

(15) 	(5)  -  

Kustannukset yhteensä 	j 1355 	2675 	200  

Taulukossa esitettyihin muuttokustannuksiin ei si-
sälly muuton suunnittelu eikä toimistokalusteiden 
muutto 1  koska virastokeskukseen hankittanem uudet 
kalusteet. 

Rakennushallituksen toimintasuunnitelmaan kuuluvia 
hankintoja, jotka rakennushallitus suorittaa  ja 

 rahoittaa, ovat  mm.  erikoistilojen,  kuten arkiston, 
lomakevaraston, monistamon, kopiolaltoksen, maa- 
tutkimuslaboratorion, varastojen,  auto-  ja  ATK-tl

-bien  kiinteäluontelset  kalusteet sekä yhteisten  
ja  yleisten tilojen 9  kuten henkilökunnan ravinto-
ian, koulutustilojen, kirjaston, työter'veysaseman, 
kuntotilojen, autojen, keittokomeroiden  ja  kahvi- 
tilojen kalusteet. 

Kokonaiskustannusten  kannalta  on  valtiolle edul-
lista, että virastokeskukseen hankitaan uudet 
toimisto-  ja  neuvotteluhuoneiden  kalusteet  ja  erI-
koistilojen irtokalusteet.  Kalusteet hankkii raken-
nushallitus  ja  rahoittaa TVH. 

Maatutkimuslaboratoriori  ja  ATK-tilojen laitteet  ja 
 välineet ovat  ko.  toimintojen tolmintasuonniteimis - 

sa.  

Tienpidon talonrakennukset  

Tehtävä käsittää tienpidossa tarvittavien rakennus-
ten suunnittelun, rakentamisen, peruspararitamiset 
(saneeraukset), kunnossapidon  ja  mainittujen ra-
kennusten tarvitsemien tonttien hankinnan. 

Toiminnan päärnäär.nä  on  talonrakennustoiminnan 
 saattaminen vastaamaan tienpidon tarpeita. 

Cc#J 



Tienpidon  tärkeimmät rakennukset ovat korjaamot  ja 
 keskusvarastot, laboratoriorakennukset  sekä  tie

-mestariplirien toimintakeskusten  eli nk.tiemestari-
tukikohtien autosuoja-, huolto-, toimisto-, varas-
to-  ja  asuinrakennukset.  Lisäksi tarvitaan liiken-
teen hoitamisessa lautta-  ja  lossihenkilökunnan 
asuinrakennuksia.  

Laitoksen talonrakennustoiminnan tavoitteet ovat: 

vaihe  1  

Kon  aamov erkon 
 uudistaminen  ja 

 päätutkikohta
-verkon valmiik-

si rakentaminen 
sekä tärkeim-
pien käyttökel-
poisten päätu-
kikohtien  sa-
ne era us  
Konesuojavajauk

-sen  poistaminen 

vaihe  2  

Sivutukikohta
-verkon val-

miiksi raken-
taminen  ja 

 päätukikohta
-verkon täy-

dennys sanee-
raamal  la  

vaihe  

Teknisesti 
vanhentuneiden 
tilojen ylei-
nen saneeraus  I  

Sosiaalitilojen  rakentaminen, rakennusten kunnos-
sapidon tehostaminen  ja  keskusvarastojen rakenta-
minen 

Tolmintasuunnitelmassa edellytetyllä  rahoituksella 
saataisiin  1.  vaihe toteutetuksi  10  ...  15  vuoden 
kuluessa. 

Seuraavissa taulukoissa  on  esitetty talonraken
-nusten  nykytilanne, tavoitteiden  1.  vaiheeseen 

kuuluva rakennusten uusimistarve  ja  suunnittelu- 
kaudella valmistuvien rakennusten määrä: 

Talonrakennusten nykyti lanne  

Rakennuskohde Rakennettu  
1.1.197k  kpl  

Tukikohdat  17k  
Sivutuklkohdat  200  
Korjaamot  12  
Keskusvarastot  13  
Laboratoniot  13  



190 

TI a.-  ja  vast  ra 	uusi  al token  tal oriiakar'nukse  t i97'u  ja 

nunna  I t al  ni  itku  ut ,ula  I ) 70-80 

nkanuiuk- •tivo.1tiL,a1 dcii 	1.. 	Vii  litnen  ''"""  i  t 	]iqitit*_ 	15,0-'13.n1n 	ttu  
..j a, Inert nu 	inri 	tuv 

'ii ni VID 	
.,,  

ink 	- 	 KeskUs.. 	l.8hnrnt(rjsOi 3aa.. 	Ykteetusit  ink  i- l'r;kui- lI,orrr  tt. Kciraa—  
kohtia varnittajit  riot  ta utiot  ta kithila 	yams  lajin 	nol  ta 	nol ta 

rn kpl kpl - kpl .._±t_flj.._ JU!J._ 	 JLL.-... 	_!.a.1__ 	sV  

hus  luau 130 000 5 1 1 1  .- - -  1 200 

Turku 1b2 000 5  -  1 .2  -  1 1 5', 	200  

hUme  I  l'i 	000 9 1 1 1 1 1 1 78 700 

Kyin  t 113 000 1 -  1  -  I 17 500  

Mikkeli  102 000 1 - - -  I  -  7 100  

Pohjols-tCnrjala B'a  000 1 1 1 1 1 1 1 36 	,-00  

Kuopio  106 000 2 1 1 1 1 1 1  iti 	000  

Keaki-Suorni  91 000 2 1 1  - . -  2 500 

Vaasa 129  (mOO  3 1 1 1  - -  1 P2 000  

Keskl-Po)ijumnniue  73 000 1 - -  1  - -. -  1 000 

Oulu 9',  000 2  - -  I  - -  1 000  

Kainuu  76 000 1 - - -  I 000  

Lappi  178 000 2  -  1 1  - 

l'i  

•- 

3 

- 

5 

- 

5 323 200  Y8ICCIISII I'u5'u 	000 35 6 9 9 

Uusimistarve  aiheutuu siitä, että rakennusten  ka-
lustosäi1ytystllat, soslaalitilat, tolmistotilat 

 ja varastotilat  ovat laadultaan  ja mitoitukseltaan 
riittMmättömät.  Puutteista joutuu ensi sljai.sesti 
kärsimään kunnossapitotoiminta. Asiaa  on  tarkas-
teltu lähemmin kohdassa  .3.  Teiden kunnosapito. 

Talonrakennustilannetta  ja  -tarvetta kar'toitetaan 
parhaillaan käynnissä olevassa yleisten teiden 
kunnossapitoa koskevassa tutkimuksessa, missä 
selvitetään  mm. tukikohtaverkon  sijoitus-, mitol

-tus-,  laatutaso-  ja suunnittelukysymyksiä. 

Konekorjaamoiden  ja tiemestaritukikohtien välisen  
työnjaon osalta  on  tilanne tällä hetkellä  varsin 
epäeduilinen. sillä  puutteellisista korjaamoti-
loista johtuen joudutaan tiemestaritukikohdissa 
suorittamaan monia vaativiakin konekaluston kun-
nossapitotöitä. Työnjakokysymystä selvitetään 
korjaamnolden  kehittämistoiminnan  ja  muiden kalus-
ton kunnossapitoa koskevien tutkimusten yhteydessä. 
Korjaamoiden  kehittämisohjelma  on  esitetty koh-
dassa  6.2  Kalusto. 

Tavoitteiden  1.  vaiheen perusteella  on  laadittu 
talonrakennusten  ja konekorjaamojen rakennusoh-
jelmat,  joihin  on  valtioneuvoston  10.5.1972  an-
taman päätöksen  10. §:n 1.  momentin  perusteella 
(LM:n  kirje n:o l00/ll/73/l'L3.l97)  sisällytetty 
tiemestaritukikohtien väestönsuojat. Uusina 
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kustannuskohteina  on  ohjelmaan otettu tiemestari- 
piirien hiekoitushiekkavarastot eli  nk. hiekkala

-dot  ja  laitoksen rakennettaviksi määrätyt öljyva-
rastot. Rakennusohjelman laajuus ilmenee seuraa-
vasta yhdistelmästä. 

Rahoitus  v. 1975  -  80  

Rakennus-  1000 	mk 

1975 1976  1977  1978  1979  1980  kohde  

Tukikohdat, 	keskus 
varastot  ja  laboratoriot  5440 5730  6040 6770 7220  7700  
Konekorjaamot  2250  4900 6000 4350 4500 14900  
Väestönsuojat  500 600 700 700 700 700  
Konesuojat  300 300 300  - - - 

Hiekkaladot  1500 1500 1500 1500 1500 1500  
Öljyvarastot  440 1440 440 440 440  -  

Laajennukset, saneera-  1000 1050 1100 1150  1200  1250  
ukset  ja  suunnittelu -  

Yhteensä  11430 14520  16080  114910  15560 16050  

Tiemestaritukikohtien,  niiden väestönsuojien, kone- 
suojien, hiekkalatojen  ja öljyvarastoje'n  rakenta-
misen sekä saneerausten osalta lähtökohtana  on  lai-
toksen vuoden  1975  tulo- Ja menoarvioesitys.  Ra-
hoitusta  on  vuosittain lisätty  5  %:lla  kysynnän 
laajenturnisesta johtuen. Vaihtoehtojen esittämistä 
ei ole pidetty aiheellisena. 

Konekorjaamoiden rakentamisohjelma  on  laadittu ot-
taen huomioon piirin mandollisuudet käyttää ulko-
puolisia korjaamoita, piirin nykyisten korjaamoti

-bien  kunto, tiedossa olevat vuokratilojen irti-
sanomiset sekä kaavaillut yhteishankkeet valtion 
muiden virastojen  ja  laitosten kanssa. 

Talonrakennustuotannossa  jatketaan töiden urakoin-
tilinjaa, joka  on  todettu valtiolle edullisimmaksi. 

Viime vuosina  on  rakentamisohjelmaa työttömyysalu-
elila täydennetty  vaiheen  2  mukaisilla talonraken-
nusalan työllisyystöillä. Nämä kohteet eivät yleen-
sä ole klireellisyysjärjestyksessä kärkisi joilla, 
vaan ne  on  valittu  5-vuotisohjelmiin  kuuluneiden 
hankkeiden ulkopuolelta. Kohteiden valintaan  on 

 lisäksi vaikuttanut  se,  että  kunnat  tarjoavat lai-
tokselle usein erittäin edullisesti uusia rakennus- 
tontteja kohteista, jotka niin ikään jäävät suun-
nittelukauden ulkopuolelle. 

Hankekohtaiset talonrakennusten  ja konekorjaamoi
-den  rakentamisohjelmat  sekä luettelo toimintasuun-

nitelman ulkopuolelle jääneistä työllisyystöinä 
toteutettaviksi tarkoitetuista rakennushankkeista  
on  esitetty tienpidon toimenpideohJelmassa  1976  -  80.  
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Vesiteiden talonrakennukset 

Vesiteiden talonrakennukset  ovat henkilökunnan 
asuinrakennuksia  ja  varastorakennuksia.  Niiden 
käyttö  ja  kunnossapito hoidetaan muun käyttötoi-
minnan yhteydessä. Uusimisessa  on  otettava 
huomioon myös hlstoriallismaisemalliset tekijät. 
Tämä nostaa jonkin verran uusimiskustannuksia. 
Suunnittelukauden aikana uusitaan  4  henkilökun-
nan asuinrakennusta; kustannukset ovat  n. 
300 000  mk vuodessa. 



7.  
TULO-  JA MENOLASKELMAT  

Seuraavissa taulukoissa  on  esitetty laitoksen toi-
mintasuunnitelman perusteella laaditut yhdistel-
mät valtion tuloista  ja  menoista sekä niiden ja- 
kautumisesta vuosittain  tulo- ja  menoarvion momen-
teille: 

TuloyhdjstelmttaulukkO  (1000  mk) 

Momentti  
31.22.  Kuntien osuus palkallistei - 

1973 	J 197k 1975 1976 1977 1978 11979 1980 

den  kunnossapltomenoiSta  12 839 12 500 1) 500 1) 500 13 500 13 500 1) 500 1)  5CC  
31.23.  Kuntien osuus paikallistei- -  

den  tekemisestä  6 425 6 000 6 800 6 800 6  BoO  6  6co  6 3o0 6  8CC  

31.24. Tie-  ja vesirakennuslaitok- 
000 000 sen eeca1aiset  tulot  8 110 9 000  9 000  9  000  9 000  9 000  9 9 

31.25.  Saimaan kanavan tulot  977 737 1 175 1 300 1 300 1 300 1 	4001  1 

31.26. Tie-  ja vcslrakennuslaltok- 
sen perimät  tulot ulkopuo- 
heille suoritetuista töis- 
tä  19 750  17 000 17 000 19 100 24 500 27200 23000 10 5t3 

48 101 45 237 47 475 49 7Ö0 55  bOJ  57 600  53_iooj  40 800  

Menoyluli ateimliteulukko 	(1000  uik)  

Hornen  iii  ____________  

31.20  TIe-  ja veslra-  

1974 

121 340 

1975 

150  393 

1976 

162 466 

1977 

153 684 

1978 	-  
149 442 

1970 

149 2+7 

1980 

149 450 
31.24  
31.25  
31.20  

Tiet  
SaImaan  kanava  
Muut vesitiet  

976 255 
6 020 

1) 625 

1 122 
7 

17 

510 
413 
963 

r 341 
8 

22610 

713 
444 

1 360 561 
8 264 

22 280 

1 365 
8 

21 

178 
734 
080 

1 367 C7( 
8 184 
_O 

1 355 
9 

21050 

39'. 
764 

1 119 240 1 298 279 1 535 23 1 54 989 1 544 434 
25.50  Vankeinholto-.  

1 547 07 1 536 557 

34.50  
laitos  
Työllisyyden  22 300 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

hol  to  - 	tiet  - 	vesitiet  
190 

7 
181 
81) 

180 
8000 

000 166 
11 

000 
000 

112 
10000  000 58 - _9 

000 
000 

54 
8 

000 
500  

51 000  
7'oo  

1 339  534 1 511 279 1 737 233 1 691 989 1 636 434 1 557 1 620 057 
31.46  Satarnatolmln- 

nan tukemInen  1 100 1 330 2 140 2 770 2 800 2 830 3 060  

Huomattakoon, että menoyhdistelmätaulukko  on 
 työllisyyden hoitoon suunnitellun rahoituksen 

osalta puutteellinen.  V. 19714  summista puuttu-
vat thn tarkoitukseen vielä kuluvana vuonna 
myönnettävät  varat,  joiden arvioidaan olevan tei-
den osalta  n. 20  mmk. Summista uut 	ii 
kään arvtatalonrakennsto rn  n -aan mandollisesti 
ni€vistä työllisyysvaroista. - 	 ,wq 
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TOIMENPIDEOHJELMA I9768O 
Karttaesityksen lehtijako 



TOIM  EN Pi DEOHJE LMA 
1976- 1980  

i  Rakentaminen 

Suuntauksen  parant. 

i  Rakenteen  parant.  

0 	Silta  

76 	Kohteen  aloitusvuosi 

lO  20 30 40 50 60 70 80 90  100km  

14K 1: 2 000 000  

Icartalla  on  esitetty  kustannusarvioltaan 
ylI  5  mmk:n  tal.  pituudeltaan yli  10  km:n 

 hanckeidefl liskksi  muutamia muita  tärkeim-
p1k  hankkeita.  Valmlstumisvalheessa  ole-
via hankkeita  el  olo esitetty.  
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1976 - 1980 

I 	Rakentaminen 

Suuntauksen parani.  
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yli  5  mmk:n  tai pltuudeltaan  yli  lo  km:n 
hankkeiden llskksi muutamia muita trkeim - 
pi 	hankkeita. Valmistumisvaiheessa ole- 
via hankkeita ei ole esitetty. 
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