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Jakelussa  mainitut  

Asia Tie-  ja  vesirakennuslaitoksen 
 toiminta  1978-85,  päivitys  ke-

väällä.  79 

Tie-  ja  vesirakennushallitus lähettää noudatettavaksi 
asiakohdassa mainitun päivitetyn raportin  ja  suunnitel-
man. Laitoksen henkilöstöneuvosto  on  antanut siitä lau-
suntonsa, sitä  on  käsitelty laitoksen yhteistyökomiteas

-sa  11.5.79,  johdon neuvottelupäivillä  22.-2.5.79  ja  
laitoksen johtoryhmässä  11.6.79.  
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Tämä suunnitelma  on  yhdessä tarkempien ohjeiden kanssa 
perustana  tie-  ja  vesirakennushallituksen sekä piirien 
toiminnalle. 

Tämän perusteella  on  laadittu ehdotus  tulo- ja  menoar
-vion yleisperusteluihin sekä valtiontalouden kehitys- 

näkymlin  ja  laaditaan luonnos liikenneministeriön  hal- 
linnonalan yleissuunnitelmaan 1981-85.  Tässä yleissuun-
niteirnassa liikenneministeriö ottaa kantaa toimintasuun-
nitelmaan  ja  rahoitukseen. 
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Tim.  julkaisu muodostuu 

syksyllä  78  hyväksytyistä  osista, jolloin  

*siaa  on  käsite4ty  
laitoksen johdon  neuvotlelupäivi!lä  27-28. 9. 1978,  laitoksen johto- 
ryhmässä  9.10. 1978  ja  koflegi  on  sen  hyväksynyt  24. 10. 1978.  

talvella  79  oäivitetyistäosista,  jolloin  

henkjlöstöneuvosto  on  antanut siitä lausuntonsa, si-
tä  on  käsitelty laitoksen johdon neuvottelupäivillä 

 24. -- 25.1.1979,  laitoksen johtoryhmässä  29.1.1979 
 ja  kollegi  on  sen  hyväksynyt  5.2.1979.  

keväällä  79  päivitetyistä  osista, jolloin  
henkilöstneuvcsto  o  antanut siitä. lausuntonsa,  s1t  6n 	si 
telty  laitoksen  yhteistykomiteassa  11..79,  johdon neuvottelu

-p.ivill.  22.-23.5.79  ja  laitoksen  johtoryhmss.  

Eri aikana hyväksytyt  asiat  erottuvat  kirjasintyylin  perusteel-
la kuten edellä näkyy. Luettavuuden parantamiseksi  on  taitto 
tehty jatkuvaksi. 

Julkaisu muodostaa  suunnittelujärjestelmässä  kokoavan osan, joka 
kytkee yhteen  loimintapolitiikat,  konkreettiset  toimiritasuunnitelmat 

 sekä kertomukset  toteutuneesta  toiminnasta. Julkaisussa  on  nouda-
tettu  toiminnoittaista  rakennetta.  Tie-  ja  vesirakennushallituksen 
yksiköt ovat  organisaatioperiaatteiden  mukaisesti laatin eet:  ja  paivittneet  omaa  
tomintasektoriansa  koskevat  osat.  Koordinointi-  ja  toimitustyöstä ari  
huolehtinut  taloustoimisto.  

Julkaisussa  ilmoitetut  kustannukset  ja  määrärahat ovat  V  !oden  1979 
arvioidussa kustannustasossa,  jota  vastaa  tienrakennuskustannus-
indeksin  pisteluku  247.  (syksy  7 8)  

Suunnitelmassa ilmoitetut kustannukset  ja  määrärahat 
ovat vuoden  1980 arvioidussa kustannustasossa,  jo-
ta  vastaa tienrakennuskustannusindeksin pisteluku  
260.  (talvi  +  kevät  79)  

Keväällä tehty  päivitys  on  aiheuttanut vähäisiä muutoksia seu-
raavasti: 

Vuotta  1977  koskeva teksti  on  poistettu,  78 on  muutettu toiminta.- 
kertomukseksi  ja  80 on  otettu huomioon laitoksen  tulo- ja  meno

-arvioehdotus.  

Rahoitus  ja  tulot  
- 	laitoksen  tulo- ja  menoarvioesitys  on  otettu huomioon 

Tiet  
- 	uuden  toimenpideohjelman  vaikutukset  on  otettu huomioon  

Tienrakennus 
- 	vuoden  1978  kustannuslaji-  ja  kustannus,jakautumat  ovat 

muuttuneet,  suoritteet  ovat ennakoitua suuremmat  
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Sillansuunni ttelu 
- 	t.ydennetty  ja  täsmenrietty 

Toiminnansuunni ttelu 
- 	hallinnonalan  suunnittelu-  ja  laskentajärjestelmän 

kehittämissuunnitelma  on  vahvistettu 

Automaattinen tietojenkäsittely 
- 	raportoitu ATK systeemien valmistumista 

laitteistokehitystä  ja  valtion tietokonelaitteiston 
käyttöä 

Tutkimustoiminta 
- 	täydennetty  ja  täsmenrietty 

Oikeustoiminnot 
- 	jaottelua muutettu, tavoitteita täsmennetty 

Maatutkimus 
- 	laboratoriotyö tehosturiut  ja  tehostuu 

Henkii  öst  ö  
- 	henkilömäärät  78  ja  79  suunniteltua pienemmät 

Materiaalit 
- 	terminologiaa tarkennettu  

Kalusto 
- 	koneiden käyttö  ja  omavaraisuusaste suunniteltua 

pienempi 

Vieraat palvelut 
- 	urakointiaste  alustavia toteutumatietoja pienempi. 



Tie-  ja  vesirakennusialtoksen 
 toiminta  1978 

 -  85  
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TOIMINTA-AJATUS  

Tie-  ja  vesirakennuslaitos tarjoaa yhteiskun-
nalle  toimintaedeHytyksiä  huolehtimalla osal-
taan tieliikenteen  ja  vesillikenteen väylistä. 

TVL  huolehtii 

yleisten teiden  
,-. 	suunnittelusta 

rakentamisesta 
parantamisesta 
kunnossapidosta  

tieliikenneolojen  kehittämisestä 

kulku-  ja  uittoväylien,  kanavien  ja  satamien 
SUU  fl fl!  ft3 usta  
rakentamisesta 
parantamisesta 

 kunnossapiciosta 
kanavalaitoksesta 
vesiliikenneolojen  kehittämisestä 

TOIMINTAPERIAATTEET  

Tien-  ja  vesitienpidon  keskeinen toimintaperi-
aate  on  tehokkuus. Tehokkuuteen pyritään 
päämäärien toteutumista parhaiten edistävien 
kohteiden  ja  toimenpiteiden valinnalla,  tabu-
dellisiUa toteuttamisratkaisuilla  ja  tuottavalla 

 toteuttamsella.  

Tehokkuus  
on  toimenpiteiden vaikutus verrattuna  käytet-
tyihin panoksiin.  Vaikutus tarkoittaa sitä, kuin-
ka hyvin valittu toimenpide  on  tyydyttänyt 
yhteiskunnan asettamia odotuksia. 

Pitkällä tähtäyksellä tien-  ja  vesitienpitoa  suo-
sitellaan hoidettavaksi yhteiskunnan odotus-
ten  mukaisesti  rnandoflisimman  pienin voima-
varoin  ja  

lyhyellä tähtäyksellä tien-  ja  vesitienpitoa  hoi-
detaan käyttöön saaduilla voimavaroilla mah-
dollisimman hyvin 

Tehokkuutta voidaan nostaa parantamalla 
vaikutusta eli  valitsematla  mandollisimman 
oikeita toimenpiteitä  tai aikaansaamalla  vaiku-
tus mandollisimman pienin  parioksin.  

Taloudellisuus  
on tuotoksen  suhde kustannuksiin.  Se  merkit-
see valittujen toimenpiteiden toteuttamista 
mandollisimman pienin kustannuksin. Kulle-
kin  toimenpiteelle  pyritään löytämään mandol-
lisimman taloudellinen  toteuttamisvaihtoehto 

 annettujen  reunaehtojen  puitteissa ottaen 
huomioon toiminnan kokonaiskustannukset 

Tuottavuus  
on tuotoksen  suhde panokseen.  Se  merkitsee 

 tuotantoyksikän  kykyä yhdistellä mandolli-
simman hyvin tuotannon tekijöitä  (p.noksia) 

 tuotteiksi  ja  palveluiksi (tuotoksiksi).  

Tuottavuutta voidaan parantaa  aikaansaamal
-la  tuotos mandollisimman pienin  panoksin  tai 

 saamalla samoilla  panoksitla  aikaan mandol-
lisimman paljon.  
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ORGANISAATIO  

Tie-  ja  vesirakennuslaitoksen  hallintoa  ja  sifle 
 kuuluvien tehtävien suorittamista johtaa  ja 

 valvoo  Ilikenneministerön  alaisena  keskusvi-
rastoria  tie-  ja  vesirakennushallitus.  

Piiriha!lintoa  varten maa  on  jaettu  tie-  ja 
 vesirakennuspitreihin. 

TVL:n  JOHTAMINEN  

Tie-  ja  vesirakennusiaitos  on  hikenneministe-
riön  alainen. Liikenneministeriön kautta saa-
daan päämäärät  potifttisUta päätäksentekijöil

-lä.  IfPfl hjaita  laitoksessa valmistellaan 
 toimintaperlaatteet, toimintapolitiikat  ja  tavoit-

teet. joiden valmistelussa otetaan huomioon 
 Iikenr,eministeriöltä  saadut  rahoituspuitteet. 

 Samalla otetaan huomioon  työllistämis- ym. 
 velvoitteet  a  eri  sidosryhrnien  laitokselle esit-

tämät kannanotot  ja  toivomukset. Laitoksen 
toimintaperiaatteet,  toimintapolitiikat  ja  tavoit-
teet sekä niiden saavuttamisen edellyttämä 

 resurssitarve  esitetään  tärkeimrniltä  osiltaan 
poliittisten päätöksentekijöiden  hyväksytta-
väksi suunnittetumenettelyä  hyväksi käyttäen. 
Ylemmän tason ohjausta tapahtuu myös 

 sätinnös-,  käsky-  ja  nirnitysmenettelyjen  väli-
tykseflä.  

Lähtökohtia  määriteltäessä,  ehdotuksia  esitel-
täessä  ja  hyväksyttyjä päätöksiä  toimeenpan-
taessa  käydään neuvotteluja  ja  tehdään so-
pimuksia laitoksen johdon  ja  liikenneministe-
riön väliltä. Usein neuvotteluihin osallistuvat 
myös valtiovarainministeriö  ja  työvoimaminis-
teriö.  

--  Hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamisesta 
sekä resurssien käytöstä  raportoidaan  mm. 

 tilinpäätösten  ja  erilaisten kertomusten avulla. 

Valtion tilintarkastajien toiminta täydentää  ra
-portointirnenettelyä.  

Itse  tie-  ja  vesirakennus!aitosta  johdetaan 
 toiminnoittain  siten, että kunkin  toiminnon 

 osalta asioiden valmistelusta huolehtii  ao. 
toimsntoa  koordinoiva toimisto.  Yleisjohto  kä-
sittelee toimintojen  tuimintapohtiikat,  tavoit-
teet  ja  toteutumat yteispiirteisesti  ja  ongelma- 
kohdat yksityiskohtaisemmin johdon neuvot

-telupäivillä  ja  viikottain  kokoontuvassa  laitok-
sen  johtoryhmässä Toiminnoittain  nämä käsi-
tellään tarkemmin  toimintokohtaisilla  neuvot

-telupäivillä toiminnon yleisjohdon  kesken lai-
toksen  yleisjohdon  edustajien läsnäollessa. 
Kustakin laitoksen asiasta tekee päätökset 

 ylijohto  sen  mukaan, mitä virkamiehen  tai 
 muun henkilön  ratkaisuvallasta  on  asetuk

-sessa ja  työjärjestyksessä  säädetty. 

JOHTAMISEEN LIITTYVÄT  NEUVOTTE-
LUTILAISUU  DET 

TVL:n  johtamiseen liittyviä  neuvottelutilaj-
suuksia  järjestetään seuraavasti:  

WL:n yleisjohto kokonaisuudesr
-saan  on  kokoontunut käsittele-

rnän laitosta koskevia asioita 
kolir  kertaa vuoessa  ja  kokoon-
tuu  1980  kaksi kertaa. 

Toimintokohtaisia neuvottetupäiviä  pidetään 
noin kerran vuodessa.  
TVH:n  ja  piirin välisiä  toimintokohtaisia  neu-
votteluja pidetään tarpeen mukaan,  esim.  jo-
ka toinen vuosi.  
TVH:n ytijohto  on  suunnitellut pitävänsä  tavoi-
tekeskusteluja  piirin  ylijohdon  kanssa kandes-
ti vuodessa.  

Perusaineistona  em.  neuvotteluissa ovat  ao. 
toimintasuunnitelmat. Nouvottoluista  laadi-
taan  pöytäkirjat,  jotka jaetaan tiedoksi riittä-
vän laajasti neuvottelujen hyödyntämiseksi.  
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31.20 Tie-  ja  vesirakennushallinto  
1978  
kust  

1979 	1980 	1000  mk  
kust. 	kust.  

8  

RAHOITUS  JA  TULOT 

Laitoksen toiminnasta aiheutuvat 
menot jaetaan valtion  tulo- ja 
menoarviokäytännön  mukaan: 
- luvuittain  (tie -  ja vesiraken- 

nushallinto,  tiet, Saimaan ka - 
nava,  muut vesitiet, satamara- - 
kennustoim  innan  tukeminen) 

- taloudellisen laadun mukaan 
(kulutusmenot, siirtomenot, 
sijoitusmenot) 

- momenteittain( esim,  auto-
maattinen tietojenkäsittely). 

Rahoitus vuosille  1978-85  
perustuu LM:n hallinnonalan 
yleissuunniteirnaan vuosille 

 1981-85(112.1978),  jou- 
lukuussa käytyihin alustaviin 
kehysneuvotteluihin  ja  laitok- 
sen  ThIAE:  fl  laadinnan  yhteydes  
tehtyihin tarkistuksiin. 

Teiden tekemisen osalta laaditaan 
laitoksen tolmintasuunnitelma 
vuosjlle  1981-85  joulukuussa  78 lea-
dittujen rahoituskehysten  mukaan. 
Näin  ollen toimenpideohjelma a  
ei tarkjsteta myöhemmin annetta - 

 via kehyksiä  vastaavaksi.  

TP  
1978 

TMA + 
II LMA 
1979 

TMFE/T1L  
1980 1981 1982 1983 1984 1985 

164 983 176 956 187 900 187 900 187 900 187 900 187 900 187 900 
9 755 10 000 11 150 9 600 7 800 7 800 7 800 7 800 

1 175 1 400 1 800 1 800 1 800 1 	800 1 800 1 800 

77 200 (200) (300 ) (300 ) ( 	300  ) (300 ) (300 

5 510 3 700 3 000 3 200 3 500 3 	500 3 500 3 500 

16 561 18 140 21 540 21 540 21 540 21 	540 21 540 21 540 
198 061 213 396 225 380 224 )40 222 540 222 	540 222 540 222 540 

1 015 900 4 200 3 000 2 000 2 	500 5 500 5 500 

1 015 900 4 200 3 001' 2 2 	500 5 500 5 500 

KULUTUSMENOT  

01. Paikkaukset 

10.  Rakennusten käyttö  

13.  Rakennusten kunnossa- 
pi to 

23.  Eräät kehittämistoi-
minnan menot  

27.  Automaattinen tieto-
jenkäsittely  

29.  Muut kulutusmenot 

YHTEENSi 

REAALISIJOITUKSET  

71. Toimistokaluston  ja 
 konttorikoieiden  hank- 

kiminen  XX  

YHTEEtSX  

x)  Siirretään momentille  29 
xx)  momentti sisältää myös ATK-kaluston hankintamenoja 



31.24  Tiet  

1978 	1979 	19o0 	 1000  mk  
kust, 	kust. 	kust. 

TMA +  
'LP II LM?  I9AE/IVL  
978  -  1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

689 700 758 000 20 000 45 000 860 000 875 000 890 000 905 000 

696 800 1 000 1 100 1 200 1 200 1 200 1 200 

2 072 2 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

11 000 16 000 23 000 2) 000 26 000 29 000 32 000 35 000 

17 777 21 000 35 800 41 000 45 000 51 000 51 000 51 000 

3 942 7 000 8 500 10 500 12 000 13 000 13 000 13 000 

-3-3 50 60 100 100 100 100 100 

35 520 47 350 71  36fl  78 700 87 300 97 300 100 300 103 30o 

80 000 79 000 86 000 86 000 86 000 86 000 6 000 86 000 

20 000 20 915 27 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 

550 000 600 000 64 000 700 000 720 000 70 000 760 000 780 000 

23 664 36 500 38 000 39 000 32 000 27000 27000 27 000 

119 814 150 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 60 000 

793 478 886 415 955 000 963 000 966 000 971 000 981 000 981 000  

- 
-  1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

56 412 60 000 69 000 63 000 69 000 67 000 65 000 6 000 

200 200 400 400 400 400 400 400 

56 612 60 200 70 400 70 400 70400 68 400 66 400 64 400 

K UL UT US ME NOT 

14.  Yleisten teiden kun-
flos  sap  i  to  

SIIRTOMENOT  

31.  Valtionapu kunnille 
paikallisteiden aihe-
uttamista menoista  

33. Rakennuslajn  mukaiset 
korvaukset katujen 
kestopäällystämisestä  

34. Rakennuslajn  mukaiset 
harkinnanvaraiget val-
tionavut  

50. Valtionapu yksityisten 
teiden kunnossapitoon  

51. Valtionapu yksityisten 
teiden tekemiseen  

52. Yleisistä teistä anne-
tum  lain  mukainen  kor-
kotuki 

YHTEENS$. 

REAALISIJOITUKSET  

70.  Kaluston hankkiminen 

 74.  Talonrakennukset  1) 

77. Yleisten teiden 
tekeminen  1) 

78. Tie-  ja vesirakennus
-laitoksen toimesta ui-

kopuolisille suon-
tettavat työt  

79. Valtioneuvoston käy-
tettäväksi työl-
lisyyden tunvaaxnisek

-si 

YHTEENSä 

FINANSSISIJOITUKSET  

83.  Yleisistä teistä 
annetun  lain  mukai-
nen halpakorkoinen 
laina  

88. Maantie-  ja paikal-
listiealueiden lu-' 
nastaminen  

89. Tonttien harikkimi-
ne  n  

YHTEENSä  

1)  Lisäksi 
momentijle  34.50.77  

josta teiden tekemiseen  
ja talonrakennuksijx 

ja ntsntilie 	25.53.77 

117 675 143 615 -75 009 

	

113 940 	135 195 	72 000 

	

3 735 	8 420 	3 000 

	

13 050 	14 000 	15 000 

55 000 	k5 000 35 000 25 000 25 000 

15 000 	15 000 	15 000 	15 000 	15 000  

Slirtomenoihin 1I1ee  Si a1ken tLsksi  kunnille  suoriettva katumaksu,  Joka  on 

n. 35 Mr,  k/v. 	M onientti oa  uusi,  mandoLlisesti  31. 24. 35. 



31.25  Saimaan kanava  

it. 

1978 	1979 	1980 	1000  mk  
kust, 	kust. 	kust.  

4------ 

TP 

1978 

TMA+  

1979 1980 1981 1982 1983 1984 18 

4 	360 4 	859 5 250 5 	250 5 250 5 250 5 250 5 	250 

260 290 320 320 330 330 340 340 

4 	600 5 	450 5 500 s  600  5 700 5 800 5 900 6 000 

1 470 1 	680 1 900 1 900 1 900 1 950 1950 1 950 
10 690 12 	279 12 	970 13 	070 13 	180 13 	330 13 	40 13 	540 

340 300  s8o s8o  580 580 580 580 
250 150 300 280 280 160 160 160 

200 250 3 100 2 500 2 500 850 850 850 

790 700 90 3 	360 3 	360 1 	590 1 	590 1 	590 

KULUTUSMENOT  

01.  Paikkaukset  

09.  Saimaan kanavan  hoj-
tokunta  

14.  Käyttö  ja  kunnossa- 
pi to 

29.  Muut  kulutusmenot  

YHTEENSÄ  

REAALI  SIJOITUKSET  

70.  Koneiden hankkiminen 

 74.  Talonrakennukset  

77.  Rakennustyöt 

YHTEENSÄ  

31.26  Muut  vesitiet  
1978 	1979 	1980 	 1000  mk  
kust, 	kust, 	kust.  
taso 	taso 	taso  

TP TMA 
1978 

+ 

1980 1981 1982 

-________ 

1983 

________ 

1984 

________  

1995 

2 	979 3 621 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 

2 796 3 000 3 600 3 700 3 800 3 900 4 000 4 100 

769 830 900 320 320 320 320 320 

6 544 7 451 8 350 7 870 7 gí 8 070 8 170 8 270 

280 300 300 300 3(0 300 300 300 

13 600 15 750 19 	800 17 500 17 500 17 500 18 500 18 500 

13 880 16 050 20 100 17 800 17 800 17 800 is 800 18 800 

14 640 	21 070 	17 000 	12 000 	12 000 	12 000 	12 000 	12 000  

KUL  UT U S  MENOT  

01.  Palkkaukset  

14.  Vesiteiden  käyttö 
 ja  kunnossapito  

29.  Muut  kulutusmenot  

YHTEENSÄ  

REAALISIJOITUKSET  

74.  Talonrakenriukset 

 77.  Vesitietyöt  1)  

YHTEENSÄ  

1)  Lisäksi  momentilla  
34.50.77 



il  

T1JLOT  

12.31  Liikenneministeriön hallinnonala  

1978 	1979 	1980  
kust, 	kust, 	kust.  
taso 	taso 	taso 	1000  mk  

22. Kuntien osuus paikal- 
listeiden kunnossapi- 
tomenoista  

23. Kuntien osuus paikal- 
listeiden  tekemisestä  

24. Tie-  ja  vesirakennus- 
laitoksen sekalaiset 
tulot  

25. Saimaan kanavan tulot  

26. Tie-  ja  vesirakennus - 
laitoksen perimät tu- 
lot ulkopuolisille 
suoritetuista  töistä 

YHTEENSÄ 

1978 1979 

V'iAE/1VL  

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

35 834 32 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 

13 804 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 1.7 000 

11 778 
14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 

1 980 1 900 1 760 1 800 1 800 1 900 1 900 1 900 

25 322 35 350 39 900 41 1Q 33 800 28 500 28 500 23 500 

88 768 103 250 108 660 109 900 102 600 97 400 97 400 97 400 

31.46 Satamarakennustoiminnan  tukeminen  

1978 	1979 	1980 	 1000  mk  
kust, 	kust. 	kust.  

SIIRTOMENOT  

40. Valtionapu kes-
kuska las tuss  atam  len 

 rakentamiseen  

41. Kunnallisten vienti-
teollisuutta palve-
levien satamien sekä 
Saimaan alueen sata-
mien rakentamisen 
korkotuki  

42. Valtionapu piensata-
mien  rakentamiseen 

YHTEENSX 

TP  
1978 

Al- 

1979 
TMAE/TVL  
1980 1981 1982 1983 1984 1985 

600 650 1 000 800 800 700 500 500 

260 420 440 500 550 580 610 630  

- - 
-  1 	000 1 000 1 000 1 000 1 000 

860 1 070 1. 	440 2 	300 2 	350 2 	280 2 	110 2 	130 



TIET 

YHTEISKUNTA ODOTTAA  TIESTOLTA, 
ETTÄ 

•  yhteiskunnan eri toimintojen (tuotanto. 
palvelu, asuminen, virkistys jne.) edellyt-
tämät  tieyhteydet  ovat olemassa  

•  eri alueilla  ja  tienkäyttäjäryhmilla  on  tasa -
puolset  ja  kohtuulliset  liikkumisolosuhteet 

•  tiellä liikkuminen  on  turvallista  
•  teiden aiheuttamat  ympäristöhaitat  ovat  

vahäiset 
• tieliikenteeseen kaytettävien  voimavarojen  

määra  on  mandollisimman vähäinen.  

TÄMÄN YHTEISKUNTA  ON  MAKSANUT 
TIESTOSTAAN  JA  TÄMÄ  SILLÄ  ON  SAA-
TU AIKAAN 

Valta-  ja  kantatieverkko  (11 000 km) on  ra-
kennettu lähes kokonaan uudelleen  1950 -lu-
vun puolivälin  jaikeen. 

Yleisista  teistä  on  paä!lystetty  11 000 km  
astalttibetonilla  ja  20 000 km  oljysoraila  vuo-
den  1960  jälkeen.  1960-luvun alussa oli ylei- 
sistä teistä päällystetty  4 Y0,  vuonna  1979 
44 o,  

ThLLTUNEN TIESTO  ON 1.1.1979  

•  Yleisiä teitä  on  noin  74 400 km, 
 joista  17  % kestopäällysteisiä, 

 27  % öljysorapäällysteisiä  ja  
56  % sorapintaisia.  
Yleisistä teistä  on 800 km  va-
rustettu kevyen liikenteen väy-
lillä.  

•  Yleisistä teistä  on 4 830 km  va-
laistuja tieosuuksia.  
Yleisillä teillä  on 120 km/h no-
peusrajoitus  125  km:llä,  100 km/h 
10 300  km:llä,  80 km/h 59 000 km: 

 ilä,  70 km/h 285  km:llä,  60 km/h 
2 100  km:llä  ja  50 km/h 2 500 km: 
1 lä.  

lYleisillä  teillä oli vuonna  1978 
 kelirikon aiheuttamia  liikennera-

joituksia  6 100 km  eli  8  %  koko 
tieverkosta. 

•  Rakenteeltaan huonokuntoisia öljy- 
sora-  ja kestopäällysteteitä  on 
5 000 km,  joista  1 000 km  valta- 
ja kantate  itä. Rakenteeltaan hei-
kot tiet ovat pääasiassa  vähälii-
kenteisiä. 

•  Sorateitä, joiden  liikennemäärä 
 on  yli  500  autoa/vrk.,  on 1 900 

km  ja öljysorateitä,  joiden lii-
kenne  on  yli  1 500  autoa/vrk.  on 
490 km.  

•Liikenneruuhkia  on  lähes  400 km: 
 ilä tieverkosta  taajamien kautta

-kulkukaduilla  ja säteittäisillä 
 teillä, sekä Helsingin  kehäteillä.  

•Yleisillä teillä  on  rautatietaso-
risteyksiä  757  kpl,  näistä  on  il-
rr turvalaitteita  391  kpl.  

Yleisten teiden  n. 8 800 sh
-lasta  1 433  ei kestA  lain  sai-

ilmia suurimpia sallittuja ak -  
sell -  ja telipalnoja  (10/16 tn) 
T ehostetussa tarkkailussa on 
330  siltaa. 

Mcxjttori-  ja rcoottoriliikennetei-
tå on  rakennettu  240 km.  

Entisiä kunnan-  ja  kyläteitä  on  kunnostettu  a 
 muutettu  paikallisteiksi  pääosin  1960-luvun 

alkupuoliskolla. Vuonna  1960  paikallisteitä  oli  
2200km,  vuonna  196528400  kmja  vuonna 

 1979 34 200 km.  

Teiden tekemisen  ja kunnossapidon 
märäraltan  kehitys (Mmk,  tm-md  260) 

2500—_. ., _  

Thkemnen 	 TPO  80 

I' 

P0 
I 	 IP0S0- 

Dito  

i950 	 960 	 970 	 980  

Kunnossapito korostuu  1980-luvulla  ja  teiden te-
kemisen rahoitus kasvaa edelliseen  vilsivuotis

-suunnitelmaan verrattuna.  
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Valmistuneet  tienrakennus-  ja  parantamistyöt  

1956- 1960 1961-19651966- 19701971- 1975 1976 	1977 	1978 
km % km % km % km % km % km  %krfl  

UUSIMAA  310 4.6 	573 5.4 261 5.4 306 5.2 66 7.1 47 4.8 27 3.4  
TURKU  972 14.3 1323 12.5 391 8.1 416 7.1 89 9.6 57 5.8 80 10.1  
HAME  371 5.5 1194 11.3 410 8.5 301 5.1 32 3.5 59 6.1 46 5.8  
KYMI  282 4.2 	623 5.9 277 5.7 200 3.4 46 5.0 24 2.5 26 3.3  
ETELÄ-SUOMI  1935 28.6 3713 35.1 1339 27.7 1223 208 233 25.2 187 19.2 179 22.5  

MIKKELI  336 5.0 	660 6.3 423 8.8 475 8.1 77 8.3 73 7.5 32 4.0  
POHJOIS-KARJALA  262 3.9 	516 4.9 337 7.0 510 8.7 77 83 64 6.6 65 8.2  
KUOPIO  266 3.9 	451 4.3 228 4.7 291 5.0 67 7 2 78 8.0 30 3.8  
KESKI-SUOMI  220 3.2 	627 5.9 379 7.9 316 5.3 56 6.1 103 10.6 100 12.4  
VAASA  529 7.8 	918 87 378 7.8 604 10.3 127 13.8 139 14.2 72 9.0  
KESKI-SUOMI  1613 23.8 3172 301 1745 36.2 2196 37.4 404 43.7 457 46.9 299 37.6  

KESKI-POHJANMAA  x) 404 3.8 337 7.8 491 8.3 47 5.1 51 5.2 62 7.8  
OULU  1142 16.8 1144 10.8 670 13.9 521 8.9 56 6.1 96 9.8 45 57  
KAINUU  790 11.6 	734 6.9 307 6.4 487 8.3 52 5.6 54 5.5 53  
LAPPI  1304 19.2 1403 13.3 386 8.0 955 16,3 132 14.3 131 13.4 158 1  
POHJOIS-SUOMI  3236 47.6 3685 34.8 1740 36.1 2454 41.8 287 31.1 332 33.9 318 39.9  

KOKO  MAA 	 6784100.0105701000 4824100.0 5873100.0 923100.0 9761000 796 100.0 

)psiri  perustettiin  v. 1962  

TÄLLAISTA  ON  LIIKENNE 

Maan  autokanta  on  kasvanut kymmenen 
vuoden aikana lähes kaksinkertaiseksi  ja  on 
v. 1978 1 220 000  autoa. Näistä  88 % on 

 henkilöautoja.  Autotiheys  on 257 autoa/1 000 
 asukasta kohti  (v. 1976 250).  Vastaava henki -

Iöautotiheys  oli  225 (v. 1976 218). 

1 970-luvun alkupuoliskolla liikenne kasvoi 
keskimäärin  7 0/  vuodessa. Vuosien  1973-74 

 energiakriisin  pysähdyttävä  vaikutus jäi lyhyt-
aikaiseksi  ja  korvautui  jo  v. 1975.  Sen  sijaan 
taloudellisen  laman  vaikutuksesta liikenteen 
kasvu oli vuosina  1976-77  noin  1-3 0/  

Taloudellisten  kasvuennusteiden  perusteella 
arvioidaan liikenteen kasvavan lähivuosina 

 2-3 %  vuodessa  ja  ensi vuosikymmenenä 
keskimäärin  3 %  vuodessa. 

Yleisillä teillä kuolee vuosittain  500  ja  yam-
mautuu 6 000  ihmistä. Onnettomuuksissa 
kuolleista  on 200  jalankulkijoita, polkupyöräili-
jöitä  ja  mopoilijoita.  

Yleisten teiden kuolerraan joh-
taneet onnettorruudet ovat selväs-
ti vähentyneet tämän vuosikym-
nnen alusta. Vuonna  1978  yleis-
ten teiden liikenneonnettomuuk-
sissa kuoli ennakkotietojen 
mukaan  405  ja vasrimautui  7 136 

 henkilöä. Varrixihin johtaneit  
ja omaisuusvahinkoihin johtanei--
ta onnettortuuksia  tapahtui vuon-
na  1978 edellisvuotista eneiTrnän 

 mikä johtunee osaksi onnettanuuk-
sien tilastointiuudistuksesta. 



TIEPOLITJIKAN YLEISLINJANA 
 ON  NYKYISEN TIESTÖN YLLÄ - 

PITO  JA PERUSPALVELUTASON 
 TURVAAMINEN 

14  

Yleisillä teillä suoritetaan vuosittain  200 000 
 ylisuurta  tai yliraskasta kuijetusta. Tienpito  jaetaan perinteisesti kunnossapitoon 

 ja  tekemiseen. Käytännössä tienpito jakautuu 
kuitenkin teiden hoitoon, ylläpitoon  ja  kehit-
tämiseen. 

Hoitotoimenpiteillä,  kuten teiden aurauksella 
 ja  päällysteiden paikkauksella  varmistetaan 

tien liikennekelpoisuus lyhyellä tähtäyksellä. 
Teiden ylläpito sisältää kunnostuksen, josta 
päällysteiden uusiminen  on  ro er  1<1tt  av  in 
ry h  ni  a.  Kunnostuksella  pyritään tien 
rakenteen  ja  liikennekelpoisuuden  säilyttämi-
seen. Ylläpitoon kuuluu myös tei- -  
den  rakenteen parantamistoimen - 
pitcet. 	Kehittämistä  on investoin - 
titoiminta 	jolla tiestön palvelu - 
tasoa nostetaan. 

Vuonna  1978  toteutunut tiepoli-
tukka noudatti toim intasuunni - 
telmassa  1978-82 määriteityjä 
toim intalinioja. 	Teiden ylläpi- 
to korostui  ja  uusien yhteyksien 
rakentaminen  ja  teiden olennai-
nen parantaminen oli vähäistä. 
Kehittämisessä oli merkittävin - 

 ta  liikenneturvalljsuustomeg-
piteiden  osuus.  Vuoiina  1978  aika-
n1den ujinettyjen hankkeiden 
kustarinusarviot jakautuivat toi-
menplderyhmittäin seuraavasti: 
suuntauksen parantaminen 	 31 lo  
rakenteen parantaminen 	 28 
lllkenneturvallisuus 	 16  
uudet yhteydet, tienvalltyskyvyn  14 

 lisääminen  ja  ohikulkutiet  
muut 	 11 

Tien  pidon .yleislinian  a  ou  lähi - 
vuosina toisaalta nykyisen tIes -. 
tön ylläpito kunnostukselia  ja ra  - 
kenteert parantamistoirneripitein 
ia  toisaalta tiestön peruspalvel.u..-
tason turvaamincu kevyen liiken  
teen,  taajamien  ja  raslcaideo  kul  - 
jetusten  olosuhteita kohentamat -. 

 la. 

Autokannan kasvu vuosina  1950-77 
(1km)  

1200 )00 	 -- -- 	 -- -- 

kaikki autot  
800 000------  - 

henkilÖautol  
400 

 
000  --- - 	 -- 	 --------- -  

90 	 960 	1970 	 1980  

Henkilöautokannan  kasvu hidastui  1970-luvun puo-
li välissä. 

Maanteiden liikennosuorite vuosina  1970-77 
 ja  ennuste vuoteen  1985  (miljardia autokm) 

20 

IS 
kaikki 

.-"  
IC 

henkilöautot  

5 

970 	1975 	1980 	985  

Liikennesuoritteen  ennustetaan kasvavan  2-3 %:n 
vuosivauht,a 1 980 -luvulla.  

78 

'7 9 - 85 
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Tiestön hoidon taso  ja  kustannukset  pidetaan 
 tulevina vuosina nykyisellään. Hoidon sisällä 

lisätään  tiikenneturvallisuutta  parantavia toi-
menpiteitä, kuten  liukkauderitorjuntaa,  tinki-
mällä lähinnä  kesäajan hoitotoimenpiteiStä. 

 Viime vuosien aikana  vähäliikenteisten  sora- 
teiden hoito  on  laskettu tasolle,  jola  ei enää 
juuri voida alentaa  

Kunnostuksen  osuutta lisätään vuosina 
 1979-84  noin neljänneksellä nykyisestä. 

 KunnossapitomäärärahOjen  vuotuinen kasvu 
suunnataan ennen kaikkea  päällysteiden  uu-
simiseen  ja  tienrungon kuivatukseen.  

Hoito  ja  kunnostus kohdistuvat pääasiassa 
tien pintaan, eikä näillä toimenpiteillä voida 
teiden  rakenneosia  säilyttää nykyisellä tasol-
la.  Tierakenteen  säilyttäminen vaatii myös 
rakenteen uusimiseen  ja  parantamiseen täh-
tääviä  ylläpitoinvestoiflteia.  joita ovat teiden 
rakenteen parantaminen sekä  painorajoitteis

-ten  siltojen  vahventaminen  ja  uusiminen.  

Ytläpitoinvestointien  tarve  on  tällä hetkellä 
 öljysorateiden  osalta noin  4 000 km  ja  kesto

-päällysteiden  osalta  500 km,  mikä  yhteensa 

 rahassa mitattuna merkitsee noin  2 200 
 Mmk:n välitöntä investointitarvetta.  Vilkaslii-

kenteisiä,  vaikeasti  kunnossapidettäViä  sora-
teitä  on  vajaa  1 400 km  ja  kelirikkoisia  teitä  on 

 noin  10 000  kilometriä. 

Toimenpiteet kohdistuvat  kan  - 
tavuudeltaan  heikkojen öljy  - 
sorateiden  sekä  vilkasliikenteis  
ten 	tai  I<elirikkoisten soratei - 

den  parantamiseen. 	Koska tei- 
den  huonokuntoisuus, kelirikko 

 ja  painoraioitteiset  sillat keskit- 
tyvät  alernmalle tieverko1le,  tei-
den  parantamistoirnia  suunnataan 

 seudulliselle  ja  paikalliselle  tie  -  
verkolle.  

Kehittämisellä parannetaan olennaisesti  tie- 
ja  liikenneolosuhteita.  Kehittämisen kohteena 
ovat  lahivuosina  erityisesti ajoneuvoliikenteen 

 ja  kevyen liikenteen turvallisuus sekä pitkä
-matkaista  liikennettä haittaavat  päätieverkon 

 osat  (ohikulut, lisäkapasiteetti).  Tieverkon 
ulottuvuutta  ja  yhdistävyyttä  parannetaan 
saaristossa  ja haja -asutusaluejlla.  

LIIKENNETURVALLISUUTTA  JA  KEVYEN 
LIIKENTEEN OLOSUHTEITA PARANNE-
TAAN 

Ajoneuvoliikenteen turvallisuutta parannetaan 
liikenteen ohjausta  ja  säätelyä tehostamalla 

 (mm.  nopeusrajoitukset),  parantamalla teiden 
 varustelua,  erilaisin tien kunnossapitoon kuu

-luvin  toimenpitein (kuten liukkauden torjunta) 
 ja  liikenneympäristöä pysyvästi  tai  pitkäaikai-

sesti parantavin tieteknisin  toimenpitein, 
 esim. liittymien kanavoinnilla, eritasoliittymiä 

 rakentamalla  ja  tievalaistuksella,  

Kevyen liikenteen turvallisuutta  ja  liikkumis
-olosuhteita parannetaan rakentamalla erillisiä 

kevyen liikenteen väyliä  ja ah- ja  ylikulkusiltoja 
 sekä taajamien  tiejärjestelyillä. 

Liikenneturvallisuustyön  tavoitteena ovat on-
nettomuuksien lukumäärän vähentäminen  ja 

 vakavuusasteen lieventäminen.  Erityisesti py-
ritään vähentämään vakavia  henkilävahinko

-ja.  Periaatteena  on  parantaa tasapuolisesti eri 
 tienkäyttäjäryhmien  turvallisuutta. 

Kuolemaan johtaneet  
on nett  om  uudet  
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Kevyt liikenne  
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Runsaasti puolet yleisillä teillä  tapahtuneIsta 
liikenneonnettOmUukSiSta  tapahtuu neljän  tie- 

ja  vesirakennUSPlirin,  Uudenmaan, Turun, 
 Hàmeen  ja  Vaasan piirien  tieverkolla,  joilla 

 liikenneturvalliSUustOiminta  onkin  laajinta. 
 Sen  sijaan Pohjois-Karjalan Keski-Pohjan-

maan, Kainuun  ja  Lapin  piireissä  liikennetur-

vallisuus  ei ole keskeinen ongelma. Liikenne-
onnettomuuksia tapahtuu eniten niillä alueilla, 
joissa liikenteen  määräkin  on  suurin.  

Li ikenneturval I isuustoimenpi  teet 	vuosina 	1978-82  

Toimenpide  1978 1979 1980 1981 1982  

Jalunkulku- 	ja 	polku- 
pyöriteidcn 	rakenta- 
minen 	(km) 127 l84 163 168 162  

Jalkikiytvin 	raken- 
tammen 	(km) 9 8 7 5 1  

Kevyen 	liikenteen 	ali- 
ja 	ylikulun 	rakenta- 
minen 	(kpl)  69 82 62 59 L49  

Eri taso  I ii ttymin 	ra- 
kentaminen 	(kpl)  9 11 8 9 12 

Liittymn 	kanavointi 
(kpl)  140 140 43 33 32  

Lii ttyni3valaistus 
(kpl)  36 23 25 8 13  

Muu 	1iittymn 	pa- 
rantaminen 	(kpl)  58 146 57 56 34  

Tievalaistus 	(km) 111 75 89 68 57  

Yksi tyistiejrjeste- 
lyt 	(km) 296 2914 232 170 215  

Rautatietasori steyk- 
sen  muuttaminen eri- 

8  tasoristeykseksi 	(kol)  3 7 7 8 

Rautatie tasor  is teyk- 
sen  varustaminen 	tur- 
valaittein 	(kpl)  140 38 29 17 25  

Muu 	toimenpide 	(km) 30 29 36 15 13  

Muu 	toimenpide 	(kpl)  36 50 92 16 11 
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RASKAIDEN KULJETUSTEN ESTEITÄ 
VÄHENNETÄÄN 

Riittävän laaja  ja  tasoltaan tyydyttävä tieverk-
ko  on  tuotannollisen toiminnan perusedelly-
tys. Nykyinen tieverkko  täyllää tärkeimmiltä 

 osiltaan tuotannon  ja  kaupan raskaiden kulje- 
lusten  vaatimukset. Raskaita kuljetuksia hait-
taavat kuitenkin suurimpia sallittuja akseli-  ja 

 telipainoja kestämättömät sillat,  loilla  ei ole 
kohtuullista  kiertoyhteyttä  ,sekä  kelirikkoiset 
tieosuudet.  

Kun vuonna  1975  voimaan  astuneella  moot
-torlajoneuvoasetuksen  muutoksella nostettiin 

siltojen suurimpia  ja  sallittuja akseli-,  teli-  ja 
 kokonaispainoja  10, 16  ja  42  tonniin, tuli 
 palnorajoitteisia  siltoja yleisille teille noin 

 2 750.  

Vuonna  1978  painoraioitteisten 
 siltojen määrä väheni 288:lIa. 

Vuoden  1979  alussa valta-  ja 
kantateillä  oli  8  painorajoit-
teista  siltaa, muilla maanteil• 

 lä 342  ja paikal listeillä  1 083 
 eli kafl<kiaan  1 433.  

Painorajoitteisten  siltojen vähentämistä jatketaan  75 8 5 
 hienian aiernpia  vuosia suppeamniassa laajuu- 

dessa. 	Pyrkimyksenä  on  painorajoitteisten 
 siltojen lukumäärän vähentäminen  tai  paino-

rajoitusten  lieventäminen  myös muilla kuin 
 rakentamis-  tai  vahventamistoimenpiteillä. 

 Tämä lisää siltojen  kantavuustarkistuksia.  te-
hostettua tarkkailua sekä korjaus-  ja  kunnos-
sapitotoimintaa  turvallisuuden varmistami-
seksi.  Sen  sijaan painorajoitus- 
ten poistaminen siltoja raken - 
tarnalla  tai  vahventamalla  tu - 

 lee  supistumaan. 	Vuosina  1979- 
85  hallinnolliset toimenpiteet  
ja tarkistuslaskeirnat  mukaan 
lukien vähenee painoraioitteis - 

 ten  siltojen lukuni  äärä 1  433:stä 
 noin 400:aan.  

Osa suunnitellujsta huonokuritojsten 
ja painorajoitettujen  siltojen, varsin-
kin betonisiltojen, uusimishankjcejsta 
siirretään myöhäiserrään ajankohtaan  
ja  näin säästyvät; määrärahat suunna-
taan lossien korvaamiseen silloilla. 
Osalta betonisillojsta voidaan kauden 
aikana poistaa painorajoitus hallinnol-
lisilla toirrenpiteillä sitä mukaa kuin 
siltojen kantavuuslaskenta edistyy. 

78 	Liikenneturvail isuuden  paranta- 
misella perusteltuihin  toimenpi-
teisiin käytetyt  varat  kasvoivat 
hiukan edellisestä vuodesta  ja  
olivat noin  180  Mmk (tr-ind. 

 260).  Tästä summasta käytettiin 
noin  42  %  kevyen liikenteen  tur-
vall isuuden parantamisinvestoin - 
teihin  ja  noin neljäsosa yleisten 
teiden liittymien parantamiseen.  

84 	Liikenneturvallisuuden parantain.is- 
toimintaa jatketaan  koko  maan 
osalta viima vuosien toimintaan 
verrattuna entisessä laajuudessa. 
Tehdyt tarveselvitykset otetaan 
toiminnassa huomioon. Sellaisia 
toinenpiteitä, joiden pääperus-
teena  on  liikenneturvallisuuden 
parantaminen, toteutetaan suunni-
teirnakaudella runsas  180  Mmk/v, 

 mikä  on  noin % tienrakennuksen 
kustannuksista. 

Kevyen liikenteen väylien osalta 
tavoitteena pidetään vuonna  1974 

 tehdyn tarveselvityksen  I  kiireel-
lisyysluokan  mukaisen kevyen lii-
kenteen väylästön toteuttamista 
suunnittelukaudella mando1lisinn 
suurelta osin. 

Yleisten teiden liikenneonnettomuuksien ar-
vioidaan vähenevän vuosien  1979-84  toimin-
nan vaikutuksesta  3-4  %• 

Tiekohtaisia  nopeusrajoituksia pidetään  tie-  ja 
 liikenneolosuhteita vastaavina  tekemällä nii-

hin tarvittavat muutokset liikenneministeriön 
antamien  yleisohjeiden  mukaisesti.  

Kunnossapitotoimenpiteiden liikenneturvalli-
suusvaikutukset määritetään  entistä selvem-
min  ja  pyritään  kunnossapidon  toimenpiteitä 
suuntaamaan liikenneturvallisuutta edistä

-vään  suuntaan.  

Tien  parantamishankkeita  suun-
niteltaessa otetaan lilkennetur

-vallis  uuden vaatimukset huonii-
oon  ja  pyritään toteuttamaan 
liikenneturvallisuuden kannalta 
tärkeät toimenpiteet  paranta - 

 in  ishankkeen  yhteydessä. 
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Pato 	oitiesiten siltojen määrä  yleisiliä teillä 
vuosina  1973-85  

yleiset tiet - maantiet  

PAATIEVERKKOA  PARANNETAAN  
ERAILTA  PUUTTEELLISILTA OSILTA 

2000 
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973 1975 	 980 	 985  

Vuonna  1975  voimaan astuneella moottoria/oneu-
voasetuksen muutoksella nostettiin suurimpia sal/it-
tulo  akseli-,  tell- la  kokonaispainoja. 

Valta-  ja  kantateiltä  poistetaan pääosa paino- 
rajoitteisista  silloista suunnitelmakauden al- 
kupuolella. tusija 	painorajoitteisten silto- 
jen poistamisessa  on  seudullisilla  teillä. 
Alemmalla tieverkolla keskitytään  vain  liiken- 
teelliseltä tarpeeltaan  tärkeimpien siltojen 
painorajoitusten poistamiseen. 

Lauttapaikkojen  lukumäärä vähenee 
nykyisestä lOO:sta 88:aan vuo-
teen  1985  rrnnessä.  

Yleisillä teillä tehdään vuosittain noin  200 000 
 yliraskasta  tai  ylisuurta (erikois- )kuljetusta 

joiden määrä lisääntynee vuosittain noin  
°/o.  Noin  3/4  erikoiskulje-

tuksista  tapahtuu  Vaasa  -  Kuopio - Imatra 
-linjan eteläpuolella, jonne sijoittuvat myos 
pahimmat pullonkaulakohdat. 

KuljetuslupakäSittelyn  nopeuttamiseksi jatketaan 
selvitystä erikoisluvin suoritettavia raskaita 

 tai  ylisuuria  kuljetuksia palvelevan perustie-
verkon kartoittamiseksi. Selvityksen painopis-
te  on  siltojen kantavuuslaskennaSSa tavan-
omaisimmille erikoiskuormakaaVioille sekä 
kiertotieselvitykSisSä. Lisäksi tehdään kus-
tannusselvityksiä korkeus- leveys-  tai  kanta

-vuusesteinä  toimivien siltojen vahvistamtses

-ta,  korjaamisesta  tai  uusimisesta. Samalla 
selviävät ne rajat, joihin asti erikoiskuljetukSia 

 on  mielekästä maanteillä edistää. 

Kelirikkoisten  teiden parannustarVetta arvioi-
taessa kiinnitetään erityinen huomio raskaalle 
liikenteelle tärkeisiin tieosuuksiin. 

Investointien painopiste  on  viime vuosiin 
saakka ollut tarpeen mukaan päätieverkofla. 
Nykyisellään  se  täyttää suurlmmalta osaltaan 
liikenteen vaatimukset. 

Päätieverkon  puutteita ovat Etelä-Suomen 
eräiden tieosuuksien ruuhkautuminen sekä 
Keski-  ja  Pohjois-Suomen pääteillä olevat 
rakenteelliset heikkoudet. Lisäksi Pohjois- 
Suomessa  on  vielä noin  290 km  sorapintaisia 
päätieosuuksia. Päätieverkkoon  kuuluu myös 
lukuisia kaupunkien katuosuuksia, joilla run-
sas pitkämatkainen läpikulkuliikenne ruuh-
kautuu, lisää liikenneonnettomuuksia  ja  ai-
heuttaa haittoja ympäristölle. 

Liikenteen ruuhkautumista esiintyy lähes  400 
 km:llä tieverkosta. Sellaisia tieosuuksia, joilla 

 on  ruuhkautumisesta johtuvia pitkäaikaisiakin 
pysähdyksiä  ja  keskinopeudet  ajoittain laske-
vat jopa  10-20  km/h:iin,  on  lähes  100 km. 

 Noin puolet ruuhkautuvista tieosuuksista si-
joittuu Uudellemaalle. 

P.äätiestön  kehittämiseen käy-
tettiin vuonna  1978  noin  38 

 tjeinvestointivaroista,  mikä 
 on  likimain sama kuin edelli - 

senA vuonna. 

Suunnittelukaudella  jatketaan pääteiden ra-
kenteellisten puutteiden vähentämistä.  Pää- 
tiet saadaan päällystetyksi ainakin öljysoralla 
vuoteen  1985  mennessä. Vilkaslii- 
kenteisim  m At  öljysorapinta iset 
päätiet kestopäällystetään  ja 

 rakenteeltaan huonokuntoiset 
päätiet parannetaan vuoteen  1985 

 mennessä.  

Liikenteen ruuhkautumista  ja  kauttakulkulli-
kenteen  ongelmia tehokkaasti poistavia uusia 
ohikulkutiehankkeita toteutetaan suunnittelu- 
kaudella  145 km,  joista päätieverkolla  115 
km.  Suunnittelukaudella  valmistuvat Kouvolan, 
Porvoon, Riihimäen ohikulkutiet, Landen koh- 
ta  vt  12  suunnassa,  Kemin ja  Tornion ohituk

-set,  Helsingin Kehä  I,  Mäntsälän,  Tampereen 
 läntinen, Mikkelin, Joensuun, Jyväskylän  ja  

Vaasan ohikulkutiet. Lisäksi to-
teutetaan Landen vt4 suunta  men 

 ohikulku  ja  käynnistetään Loviisan, 
Kuusankosken  ja  Porin läntinen ohi- 
tustie. 	 Suunnittelukauden ul- 
kopuolelle  jää  vielä ohikulkuhankkeita, joiden 
yhteenlaskettu kustannusarvio  on  yli  600 

 Mmk. 

'78 

79-85  
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Ohikulkuteiden rakentamisen lykkäämisen 
takia joutuvat  kunnat  kehittämään läpikulke-
vaa liikennettä palvelevaa katuverkkoaan. 
Kuntien edellytyksien tukemiseksi pyritään li-
säämään rakennuslain  136a §:n  mukaisia 
harkinnanvaraisia avustuksia nykyisestä, vas-
taamaan paremmin avustustarvetta. Tavoit-
teena  on  saada avustustoiminta asteittain 
lisätyksi nykyisestä  11 Mmk:sta/v  siten, että 
vuonna  1984  saavutettaisiin arvioidun tar-
peen mukainen avustusmäärä, noin  35 
Mmk/v.  

Fluonokuntoisten  tai vilkaslijken - 
teisten öljysorateiden parantarnis

-ta  lisätään edellisestä suunnitel - 
 mast?. Vilkasliil<enteisten  sora - 

teiden parantamista jatketaan edel 
 lisen  suunnitelman mukaisessa laa-

juudeSsa, mutta väh iliikentejsten 
sorareiden rakenteen parantamista 

 v ähenne tään S cud ullisilla teil - 
lä on öliysora -  ja sorateiden  pa - 
rantamistoimenpiteenä kehittämi- -  
seen  luettava suuntauksen  para  n - 
tam mn.  

7 9 -8 5 

Kapasiteettia lisääviä hankkeita toteutetaan 
 130 km,  josta  110 km päätieverkolla.  Vuonna 

 1984  arvioidaan ruuhkautuneiden teiden 
määrän olevan tehtävistä toirrenpiteistä huo-
limatta lähes kaksinkertainen  (n. 700 km) 

 nykyiseen verrattuna. 

Uusien päätieyhteyksien rakentamista ei aloi-
teta suunnittelukaudella. 

Uusia alemmanasteisia teitä rakennetaan 
suunnittelukaudella  220  kilometriä perusyh-
teyksien luomiseksi saaristossa  ja haja -asu-
tusaluellla. 

YKSITYISTEN TEIDEN VALTIONAVUS-
TUKSIA LISÄTÄÄN 

PARANTAMISTA SUUNNATAAN  SEU-
DULLISELLE  JA  PAIKALLISELLE  TIE - 
VERKOLLE  

Seudullisella tieverkolla  puutteet ovat kunta- 
keskusten keskinäisissä tieyhteyksissä,  ko

-kooja-  ja  yhdystieverkolla  haja-asutusaluei
-den  yhteyksissä peruspalvelut tarjoaviin kun-

takeskuksiin. Seudullisella  ja  paikallisella  tie-
verkolla  ovat kelirikko  ja  liikenteen rasitusta 
kestämättömät tieosuudet, erityisesti vanhat, 
huonokuntoiset öljysoratiet, merkittävä on-
gelma. 

Mitä alempiasteisesta tieverkosta  on  kyse, 
sitä vähäisemmin parantamistoimin ovat puut-
teet  korjattavissa. Useissa tapauksissa riittä-
vä toimenpide  on routapaikkojen  korjaus yms.  

78 	Seud ullisella  j a  paikallisella  ties -  
tällä tehtyihin rakenteen  paranta-
mis - ja kehittämistoimenpiteisiin 

 käytettiin vuonna  197% 62 % tie - 
mv es tom  riva rois ta  

Hyväksytyn yksityistielain muutoken mukaan 
lakisääteinen kunnossapitoavustus nousee 
nykyisestä keskimäärin  37  %:sta  53 %:iin  ja 

 avustettavien  teiden määrä lisääntyy nykyi-
sestä  32 000 km:stä n. 60 000 km:iin.  Muutos 
tapahtuu vaiheittain siten, että täysimääräise-
nà avustusjärjestelmän muutos  on  vuonna 

 1982. Avustusjärjestelmän  uudistus saatettiin 
voimaan vuoden  1978  alussa. Avustusten 
lisääminen yksityisteiden tienpitoon helpottaa 
yleisen tieverkon ulkopuolella asuvien tierasi-
tusta  ja  parantaa  haja-asutusalueiden liiken-
neolosuhteita.  

Avustuksia yksityisteiden kun-
nossapitoon maksettiin  18  Mmk 

 ja  tekemiseen  4  Mmk vuonna 
 1978. 	Vuonna  1977  oli kun- 

nossapidettävia yksityisteitä, 
jotka hakivat avustusta vuori-
na  1978,  yhteensä  34 000 km. 
Yksityisteita on  esitetty muu - 
tettavaksi yleisiksi teiksi  190 
km  vuonna  1978. 

Yksityisteitä  on  vuosittain muutettu paikallis-
teiksi keskimäärin  200 km/vuosi.  Toimintaa 
jatketaan likimain samassa laajuudessa. Jul-
kisen talouden kannalta  on  kuitenkin edulli-
sempaa kehittää tieverkkoa yksityistielain 
mukaisia avustuksia lisäämällä kuin laajentaa 
toimintaa yksityisteiden muuttamiseksi paikal-
listeiksi.  

78 

79.-l5 
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Tiehankkeiden  toteuttamiseen vaikuttavat  Iii
-kennepoliittisten  tavoitteiden lisäksi muut yh-

teiskunnalliset, kuten alue-  ja  työllisyyspoliitti
-set  tavoitteet. Tavoitteiden yhteensovittami-

nen tapahtuu laadittaessa vuosittain tienpidon 
toimenpideohjelmaa  tie-  ja  vesirakennuspii-
resssa, Toimenpideohjelma  perustuu laitoksel 

 le  maariteltyyn rahoituskiintiöön,  ja  siinä  on 
 esitetty toteutettavaksi suunnitellut investoin-

tihankkeet perusteluineen  ja  rahoitusaikatau- 

r npIdon  kustannukset vuosi-
na  1978-84  (Mmk)  

0o0  

luineen  sekä kunnossapidon vuotuiset suont
-teet ja  kustannukset. 

Liikenneministeriön 
antamien määrärahakehysten 
mukaan tienpidon määrärahat 
kasv aisivat hieman nyky iseltä 
tasoltaan. 	K  unnossapidon  osuus 
kasvaisi tasaisesti nykyisestä  
795  Mmk:sta  905  Mmk:aan yuan - 
na  1985.  kun taas tekcmist; Iil 
r9rahat pysyvat nykyisellä  840  
Mmk:n tasojia. 

Tienpedon  kustannukset vuosi-
na  1978-84  (Mmk)  

1000 

	

26%hoflo 	 26% 

978 	1980 	 984 
	 1978 	980 	 984  

400  

200 

400 

200  

Kunnossapitotöiden 	kustan- 
nukset 	vuosina 	1978-84 

 (Mmk)  

2:  %  I 
26  %  

ösus im 15 %  

27  % 	-pintus js 	3 ,1  % 
umen.,:;  

1978 	1980 	 9134 	 978 	1980 	 984 
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400 

200  

400 

200 

Kehittämisen 	kustannukset 
vuosina  1978-84 
(Mk)  

muut  henkkeet  
uudet yhteydet  

1978 	1980 	 984 
	 1978 	980 	 984  

Suorite  (km) 1979-84  Kustannus (Mmk)  1979-84 

R SP AP  YHT.  A SP AP  YHT 

Moottoritiet 	 7  - -  7 53  - -  53  
Moottoriliikennetjet 	 37 20  -  57 184 56  -  240 
4-kaistaiset  tiet 	 37 1 5 43 252 3 21 276 
2-kaistaiset  tiet 
- kestopääHyste 	 185 333 940 1458 479 572 604 1655  
- öljysorapäällyste 	 63 449 2141 2653 48 299 863 1210  
- sorapäällyste 	 23  -  450 473 4  -  54 58  

Eri(Iiset siltatyöt 	 89 72 92 253 199 137 168 504  
Muut tietyöt 	 157 69 579 805 71 51 386 510  

Yhteensä 	 598 944 4207 5749 1290 1118 2098 4506 

R 	=  rakentaminen  
SP  =  suuntauksen parantaminen  
AP  =  rakenteen parantaminen 

Tienrakennuksen suoritteef  ja  kustannukset vuosina  I 979-84.  

(MYON.  LM  
TMA 	1. 7. 78)  ATS  HAYS  TPO  

1966-701971-75 1976 1977 1978 1978 1979 	1978-821979-84  

ETELÄ-SUOMI 	39.2 	37.7 37.5 39.6 43.8 39.3 44.8 44 47.1  
KESKI-SUOMI 	33.1 	32.7 32.4 30.1 30.1 30.5 29.3 30 29.2  
POHJOIS-SUOMI 	27.7 	29.6 30.1 30.3 26.1 30.2 25.9 26 23.7  

Tiainvestointien  jakautuminen alueittain vuosina  I 966-84 
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Toiminnan laajuus  ja suoritteet 

Kunnossapidon  määrärahaa käy-
tettiin  647,2  Mmk, joka  on n. 
2  Mmk vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Siirtomäärärahajia siir-
tyi vuodelle  1979 42,5  Mmk. Kun-
nossapitokustannukset oJ. ivat  
845  Mmk. 

Teiden kunnossapito jakaantuu 
hoitoon, kunnostukseen  ja  lisäk-
si kunnossapidon määrärahoja 
käytetään pieniin rakenteen  pa

-rantamjstöjhjn.  

Tiestön hoidolla varmistetaari 
tien liikennekelpoisuus  ja 

 turvalliset ajo-olosuhteet ly-
hyellä aikavälillä. Hoitotoi-
menpiteisiin kuuluvat rmi.  ties-
tön auraus, liukkaudentorjunta, 
sorateiden  tasaus  ja pölynsidon-
ta, päällysteiden paikkaukset 

 sekä lauttaliikenteen ylläpito. 
Hoidon kustannukset olivat  280 

 Mmk ilman yhteiskustannuksia. 

Kunnostus  on  kulumisesta  tai van-
henemisesta aiheutuvaa  tien pääl-
lysteiden uusimista, sorastusta, 
ojitusta yms. Kunnostuksen kus-
tannukset olivat  280  Mmk. Pääl-
lystystöitä tehtiin yhteensä  
2 717 km.  Päällystystöiden  urakka- 
hintatason laskun vuoksi suunni-
tellut arvot voitiin ylittää 
n4oO  km:llä.. Kestopäällysteitä 
uusittiin  669 km  ja pintauksia 

 tehtiin  424 km.  öljysorapaal-
lysteitä  uusittiin  1 499 km  ja 
sirotepintauksia  tehtiin  125 km.  

Rakenteen parantamisen kustannuk-
set olivat  117  Mmk, mikä käytet-
tiin lähinnä kantavuuden vahvis

-tamis- ja päällysteen parantamis
-töihin. 

Kunnossapidon  yhteiskustannukset 
olivat  em.  työkustannusten  lisäksi 

 168  Mmk. 

Tutkimus  ja  kehittäminen 

Tieverkon ylläpito-  ja kehittä-
missuunnitelmaa (TYKS)  laadittaessa 
tutkittiin teiden toiminnallisen 
luokituksen vaikutusta kunnossapi-
toon. "Liukkaudentorjunta  ja lii-
kenneturvallisuus"  -tutkimuksesta 
valmistuivat raportit talvien  
1977  -  78  osalta. Tutkimuksia 
jatketaan. Kunnossapidon henkilös-
tön  ja  kaluston määrän mitoitus-
ohjeiden tarkistaminen aloitettiin. 

Kunnossapitokustannusten alenta-
miseen  ja  tuottavuuden lisäämiseen 
tähtääviä menetelmä-  ja laitetu-
kimuksia  jatkettiin. Tutkittiin 
aurauslumen liikennemerkeille  
ja opastustauluille  aiheuttamia 
vaurioita  ja  keinoja niiden 
vähentämiseksi.  L  iikennemerkkien  nu

-teriaalikokeilujen  tuloksena hy-
väksyttiin  vaneriset liikennemer-
kit  virallisesti käyttöön.  Tien-
käyttäj  len opastusjärjeste]nää 

 kehitettiin  mm.  aloittamalla  ko- 
ko  maata koskeva ensiapuasemien 
järjestelmällinen opastus. 

Vuoden aikana käynnistettiin  mm. 
 seuraavat kehittämisprojektit: 

kunnossapidon suunnittelujärjes-
telmän kehittäminen, kevyen lii-
kenteen väylien kunnossapitome-
netelmät  ja  -kalusto, päällystei

-den  kunnossapltomenetelraien ke-
hitt•en  sekä sorateiden kulu-
tuskerrommateriaaljen tutkimukset. 

Kunnossapitotoiminnan  laajuus 

Hoidon määrä kokonaisuudessaan 	79 
on  suunniteltu edellisvuoden ta-
solle. Hoidon sisällä pyritään 
parantamaan lilkenneturvall isuutta 
edistäviä toimenpiteitä  mm.  liuk-
kaudentorjuntaa. 

Kunnostustöitä  suoritetaan siinä 
määrin, että välttämättE -njen ra-
kenteiden uusimisten osalta ei syn-
ny jälkeenjäärieisyyttä. Sorateiden 
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kulutuskerrosten  vahvuutta li- 
sätään hieman  ja  tien rungon 
kuivatustiden osuutta pyritään 
kasvattamaan. Päällysteiden 
uusimisen osuus kunnossapitotoirnin-
nasta pysynee edellisen vuoden 
tasolla. 

Tienpidon  kannalta tarpeellinen 
rakenteenparantamistöiden volyy-
mi säilyy edellisvuosien tasol-
la. Näitä töitä suoritetaan kun-
nossapidon vapaita henkilö-  ja 
kalustoresarssej  a  hyväksikäyttä-
en ajankohtina, jolloin hoito  ja 
kunnostustöitä  ei ole tarpeen tehdä. 

Kunnossapitokustannukset  ovat 
vuonna  1979 930  Mmk, joista hoitn 
arvioidaan käytettävän  410  Mmk ,kun-
nostukseen  415  Mmk  ja  rakenteen 
parantamiseen  105  Mmk. Päällyste-
ohj eflTan mukaan kunnossapitovaroin 
uusitaan päällysteitä  2 542 km,  
jonka kustannukset ovat  153 
Kestopäällysteiden uusirnisen  osuus 

 on 669 km.  Tähän lukuun eivät 
sisälly vanhojen  ös- ja bls- 
teiden kestopäällystämiset eivät-
kä päällystettyjeri teiden sirote-
pintaukset. Lisäksi ehdollisia 
kohteita  on päällystysohjelmassa  
yhteensä  291 km,  joista  44 km  
kestopäällysteen uusimisia.  

Tutkimus  ja  kehittäminen 

Tutkimus-  ja  kehittämistoimin-
nan pääosan muodostavat aikal-
seirrnin aloitetut projektit. 
Kunnossapidon työnsuunnitte luj  är- 
jestelxnä  on  päätetty uusia  ja 

 luonnos uudesta järjestelmästä 
 on  valmiina  jo  kuluvana vuonna. 

Kp-resurss  len rnitoitusohjeiden 
laadintaa  jatketaan. Liukkauden-
torjuntalaitteita  ja -rrnetelmiä 

 kehitetään edelleen. Kunnossapi-
totoiminnan vaikutuksia liikenne- 
turvallisuuteen selvitetään. 

Kunnossapitotolminnan  laajuus  

80- 	Hoitotaso  pidetään keskimäärin  
85 	nykyisellään, mutta talvihoitoa, 

etenkin liukkaudentorjuntaa, tehos-
tetaan.  Varat  tehostamiseen saa-
daan kesähoidosta soratiepituuden 
vähetessä. Hoitotason alueellisia 

muutoksia tulee tapahtumaan jon-
kin verran tieverkon ylläpito- 
ja kehittämissuunniteiLman (TYKS) 

 perusteella. 

Kunnostuksen  osuus tulee suunni-
teirrakaudella lisääntymään jonkin 
verran. Tiepäällysteiden kunto 
pidetään nykyisellä tasolla.  Ts. 
urasyvyyksien  kasvu pysäytetään, 
josta johtuen päällysteiden uu-
mistarve lisääntyy. Myös sora- 
teiden kulutuskerroksien kuntoa 
parannetaan.  Ku ivatuksen  tasoa 
parannetaan  ja  siltojen kunnostus - 
ta  lisätään. 

Rakenteen parantamisen osuus kun-
nossapitotöissä säilynee ennallaan 

 koko suunniteirrakauden, sillä  nii-
den tekemisen tarve  on  malko  tark-
kaan sidoksissa hoito-  ja kunnos-
tustoimanpiteiden  laajuuteen  tal-
viaikana.  

Tutkimus  ja  kehittäminen 

Kunnossapitopolitiikka  ja TYKS 
tarkennetaan  sekä toteutetaan  
mandollisuuksian mukaan. Kunnos

-sap idon kriteereinä  käytetään 
standardeja, joita täydennetään 

 ja  tarkistetaan edelleen. Hen-
kilöstön  ja  kaluston määrät py-
ritään saamaan  ko. m.itoitusohjei

-den  mukaisiksi. Mitoitusohjeita 
tarkennetaan tarpeen mukaan, 
esim. kaluston käyttöasteen pe-
rusteella. 

Tuotannon kehittämisessä ovat kes-
keisiä työnsuunnittelun kehittä-
minen, tuottavuuden mittauksen 
käyntiinsaattaminen sekä kalus-
ton mitoitukseen  ja  käytön te-
hokkuuteen tähtäävät tutkimukset. 
yömenetelmien  osalta kokemusten 

vaihtoa  ja  tiedon kulkua tullaan 
kehittämään piirien  ja tiemastari

-piirien välillä. 

Eri asteiset suunnitelirat  ja 
 niiden seuranta kytketään toi-

siinsa eri johtotasoja palvele-
viksi. 
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T I F NRA  REN  N LIS 

I> a ii  ok  cc t  

i 	l'ciden  rakentamiseen  ja  pa- -  
rantarniseen  saatiin työinäärä

-ra. ja  714 NI  ni  k (tr -md .  224,  
1972i0O),  mikä  oil  reaalisesti  
S  %  enemmän kuin edellisenä 
vuonna. 	Lisäys johtui suurek- 
si osaksi ennakoitua hitaan - 
mnasta kustannustason noususta. 

 Mm. paallystysurakoiden  hinta — 
taso oli  n. 25 /o  alle edellis - 
vuotisen tason. 	T ienrakennuk - 

 sen työmaakustannukset  olivat 
yhteensä  n . 730  Mmk, kun työ - 
määrärahojen lisäksi 1askettin 
mukaan  mm. virkapalkat ym. 

 kustannukset. 

MmIt  

I 	' 	I 	• 	I 	' 
-72 	-75 	-80 	-84 

Tienrakennuksen  työmäärä- 
rahojen kehitysv.  1972-1984 

T ienrakennuksen  panoksia olivat 
nliestyö, konetyö. kuljetukset, 
vieraat palvelut (pääasiassa  ra - 
kennuttarnista) ja  materiaalit. 
Näitä  on  käsitelty tarkemmin 

kohdassa  "Resurs — 
 sit". 	Kustannuslajijakautuma 

on  pysynyt viime vuosina suh- 
reellisen samnanlaisina. 	F ien - 
rakennuksen tuottavuus-  ja ta - 
loudellisuusmittaukseSsa  käy-
tettyjen panosten suhteellinen 
kehitys  v.1972 — 77cli  oheisen 
kuvan mukainen  

Teiden rakentamiseen  ja paran — 	79-85 
tam iseen  saadaan työmäärärahoia 

 v. -79  viimeisen arvion mukaan 
 tie nraken n us k ustann us md  eks  in 

 tasossa  247 n. 798  Mmk. Koska 
inflaatio jäänee  alle  aiemmin 
ennustetun tason olisi rakentaini 

 sen  laajuus tällöin suunnilleen 
 ed ellisvuotista  tasoa. 	S yksyl — 

le  ennakoitu  87 Mink lisärahoitus 
on  kuitenkin vielä epävarma. 
Vuoden  79  jälkeen pysyvät raken-
tamiseen  ja  parantamiseen saa-
tavat määrärahat suunnilleen  v. 
78-79  tasolla. 
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Kustannuslajakaurnan rnuutok
-set  ovat hitaita. 	Kone-  ja  kul- 

jetuskustannusten osuus tulee kas-
vamaan hieman rniestyön kustan-
nuksella rationalisoinnin  ja  tuot-
tavuuden kasvun myötä. Vieraiden 
palveluiden määrä riippuu niiden 
edullisuudesta verrattuna omaan 
työhön. 	Nykyisillä nakyrn  illa py- 
rit.än rakenntttam isen  osuutta  ii-
säämään. 

T uotokset 

Tienrakennuksen suoritteita  voi-
daan kuvata  mm. liikuteltujen 
m 3  ja ns. tuotostiekilometrien 
(ttkm)  avulla sekä  ko.  vuoden 
kustannusosuutta vastaavien  ja  
liikenteelle luovutettujen tiekilo-
nietrien  i 	siltojen lukumäärän avulla  

'78  Erilaisten maarakennustojden osuus 
hankekustannuksista oli pienentynyt 
jatkuvasti  ja  oli 	v . -78 n . 40 %. 
T ienrakennuksen supistun men  oli 
kohdistunut voimakkaimmin juu- 
ri niaarakennustöihin koska hankkeet 
muuttuivat luonteeltaan kevyem - 
miksi. 

ALUSTAVAT  ivoT  4% 

NUKSE  
207 	 ______ 

	

YHUSTAN- 	

7%  

LEIKKAUS SEKA  

VARUSTELUT 	- 	

- MAANJA  KALLION  

PEN GE RR YSTYOT 

VIIMEISTELUT 	

fl 5% 

/ 

	

SILLA>\, / 	
\\ 	PAALLYSRAKEN- 

TEET  I7 

LLYSTEET  fl  11% 

Tienrakennustyomaiden  kustannus - 
jakautuma  v. 1978 

V. 1978 kustannusosuuden  mu-
kaiset  km -suoritteet  olivat 
käynnissä olleista hankkeista 

 n. 1 052 km,  josta rakentami-
sen osuus  110 km,  suuntauksen 
parantamisen osuus  183 km  ja  
rakenteen parantamisen  759 km. 

 Liikenteelle luovutettijn tien- 
rakennus -  ja parannustyon  alai-
sena olleita teitä yhteensä  n. 
1000 km. 

Raken tamismäärärahoilla teh - 
tIm  1000 km tiepäällysteita  eli 

 100 km  vähemmän kuin edelli-
senä vuonna. Vahennys aiheu - 

 t  ui päällystystojminnan kohdis - 
 tam isesta  entistä enemmän van-

hojen teiden kunnossapitoon 
Yleisiä teitä päällystettimn 
kaikkiaan  n . 3505 	km  (ilman 
sirotepintaus -  ja öljysoran  ii - 
saystoita).  joten töiden  koko-
naisn-i  äärä  nousi hieman  v. 77 
t a s o S t a.  

Vuoden  1978  aikana valmistui 
 187  vesistö-  ja  87 maasiltaa, 

 eli yhteensä  274  siltaa. 

Lisäksi muutettiin pieniä paino 
rajoitteisia siltoja rummuiksi  tai 
putkisilloiksi 96  tapauksessa. 	Ra- 
kentamistoinienpiteet  kohdistuivat 
siten pääosin pieniin siltakohtei - 
sun. 	Näin voitiin poistaa koh - 
tuullisin kustannuksin runsaasti pai - 
norajoitteisia  siltoja. 	Pieniä  sil - 
toja  rakennettiin yhä useammin  te- 
r asbetonielenienteistä. 	Elenientti- 
si1tojen  suhteellinen osuus valmis- 
tune ista  silloista kasvoi selvästi. 

Latittapaikkojen lukum  äärä  oli 
vuoden 1opusa  100. 	Vuoden lop- 
pupuolella otettiin vastaan  10 

 uutta lossialusta. 
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Suorite  Yksikkö'  72 73 74 75  76 77 	78 

Raivaustyöt rnilj.°2  19,5 15,312,6  lO,k  9,5 8,9 	8,2  
Ojitus .ailj.m3  

h1,9i0 	i1 
2,3 	1,9 

179 	180 
1,) 

147 
1,2' 

136 	:125 
1,2 1,1.1 	0  

104 	1(58  Putki-  ja rumputyöt 
Kallion leikkaus milj.m -5  2,2 	1,7 0,8 1,31 0,8 1,0 	(1,9  
Maan leikkaus milj.rr  9,5 	6,6 5,4 4,8: 4,4 3,8 	4.7  
Sitornattomat päällyS-.miij. 
rakenteet  

-  

m 8,2 	8,4. 5,7 5,4 5,6 4,9. 	4,7  

Tieki1ornetri ttkri  1759 1605 117311026 1008 8 	7 	879  

Eraitä tienrakermukaen volyymin kehity8t  kuvaavia suoritteita 
 v. 1972-78  

Toimenpide Kust.osuuden  mukaiset 
suoritteet keskirnäärin/v 

 v. 	-78 	v. 	-79-84  

Yksikkökustannuk-
set v. 	-78-84 
rimk/km  

ro-, 	nol- 	ja  4 -kaist.  
tier.  rakentaminen  1) k.-. 	13 	k.- 5.6 
2 -kai-st. 	tien  rak.  36 45 1.8  (kp-tle  2.3  

ös -tie 0.9) 
2 -kai-st. 	tien suunt. 	par. 138  " 	1)0 1.0  (kp-tie 1.7  

ös -tie 0.7) 
2 -kalat. 	tien rakent.  par 570 590 	'  0.4  
Jk+pp-tian rak.  144 0.3,  

riiti  v. 1978  tlenrakennus-  ja parannustölden suoritteita ja yksik-
kustannuks1a  (v. -78  kust.tasossa) 

bOO  

Vaiiistuneet tier.rake:,nustyät (ticasetuk  sen  

1 24 §:n nukasesti i]nitetut) (k.m) 
rtuantiot 

tiflhl paikallistlet 

L__i-:i  __ 
'I.  

Yleisten teiden pää11ystystyiar 
 (km)  (rak + kpto) 

öljysora  ja  vastaavat 
kestio5.11 1vs -t 

Korjattu  

attu  

500 

1956 	960 	 (970 	 1978 

972 	973 	974 	97, 	916 	917 I18  
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'19 Tuotostiekilometrejnä  mitat- 
85 tuna  seuraa suoriterT]äärän 

muutos suunnilleen kaavaa: 
rahoituksen nluutosprosentti  -t  
tuottavuuden kasvuprosentti. 

Vrnn,sosuuksien  mukaiset 
suoritteet tulevat olemaan 
vuosina  197 P 84 keskim äärin 
n . 970 km  vuodessa.  T äs - 
U on rakentamishankkejden 

 osuus  n. 100 km,  suuntauksen 
parantarnisten osuus  n. 160 km 

 ja  rakenteen parantamisten 
osuus  n. 710 km. 

Rakennustoim  jalan päällys - 
tystyörnäärät pysyvät suun - 
nilleen  v. -78  tasolla.  Ko-
ko  laitoksen päällystystyöpi - 
tuudet säilyvät myös ennal- - 
laan,  mutta tonnimäärät tu-
levat las&ernaan siirryttä-
essä entistä enemmän ohui

-den pintausten  käyttöön uu- 
d elleenpäällystäm iskohteis - 

 sa. 	Kuurnennuspintaus va - 
kiinnuttaa  asemansa van-
hojen kuumapäällysteiden  
u U S  im ist oj ni  en pit ce nä  

Taloudellisuus  ja  tuottavuus  

78 T ienrakeruksessa on  omien 
töiden ttottavuus noussut tuo-
tostiella mitattuna vuodesta 

 -72  vuoteen  -78  keskimäärin 
hieman yli  I %  vuodessa.  Tuotta - 
v  uutta  on piirikohtaisesti  ja 

 valtakunnan tasolla mitattu 
ns. tuotostiemneneteirnällä. 

Useissa piireissä  on tabu- 
dellisuuden  ja  tuottavuuden 
analysointi käytettävissä ole - 
vien tunnuslukujen avulla  va-
kiintumassa  jatkuvaksi toini  in - 
naksi  ja  piirit ovat ryhtyneet 
asettamaan tuottavuustavoit - 
teita 

nd.ks  

120 

115  

Ilo 	 _____  
I05 

100 

95  
-72 .73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 .81 -82 -83 -84  

Tuottavuuden suhteellinen kehitys 
tuotostiellä mitattuna.  

T oiniinnan taboudellisuuden 
 ja  tuottavuuden kannalta  on 

 toiveena ollut työllisyyden 
hoitoon tarkoitettujen määrä - 
rahojen osuuden pienenerni-
nen,  sillä työllisyysrahoi - 
tuksen lyhytiänteisyys ja ke - 
hysten  jatkuva muuntelu vä-
hentävät suunnitelmallisuut - 

 ta ja taboudellisuutta erityi - 
sesti  al ityöl lisyysalueilla 
joijia 	työllisyysrahoituksen 

 osuus  on  suuri. 

Erityisesti vuosi  1978  oli 
tässä suhteessa hankalin vuo-
siin. 	Vuoden alussa joudut- 
tiin syksylle  jo  ohjelmoitu 
ryi1lisyysrahoitus  siirtämään 
lähes kokonaan kevääseen, Syk-
sylle näin svn'- ynyt 	aukko" täy- 
tettiin  3  er& flsätyöohielm alla, 

 lyhyellä varoituaja11a, jatku-
vasti kehyksiä  ja  hankkeita muu- 
tellen . 	T VL:lle syntyñeistä  han - 
kaluuksista  mainittakoon työn- 
suunnittelun  ja urakoiden  valmis - 
tebun vaikeuturriinen, keskitetty-
jen  hank intojen mand ottorn uus 

 sekä turhautuminen työsuunni-
teirnien jatkuvien muutosten  
ja turhan  työn vuoksi. 

Ministeriötason lyhytjänteiset  
työllisyys -  ja  valtiontalous - 
tavoitteet  ja  toisaalta TVL:n 
pyrkimys pitkän tähtäyksen 
suunnitteluun ovat ristiriidas-
sa keskenään. 
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Työohielnia 	toteutetaan 	SitCfl, Materiaalit - Materlaalikustan -  
että 	omien 	töiden 	tuottavuus  nuset 	tuotostleyk - 
tuotostiellä 	mitattuna 	paranee sikköä 	kohti 	eivät  
1,5  %. 	Samanaikaisesti 	pyritään nouse 	v. 	1978 	tasos - 
hidastamaan 	panostekiiiden 	kus-  ta. 	Materiaalin 	laa - 
tannusnousua.  tu- 	ja  hukkakysynlyk - 

sUn 	kiinnitetään huo - 
T Am a  edellyttää 	toimintaa 	seu 

-  ni  iota.  
raav  illa 	avaintulosalueilla 

TVoite/toimiflta1inja  Rakennutta- - Rakeinuttam  isen  
Avaintulos - 
alue minen  kustannustason 	nou- 

su 	vastaa 	enintAän 
Kuljetukset  v. 	1978 	nousua. 

- 	Kulietustyö 	tuotostie - 
- Rakennuttam  isen  

yksikköä kohden omissa osuus 	lisääntyy 	3  °- 
töissä 	vähenee 	4 	To.  yksikköä vuoden  1918 
- Taksataso  pidetään tasosta 
mandollisimman vakaana. 

Konetyö 	- 	Konetyö 	tuotostieyk -  Työvoima -  Reaalinen mies- 
sikköä  kohden omissa työkuukauden  bin-.  
töissä vähenee  2  %.  ta  ei tienrakennus- 
- 	Koneiden vuokrataso toiminnassa nouse 
pidetään mandollisimman  v, 	-78 	tasosta. 
vakaana 	kuitenkin 	niin, 
että koneiden omistajien Tuotannon -  Tuotannon 	jatku - 
kannattaa 	investoida 	tu-  ajoitus 	ja  vuuteen  vaikuttavat 
levaisuudessa  myös uu- jatkuvuus häiriötekijät 	pyri- 
sun 	koneizitn, 	jottei täan 	poistamaan 	ja  
laL ltoksen 	töihin työt 	ajoittaniaan 	si- 
tuleva konekanta  ten, 	että työohielman 
pääse 	liian vanhak 

- toteutuksen 	taloudel--  
si ja  huonokuntoi- lisuus 	ei 	näiden 	teki- 
seksi. jölden 	johdosta 	kärsi. 

Ohjausjär - 	-  Kehitetään rakenta - 
jestelniien 	rnisen  seurantaa  ja tu- 
kehittäminen  losten  arviointia si- 

ten, että toimintaa 
voidaan ohjata nykyis-
tä tehokkaammin. 

Keinoista tavoitteiden saavuttami-
seksi rakennusosasto  käy neuvqtte - 
lukierroksen piirien rakennustol - 
mialojen kanssa. 



Tuotannon jatkuvuuden  ja  ajoi  - 
tuksen  kannalta  on  jo  selvää, 
että tavoitteisiin ei 	päästä. 

 Tyollisyysrahoituksen  osuus 
nousee viimeisen arvion mu- 
kaan  n. 31 %iin. 

Työllisyyssyista  muutettiin  TVL:n 
työllisyysrahoituksen kehyksiä 

 silloin, kun piirien  ohjelrn  at  
oli  jo  tehty valmiiksi. 	Syksylle 
ohjelrn oitu työllisyysrahoitus 

 siirrettiin kokonaan  keväälle, 
 koska  työvoimapiireittäin  oli 

päästävä ainakin  v. 7'?  kevään 
työ  v o  im av ah  vu u  ks  ii n.  

Tiedossa olevan rahoituksen 
perusteella loppuu eräissä 
piireissä  toim  inta loka  -mar - 
raskuussa  lähes täysin. 	Syk- 
syn rahoituksesta ei ole mi-
tään varmaa tietoa.  

Keväälle  saadun suuren lisä- 
rahoituksen vuoksi joudutaan 
aloittamaan eräitä nykyisen 

 tiepolitiikan  vastaisia  hank - 
keita. 	Lisäksi joudutaan 
hankkeita aloittamaan  epa-
edullisimpana vuodenalkaria, 

 jolloin kustannukset nouse-
vat huomattavasti.  

80- Tienrakennustoim  innan ta- 	80-85 
85 voltteena on 5 -vuotisen toi

-menpideohielman  tote uttami- 
nen  mandollisimman  tuotta - 
vasti  ja  taloudellisesti.  

Työohjelma  toteutetaan si-
ten, että omassa johdossa 
suoritettujen töiden  tuotta  - 
vuus  nousee  2  o,j  vuonna  1980  
ja  3  Olo vuosina  1981-82. 

A vainalueet 	Tavtitteet  
ja  tehtävät 

Toiminnan 	Rakentamisen  ja  
laajuuden 	parantamisen  volyy -  
ylläpitäminen  min  supistuminen  

hid  astuu  ja  työmää-
rarahat  pysyvät  lä  - 

 hes v:n  1979  tasolla. 

Rahoituksen Tilannetta 	pyritään  
lyhytiantel -  korjaamaan 	niin, 
syyden 	halt-  että  
tojen 	poista  - - 	vuoden 	työohjelnia  
minen  hyvaksyttaisiin 	alus  - 

tavasti 	joulukuussa  

- 	syksyn 	lis ätyö - 
ohjelmien 	rahoitus 
selvitetään 	jo 	ke- 
väällä  
- 	työllisyys  rahoi - 
tusta 	käytetään 	vain  
täydennyksenä käyn- 
nissä 	oleviin 	sekä 
pieniin 	keitahank - 
k eislin 

- 	hankkeet 	valitaan  
LM:n  ja  TVH:n  kesken  

- tienpidon tyolli-
syysrahoitus  mini-
moldaan  ja  se  tulee 

 vain monientille 
31.24.79 
-  toiminnan  -  ja 

 työnsuunnittelua  ke-
hittämällä pyritään 

 sopeutunlaan  ja va- - 
rautumaan kehysten 

 va  lhtelulh  In 
- mlnisterfötasoon 

 kohdistuvaa  in for - 
maatlota tehoste- - 
taan 

Tyoohjelman  Taloudellisuus  ja 
 toteuttami-  tuottavuus vaatii,  

nen  että  
-  talveksi  ohjel-
rnoidaan  työllisyys  - 

 lain  edellyttämä 
määrä sellaisia  töi- -  
tä,  jotka  aiheutta- -  
vat  vähiten  lisäkus - 
tann uks  la 
- työohjelmuin  ei 
oteta  toimenpideoh - 
jelman ulkopuolel -  
ta  tai  välistä  hankkei- -  
ta,  joiden  suunnite - 

 mat  eivät ole valmiit 
 -  muodostetaan tote-

utuksen kannalta  mie - 
lekkäitä hankekoko-
nalsuuksia  ja  pyri.. 

 tAAn Optimiajoitukseeji 
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-  käytetään tehokkaas-
ti uutta työnsuunnit-
telujärjestelm  äA  

Tuottavuus 	Tuottavuuden mittaus, 
raportointi  ja  analy-
sointi tulee jatku-
vaksi toiniinnaksi. 

Rakentamisen tutkiminen  ja 
 kehittäminen 

Rakentarn  isen  tutkimus-  ja 
kehittämistoiniinnan  avain - 
tulosalueina ovat olleet  oh  - 
jausjärjestelmien ,  tuotanto-
tekniikan, materiaalien  ja 

 rakenteiden kehittäminen. 

Ohjausjärjestelmien  osalta 
 on  kehitetty toim intapoli - 

 tu kkoja tienrakennuksen 
 eri sektoreille  ja  jatkettu 

johtaniistavan muuttamista 
tavoitteellisen johtani  isen  
suuntaan. 	Uusi työnsuunnit- 
telujärjestelmä  ja  siihen 
liittyvä työnsuunnittelutie - 
dosto  otettiin käyttöön. 	Ra- 
portoinnin  kehittämistä  on  
jatkettu . 	Tuotantoteknii - 

 kan  osalta tutkimusten koh-
teina olivat eri toimenpi-
teiden kustannusten vertailu 

 ja  menetelmien kehittäminen 

Uusien menetelmien leviämis-
tä  ja käyttöönottoa  on  ryh- - 
dytty  tehostamaan. Menetelmä- 
kehitystyön painopiste  on  sUr - 
retty piirihallintoon.  

P  äällysteiSiin  ja rakenreislin 
liitt)vää  kehittämistä sekä 
kantavuuden seurantaa  on  jat-
kettu.  

'79 	RakentamIsta  kehitetään 
edellisessä kohdassa esitet-
ryjen tavoitteiden saavutta - 
miseksi.  Kehittämisen paino-
pistealuelna ovat 

- 	kuijetusten  kehittäminen 
- 	koneiden käytön kehit-  - 

täm  men  
- 	materiaalien hankinta  ja  

k  aytto 
- 	rakennuttaminen 
- 	ohjausjärjeste1mt 
- 	toiminnan jatkuvuus  ja 

ajoltus.  

K  uljetusten  kehittämisessä 
ovat keskeisinä 
- 	kuijetusten  suunnittelun 

tehostaminen 

kuljetusrn aksujärjes - 
telni  än  kehitt äminen 
kulieruspolirlikan  suun - 
nittelu 

Koneiden käytön nykytila  ja 
 laitoksen omien koneiden 

käyttömandollisuudet rakennus - 
toim lalalla selvitetään. 

Materiaalien käyttöä tehos-
tetaan selvittämällä käytön 
nykytila . laatimalla käyttö- 
politiikka sekä tehostam  alla 

 hankinnan kokonaissuunnit - 
 te lu  a.  

Päällystystoiminnan  kehittä-
miseksi laaditaan ehdotus  
T  VL:n päällystyskaluston 
hankinnoista  ja  käytöstä, 
päällystystöiden urakointi - 
politiikasta sekä tarpeelli-
sista organisaatio-, toteutus - 

 ja  raaka -alnehankintajärjes-
telyistä . 	Päällysteiden kes- 
tävyyteen, raaka -aineisliri  
ja tyomenerel mun  kohdis-
tuvia tutkimuksia sekä sora - 
teiden huokeiden  päallys-
tysmenetelmien kokeiluja 
jatketaan. 
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80 -85Rakentamisen kehittämistoi
-ni inta  tähtää toiminnan tuot - 

tavuuden kohottaniiseen, työ- 
ohjelmien mandollisimman 
taloudellicen toteuttamiseen 

 ja rahoil uksen lyhytiänteisyy -  
den  haittojen poistamiseen. 

Tutkimus -  ja kehittämistoi - 
minta  suunnataan  ja  suunni-
tellaan siten, että toiminnan 
vaikutukset näkyvät  jo  lyhy-
ellä tähtäyksellä. 
TutJcijius-  ja  kehittämistoimin-
nan painopistealueina ovat: 

tutkimus-  ja kehittämis-
toim innan  tulosten hyö-
dy ntämisen parantaminen 

 ja  kehitystyön tulokselli-
suuden lisääminen 

- 	tuotantornenetelnhten  ja 
työrnenetelmien kehittä

-in men 

- 	materiaalit, niiden käyttö  
ja  rakenteet 

- 	ohjausjärjestelmien kehit - 
t ä in  jne  n. 

Suunnitteluajanjaksona  pyri - 
tään lisäämään piirien oma-
ehtoista kehittäniistommin-
taa  ja kehitystulosten  hyö-
dyntämistä  koko  laitoksessa 

Kehitystoiminnan suunnit - 
telu  tavoitteisiin  ja  nyky - 
tilan analysointiin pohjau - 
tuvana toimintana pyritään 
vakiinnuttamaan piirin  ra - 
kennustoimialoilla.  Piiri-
kohtaisen kustannustason  ja 

 tuottavuuden seuranta  va - 
kiinnutetaan Kehityspro-
jektien  osalta tehdään arvio 
saavutettavista hyödyistä  ja 

 käytettävistä panoksista 

Ohjausjarjestelmjen  osalta keskei-
sirnmät kehittämisen alueet ovat: 
- johtamistavan muuttaminen 

tavoitteelljsen johtamj - 
sen  suuntaan  ja  päätöksen- 
teon rationalisointi 

	

- 	toiminnan nykytilan  ana- 
lysointi:nenetelmien ke - 
hittäminen  

toiminnan suunnittelun 
 para  n  ta  m  jne 

-  3 -vuotisen suunnittelun 
vakiinnuttarninen  ja  hyväksi-
käytön parantaminen 
-  materiaalien käytön suun- 
fl it telu  

Tuotanto-  ja työrnenetelmien 
 kehittämisen osalta kehitystyön 

kohdealueina ovat: 

	

- 	rakennusmenetelnijen ke -  
h ittäm  jne  n 

	

- 	kuijetusten  käytön tehokkuus  
ja konevalinta 

	

- 	eri toimenpiteiden kustannuk -  
set  ja  niiden alentamisrnah

-d ollisuud et 

	

- 	päällystysmenetelmien  ke- 
hittäminen 

	

- 	siltojen korjaus-  ja vahvis - 
t u 5 t 0  rn  i  fl t a 

	

- 	pienten työkphleide n  tuo- ta ntom enetetfl)  at.  

Materiaalien niiden käy - 
tön  ja  rakenteiden osalta 
painopistealuejna ovat: 

	

- 	laatukustannussuh_  
teen  selvittäminen 
materj3aljen  osalta 

	

- 	kantavuudeltaan heik -  
kojen öljysorate.jcJen ja 
savisoratejden  paranta- -  
fl)  i  fl e fl  

	

- 	päällysteiden  kulumisen  
v a he n t a in in en 

	

- 	uusien huokeiden päällys -  
tysta pojen  kehittäminen 

	

- 	jätealneiden  ja  sivutuot- 
teiden käytön kehitta- 
m in e fl,  



SUUNNITTELU  

TieverkkosuunnittelU  

78  Piirien tieverkon  runko- ja  kehittämissuunni-
telmien kunnossapitopolitiikan  sekä eräiden 
erillisselvitysten pohjalta jatkettiin tieverkon 
ylläpito-  ja  kehittämissuunnitelman (TYKS) 

 laatimista. Suunnitelmaan liittyvä tiepolitiikkaa 
käsittelevä  osa  sekä päätieverkon  ja  seudulli

-set  tiet kattava tieverkon toiminnallinen luoki-
tus vaim isteltiin vuodenvaihteeseen men-
nessä. 

Tekeillä olevan pientieverkon luokittelusuun-
nitelman piireittäisiä tuloksia ryhdyttiin analy. 
soimaan TVH:ssa. Yhteistyössä piirien  ja si -
dosryhmien  kanssa tehtiin  ja  tarkistettjjn 

 tieverkko-  ja  liikennesuunnitelmia  lähinnä taa-
jama-alueilla sekä aloitettiin taajamien  tie-  ja  
katuverkon  hallinnollisen luokituksen täsmen-
täminen.  

79  Edellä mainittu tieverkon ylläpito- ia kehittä-
missuunnitelma (TYKS) saatetaan valmiiksi  ja 
sen  perusteella käynnistetään tarvittavat piiri- 
ja  sidosryhmäneuvottelut,  joissa suunnitel-
maa jatkuvasti tarkistetaan. 

TYKSin  asema laitoksen suunnittelu-  ja  oh-
jelmointijärjestelmässä vakiinnutetaan  ja  eril-
lisiä osasuunnitelmia, kuten esim. päätieverk-
kosuunnitelma, tarkenrietaan.  

Koko  maan kattava pientieverkon hallinnolli-
sen luokittelun tarkistamissuunnitelma sekä 
taajamien  tie-  ja  katuverkon  hallinnollisen 
luokituksen täsmennystyö saatetaan valmiiksi 

 ja  käsittelyyn.  

80-. 84 Suunnittelujakson  alussa saatavat tieverkon 
ylläpito-  ja  kehittämissunnitelman  päämääriä 

 ja  tavoitteita sekä toimintastrategioita koske-
vat sidosryhmäpalautteet hyödynnetään  ja 

 näiden sekä mandollisesti muuttuneiden läh-
tökohtien perusteella suoritetaan TYKSin tar-
kistus suunnittelukauden loppupuolella. 

Toteutetaan suunniteltu pientieverkon hallin-
nollisen luokittelun tarkistus. 

31  
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Tiensuunnittelu  
'78 

T iensuunnittelutoirnilltlan laa - 
iii  ud essa  ei tapahtunut rnerkitt  a  - 
viä  muutoksia. Suunnittelukustan 
nul<set olivat yhteensä  93 lvlrnk, 

 eli reaaliarvoltaafl  6 010  enemmän. 
 T arkistetun työohjelrnan  mukaan 

vuonna  1979 alkavi.n nirnettyien 
 hankkeiden suunnitelniaValrTliuS 

oli  66 °lo  ja piefltell  hankkeiden  5301° 

Val  ro iiksi  on  katsottu ne suunn itel - 
 mat,  jotka oli vahvistettu  tai  oli - 

 vat vahv istettav ma 15.11. 197 8.  

Vuoden aikana  on  selvitetty eri 
vaihtoehtoja suunnitelmavalflhl

-oden  parantamiseksi. Kayttökel-
poisiksi keinoiksi osoittautuivat 

 vain honsuittien  valikoitu käyttö 
 ja tiensuunnitelma -asiakirjo)efl 

 keventäminen. 

Toimialojen välisillä henkiläsiirroilla, eräità 
 poikkeuksia lukuunottamatta, ei katsottu voi-

tavan lisätä suunnittelutoimialojen resursseja, 
koska muiden toimiaiojen henkilökunnan kou-
lutus  ja  ikärakenne huomioon ottaen, siirtolerl 
suoi ttamista ei pidetty tarkoituksenmukaise-
na.  

S uunnitelrnavalniiuden  vakavin  este 
 on  edelleen toteuttamisohjelrn ien 

muuttaminen suunnittelutilannetta 
huomioon ottamatta. 

Suunnittelun ohjausjärjesteimää  on 
 kehitetty ottamalla käyttöön uusit-

tu tiensuunnittelun hankeluettelo  
ja suunnitteluhankkeen tehtävänanto - 

 menettely.  

Suunnitainja  valmiutta seurataan  eten -  79 
kin  niiden piirien osalta, joissa  se 
on  heikko. 	Piirien kanssa kaytavis - 

 sä toiniial.akohtajsissa  neuvotteluis-
sa pyritään selvittämään syyt  ja  so-
pimaan parannustoimenpiteista.  

Y onsuitteja  käytetään 
sAlloin,  kun omat henkliöresurs - 

 sit  eivät riitä työohjelmissa ole - 
vien hankkeiden suunnittele.miseen 

 ja  kun suunnittelussa tarvittavaa 
erikojshenkjiöstöä ei ole laitoksen 
palvelussa. 	Piireille annetaan  oh - 
jeita  konsulttien käytön yhdennliikais

-a in I s e k s  i 
Tuotesuunnjtelmjen  laatutasoa paran-
netaan kehittämällä suunnitteluoh-
jeita, kouluttamalla  ja  piirien  kon - 
sultoinnjlla henkjlöresurssjen  salli- 
missa  puitteissa. 

TVL:n suunnittelupolitiikka  
m Aäritel 	'n yhteistoini innassa 

 piirien kanssa. 

Toteuttamisohielmien vakiinnuttua vakiinnute-
taan suunnitteluvalmius  niin että rakentarnis- 	- 
toiminnassa  on  aina käytettävissa riittävän 
aloissa tarpeellinen määrä suunnitelmia. 

osk  teiden parantamis -  ja raken - 
tanilshankl<eita  edelleen käytetään 
työllisyyskohteina. luodaan näihin 
tö1!1n soveltuv ien suunnitelmien 
reservi niin suureksi, että ohjel-
mien ulkopuoliseen rahoitukseen  
on  aina riittävä valmius.  

S uunnittelutoirninnassa varaudutaan 
 siihen, että laitoksen rakennutta-

rnispolitiikan tavoitteiden rnukai-
nen  osa tuotesuunn iteim ista  
soveltuu urakojntjin. 

Tie-  ja siltasuunnitelniia  vahvistettiin 
yhteensä  399 yhteispituudeltaan 
1 200  kilometriä(  v. 1977  yhteensä  
440  suunnitelmaa  ja  '743 kilornet- 
dä) 

Kehittäminen  

1 lensuunnittelun kehitystoijn  innan 
 tavoitteena  oil  parantaa  ja  ajan-

niukaistaa suunnitteliiratkaisuja
-ja  -menetelmiä suunnitteluohjeis - 

 roa  uusimalla  ja taydentäm ällä 
 sekä tätä palvelevia taustaselvi- 

tyksia laatirnalla. Toiniintavuonna  on vu- 
sittu liittymien välityskykyä 

 koskeva laskentaohje  ja  laadit-
tu teiden kuivatusta kåsittele -  
va  ohjeluonnos. 	Ohjeiden laa- 
dintaan liittyy  änä taustaselv  i - 
tyksenä  on  valmistunut väistö-
tilalla varustetun liittymän 
toim  iv  uutta käsitterä tutki - 

 m usraportti. 

79 Suunnittelutoiminnalle asetettavien aikata-
voitteideri selkeyttämisellä  lisätään piirien 
toiminnansuunnittelun tarkkuutta siten, että 
tuotesuunnitelmat valmistuvat toimin nan-
suunnitteluohjeiden  ro  ukaisissa  määrä - 

 a j 0 IS s a  ja  että käytettävien resurssien  to-
teutumat  vastaavat nykyistä paremmin suun-
nitteita. 
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K  eli  itt  a  ni  jne  n  
78 	Vuonna  1978 siltasuunnitelmia  

laadittiin  324 (v. 1977 291), 
 joista  52 (v. 1977 50) 

tie-  ja vesirakennushallituk-
sessa,  182 (v. 1977 122) 

 piireissä  ja  90 (V. 1977 
119): 	ulkopuolisissa suun- 
nittelutoimistoissa.  

Siltoja koskevia vesioikeudel-
usia lupahaJcemuksia pantiin 
vireille  61  ja  näiden yhteydes-
sä laadittiin tarvittavat alus-
tavat yleissuunnitelmat. 

Elertentti-  ja terässiltojen 
 osuus suunnitelluista sillois-

ta kasvoi aikaiserriin vuo-
siin verrattuna  ja  paikalle 
valettujen  siltojen osuus 
vastaavasti väheni. 

Pitkien elementtien käyttö  
ja perustusten  suunnittelu ke- 
vyenä penkereen varaisena 
rakenteena  teki mehdolliseksi 
taloudellisesti suunnitella 

 al ikulkukäytävät  aikaisempia 
avararramiJcsi  ja käyttäjiile 
miellyttävirrimiksi ja turja1li-
sernmiksi.  

79 Merkittävirrpiä  kohteita  v. 
1979  ovat Karesuvannon silta 
Diontekiöllä Ruotsin  ja  Suomen 
välisellä yhdystiellä, Keiky-
än  silta Keikyällä, Savilanden 
silta Mikkelissä, Mourusalmen 
silta Posiohla, Pielisjoen 
ylittävä Pekkalan silta Joen-
suussa, Joensuun Kehätiellä, 
Kemijärven silta Kemijärvellä 

 ja Pappilansalrrn  silta Lap-
peenrannassa.  

80-85  Piirien suunnitteluosuutta 
lisätään  ja  pidetään korkeana 
sillansuunnittelussa tyyppi- 
piirustuksia edelleen kehittä-
mällä. 

Piirit kiinnittävät edelleen 
erityistä huomiota oikean  ja  
taloudellisen siltatyypin 
valintaan sekä sarjatuotantoon 
tyyppipiirustuksia käjttäessään.  

Sillansuunnittelun kehittärrd- 	78 
sessä  oli keskeistä tyypmikehit-
tely  ja tyyopipiirustussarjojen 

 laatiminen. Kotimaisen säänkestä
-vän  teräksen käyttöä kokeiltiin 

edelleen suurissa silloissa  ja 
 kehitettiin sovelias teräksinen 

siltatyyppi, liittorakenteinen 
jatkuva palkkisilta. Pienerrpien 
kohteiden suunnittelun nopeuttarni-
seksi  ja  helpottamiseksi laaditiE.iin 
teräksisen liittorakenteisen palk-
kisillan tyyppipiirustussarja 
jännemitta-alueelle  16 - 38 m  
vaihtoehdoksi aikaiseimnin kehitetyl

-le betoniselle elementtisillalle.  
Elementtirakenteisista siltatyy-
peistä valmistui kevyen liikenteen 

 sillan tyyppipiirustussarja. 

Sillansuunnittelua  kehitetään 	79  
kouluttamalla sillansuunnitteluhen-
kilöstöä, laatimalla siltojen tyyp-
pipiirustussarjoja  ja  suunnittelu- 
ohjeita sekä konsultoirnalla piirien 
henkilöstöä siltasuunnittelun suh-
teen. 

Sillansuunnittelun  tasoa nostetaan 	80 - 85  
koulutusta  ja suunnitteluohjeita 
kehittarnailä. 



Sisärnaan vesiliikenne,  joka oli 
vaitaosin uittoa, oli  n. 10 miii. 

 tonnia ja  1,0 mrd,  tonnikilo-
metriä. 	Suorite kasvoi  4  Olo.  
Kanava1aitokeen kuuluvien sul- - 
kukanavien  (p1. 	airnaan kar'a) 
tavliikenne  oli  n. 7  milj.  ton- -  
nia cli  4  Olo suurempi kuin  v. 197'?. 

 Aluksia sulutettijii  n. 3 0/o  enemmän 
kuin edellisenä vuonna eli  n. 
39 500 aIuta  

Ulkomaan rnatkustajaliikenne 
vesitse oli  5,2  milj,  henkilöä. 
Kotimaan matkustajaliikenne 
vesitse pysyi suunn illeen  vii- - 
mevuaLisella 	tasolla eli  1.5  
milj. henkilössa. 	Valtaosa 	eli 

 n. 85  Olo liikenteestä tapahtui 
rannikolla 

Saimaan kanavan kautta kulkenut 
rahtiliikenne oli  n. 940 000 

 tonnia,  mikä oli  19 'To  edellisvoo-
tista  enemmän. 	Liikenteestä  60 
"lo  oli alusliikennettä  ja  loput 
uittoa . 	Tärkeimmät tavarala - 

 ut  olivat edelleenkin raakapuu, 

nestemäiset  polttoaineet  ja 
 metsäteollisuuden vinetituot - 

 teet.  Huomattavaa nousua 
esiintyi sahatavaran  ja  pyl-
väiden viennissä sekä sahan-
purun tuonnissa. 	Uusina  ar- 
tikkeleina  tulivat kanavalii-
kenteeseen kaivannaisteolli - 
suuden tuotteet kvartsihiekka, 
talkki  ja semcrsttikljnkkerj. 
Matkustajalijkenteen  määrä 
oli kanavalla  62 800  henkeä 
Laskua oli edellisestä vuodes- 
ta  6  Olo. 	Väheneminen johtui 
Viipurin -matkojen  suosion  pie- 
nenemisestå. 	Kanavalla kulki 

 M älkiän sulun  kautta  4 670 
 alusta  ja  muuta sulustusyksik- - 

köä. 	Rahtiliikenteestä  84  Olo 
kulki neuvostoliitrolaisilla,  
12 010  suomalaisilla  ja  4  Olo  mui- -  
den maiden  aluksilla 

Kanava avattiin liikentcel - 
 le 18.4  ja  suljettiin  22.12. 

Liikennekauden  pituus oli 
siis  249 vrk.  Saimaan kanivan 
avaamisesta tuli toim intavuon - 
na kuluneeksi  10  vuotta. Ta-
pahtuman johdosta pidettiin 

 tied  otus -  ja juhlatila isuus  se - 
ka  tehtiin iuhlaristelly Viipu - 

 rista  Lappeenrantaan. 

VESITIET 

TVL:n vesitietoiminta  kohdistuu uitto-  ja  mui-
den sisävesiväylien sekä piensatamien  ra-
kennustuotantoon  sekä vesiteiden, lähinnä 
Saimaan kanavan  ja  muiden kanavien ylläpi-
toon. Noin kolmannes toiminnasta kohdistuu 
merenkulkuhallituksen toimeksiannosta teh-
täviin meriväylätöihin. 

VESILHKENNE 

Vesililkenteelle  on  tunnusomaista: 
-  soveltuvuus massatavaroiden kuljetuksiin 
-  halvimmat yksikkökustannukset 
- vähäinen energiankäyttö 
-  pieni työvoiman käyttö 
-  suuri kotimaisuusaste 
-  turvallisuus 
- ympäristöystävällisyys 
- talvillikenneongelmat  

7 	Vesiliikenteen kehi tyssuunta 
on  ollut edelleen kasvava, 
kasvua  on  ollut keskimää rin  
4 	5  % edellisVuotiseen  
verrattuna, 	Saimaan kanavan 
rahtiliikenne kasvoi peräti  
9 %.  

Ulkomaan tavaraijikenne  kas - 
 voi  n. 7 0,10  ja  oli  43  milj, ton-

nia. 	Ulkomaan tavaralliken - 
 teen suorite  kotimaan väylillä 

oli  4,3 mrd. tonnikilometria. 
 mikä oli  8 0/o  enemmän kui  vii - 

 nie  vuonna. 

Kotimaan rannikko' iikenteessä  
k uljetettii ri  tav  a raj al uksill a 7, 4 

 milj, tonnia,  josta lähes  80  Olo 
oli nestämäisiä polttoaineita. 
Kuljetussuorite oli  3 0/o  edellis- -  
tä  vuotta suurempi eli  3,5 mil- - 
jard ia  tunn ikilometriä . 	Lisak - 
si  rannikolla uitettiin raakapuu - 
ta  n. 1,8  milj, tonnia. 	Sen 
suorite  oli sama kuin edellisenä- 
kin  vuonna eli  0.1 mrd.  tonni-
kilometriä. 



Vesillikenteen kehitysnäkymät  

79-85 	Vesiliikenteen  osuus kotimaan  koko  tavaralii- 
kenteestä  on  viime vuosina ollut  17 0/  (uitto  6 

 %  ja  rannikon alusliikenne  11  %)  Uiton 
suontteen arvioidaan kasvavan  4-5 0/  vuo-
dessa. Rannikon alusliikenteen kasvun odote-
taan jatkuvan noin  35 0/  vuodessa. Kanava- 
liikenteen kasvuksi arvioidaan  4.5  %  vuodes-
sa. Saimaan kanavan tavaraliikenteen  on  las-
kettu kasvavan noin  50 000  tonnia  vuodessa. 
Vuonna 1978se  oli kokonajsuu 
dessaan  noin  900 000  tonnia. 

Henkilöliikenteeri suorite sisävesi-  ja rannik-
koväylillä  tullee kasvamaan suur:nittelukau 
della keskimäärin  2 0/  vuosittain. 

Vesiliikenteen  kokonaiskasvu perustuu toi-
saalta olemassa olevien vesiteiden käytön 
tehostamiseen  ja  toisaalta rannikko-  ja sisä-
vesivaylien parannustöiden  toteuttamiseen. 

VESITIEVERKKO  

Suomessa  on viitoitettuja vay - 
- 

	

	liä  13 100 km,  joista  6 60-U 
km rannikoHa  ja  6 500 km  si- 
sävesillä. 	Kauppa-  ja teol - 
lisuussatamia  on 60,  joista  10 
on  Saimaan vesistösså. 
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VESITIETOtMINTA 	 -  liikenneturvallisuutta parantamalla  

liikenneturvaljisuutta  parannetaan  mm.  uu-
simafla sisävesiväylien  merkintää  ja  raken-
tamalla  iohteita 

VESITIETOIMINNAN PAAMAARAT  JA TA-
VO  ITT E ET 

78-84  Vuosittain  taadittavissa toimintasuunnitelmjs
-sa  edetään  vesiliikenteen  kehittämistä ohjaa-

vien  lO -vuotisten ohjelmien  määritlelemiä  ta-
voitteita kohti. Edellinen vuosia  1976-1985 

 koskeva ohjelma valmistui vuonna  1975  ja 
 seuraava vuosia  1980-1990  koskeva ohjelma 

valmistuu vuoden  1979  aikana.  

Pitkan  aikavälin tavoitteena  on  vesiliikenteen 
 suhteellisen osuuden lisääminen, johon pyri

-täan suunnitelmailisella liikenteellisten  toimin-
taedellytysten parantamisella. Tällöin keskity-
tään väylien  ja  satamien  rakenteetliseri  stan-
dardin ja  palvetutason  nostamiseen.  

VESITIETOIMINNAN TOIMINTALINJAT 

 79-85  Vesitienpidon  tavoitteisiin pyritään  

- vesitieyhteyksiä  suunnittelemalla 

toimivan  ja  taloudellisen uitto-  ja  sisävesi-
väylästön  aikaansaamiseksi suunnitellaan 
uusia yhteyksiä  

- väyläverkostoa  parantamalla  

vayläverkostoa  parannetaan nykyaikaisen 
nippu-uiton  vaatimalle täydelle  nippu-  ja  
tauttakootle  sekä  proomutiikenteelle  sovel -
tuvaksi 

- vesitieverkon  kuntoa  vaalimalla 

- kayttotolminnasta  huolehti  - 
 maila 

nykyisen  vesitieverkon  kunto pyritään säi-
lyttämään  ja  erityisesti kanavien  palveluta-
soa  parannetaan  mm.  puutavaran  sulutus

-laitteita  mekanisoimalla 

Sulkukanavjen  ja  avattavjen 
 siltojen  käyttötolminnassa 

 pyritään pitämään liikenteen 
vaatima palvelutaso.  

- piensatamia  kehittämällä  

piensatamia  kehitetään rakentamalla kaikki 
 kalastusatueet  kattava nykyaikaista kalas-

tusta palveleva  keskuskalastussatama
-verkko  ja  parantamalla  saaristojen  joukko
-liikennelaituritilannetta  sekä  matkailureit

-tien  laituritilannetta, keskuskalastus - 
sat.mien rakenraml,ta ia paranra

-mista  tuetaan  Iisiksi aviistuksiji. 

-  liikennettä tehostamalla  ja  ohjaamalta  

Saimaan kanavan käyttöä tehostetaan 
 mm.  väylä-  ja  aituriverkkoja  laajentamalla 

 ja  parantamalla sekä  sovettamatla  käytän
-toön tarkoltuksenmukaisesta vesikuijetus
-kalustosta  sen  käytöstä valmistuneet suosi-

tukset (komiteanmietintö  1978:25)  

-  satamien kehitystä seuraamalla  ja  ohjaa- 
maila  
iKauppa-  ja  tenhllsuussatarnien xe.- 
hitysta pyritäiu ohjaahuaahi  
kohti tarkoituksenmukaista  satamaverk-
koa,  jonka sisällä toteutetaan kansantalou-
dellisesti perusteltu työnjako; ohjauksen  vä

-lineiriä  käytetään tutkimus-  ja  jutkaisutoi-
mintaa  sekä valtion lainoja  ja  avustuksia  

- merenkulkulaitosta  ja  muita  vesitiepalvelu - 
ja  tarvitsevia viranomaisia  avustamalla 

menväylien peruspararinusohjelmaa  toteu-
tetaan  MKH:n  toimeksiannosta tutkimalla, 
suunnittelemalla  ja  rakentamalla  meriväy

-ha;  myös muiden viranomaisten  vesitieatan 
 toimeksiannot toteutetaan  ro ro.  R V L: ii 

 satama työt.  
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VESITEIDEN KAYTTO-  JA  KUNNOSSAPI-
TO  

Käy ttötoim  in  ta  keskittyi edel - 
leenkin kasvaneen liikenteen 
palvelun hoitamiseen, uusien 
satamien käyttoonottoon  ja 

 vaylaverkoston  parantamiseen. 
Purjehduskauden ulkopuolella 
otettiinkujvjlle 	Ilistoen  ja Sos- 
kuan  sulut, tehtiin näiden neli - 
vuotjshuollot  ja  asenn ettiin 
niih  in parannettuja sulanapi - 
tolaitteita. 	Uiton kiinnjkkeitä 
rakennettiin ulkujen etusatam  len 

 läheisyyteen  ja  uittotihtaaleja 
Brusnitchnoen sulun  alapuolelle.  
K anavaluiskja korjattijn ii - 
sääntyneen  liikenteen  ja  ajan 
aiheuttamien syöpyrnien vuoksi. 
Vuokra -alueen metsänhojdolli -  
sia  hakkuita jatkettiin. 	Ruoppaus- -  
laivue Vesikarhulle tehtiin vuo-
sittainen huolto. 	Liikennekauden 
jatkam iseksi tehtiin keväällä 
jäänmurtokokeia  ms. "Suunnal - 
la"  ja  syksyllä  ms. "Wilhelm 
Hackmanjlla" . 	Osa  toiminnas- 
ta suuntautui proomukaluston 
käytön kokeiluun  ja  kehittämi-
seen proomukalustotoimikunnan 
suosit usten mukaisesti. 

Käyttö-  ja kunnossapitotoiminnan suunnitte- 	79- 85  
ulla  pyritään siihen, että vesiliikennettä palve-
leva käyttö voitaisiin hoitaa asetusten  ja  mää-
räysten mukaisesti  ja  optimaalisesti 
iäricsteitynä TVL:n  hoidossa olevilla 
vesiteillä  ja  että niillä olevat laitteet  ja  raken-
teet voitaisiin tarkoituksenmukaisesti pitää  ra-
kennussuunnutelman, liikennesäännöstön ja 

 liikenteen edellyttämässä kunnossa. Toimin-
nan  ja työnsuunnittelun apuvàlineiksi  laadi-
taan laatu-  ja menetelmästandardisto.  vu  o  -  
d esta 1980  valtaosa töistä tehd  ää  ni 

 standardien mukaan. 

Saimaan kanavan toiminta painottuu edelleen 
kasvavan liikenteen palvelun hoitamiseen. 

Tavaraijikenteeri  on  arvioitu saavuttavan 
vuonna  1979  miljoonan tonnin rajan. 

Kanavani useo  saatetaan toi - 
rnintaan suunnittelukauden 
aikana. 

lb  
K äyttö -  ja kurin  ossap itotoirn  in - 

 nalla  on vesiliikennettä palve - 
 leva  käyttö pyritty hoitamaan  

aset  ust  en  ja  määräysten muka  i  - 
sesti  T VL:n  hoidossa olevilla 
vesiteillä. 	Sen  sijaan kunnos - 
tustoiminnan piiriin kuuluvia 
kohteita  on joud uttu  karsimaan 
tarpeeseen nähden riittärnättö - 

 mien  määrärahojen vuoksi  ja  
näin  ollen  tingitty liikennesäännös -  
ten  ja  liikenteen edellyttämästa 
kunnon tasusta 

Toiminta käsitti  mm. Herraskos - 
ken sulicukanavan kunnostaniisen 
itsepalvelusuluksi.  Stråkan  sulun 
kunnostamisohjelman vairniste - 

 lur  yhdessä  Stockfors  Oy:n kanssa 
 ja  Kerman sulkukar.avan  kunnosta-

misuunnitelman laadirinan yhdes-
sä museoviraston kanssa. 

Kanavien kunnostamis -  ja ta  - 
lonrakennusohjeirnan toteut-
tarnista jatketiln  rom.  Heinä-
veden ja  Juojärven kanavil- -  
la. 	Varistaipaleen  ja  Muro- 
leen kanavanhoitajien  asunto-
jen peruskorjaustyöt  ja  Kerkon - 

 kosken  uusi varasto valmistui-
vat. 	Utran korjaamo-  ja va  - 
rastorakennuksen rakennustyö 

 saatiin runkotöilt  ään vaim uk -  
si. 	Kanavien sosiaalitilaoh- 
jelman  toteuttamista jatkettiin. 

Selvitys kanavarruseon perusta - 
misen lähtökohdista käyrinistet - 

 tim  sekä jatkettiin kunnossapi - 
totoiniinnan kehittämistä laati- 
maila laatu-  ja  menetelmästan-
dardeja kunnossapidon taloudel - 
listamiseksi.  M iehityksen  jär-
jestelyn parantamista kanava- 
laitoksessa alettiin tutkia. 



VESITEIDEN  RAKENTAMINEN  
iII  

78  Meriväylien  rakennustöitä  to - 
teutettlin  merenkulkuhallituksen 
laatiman meriväylien rakentarnis - 
ohjelman  in  ukaisesti,  jolla täh -  
d ätaan  merenkulun turvallisuuden 

 ja liikennöitävyyden  lisäämiseen. 

Piensatamien  osalta keskeiset toi-
menpiteet ovat kohdistuneet "IKa - 
lastussatamat  -76'  työryhmän ehdot - 
tam an keskuskalasrussatamaverkos - 

" 2ritoliikennetyoryhrn  än" 
ehdottarn an  saariston yhteyslaituri - 
tilanteen parantamiseen. 

Vesiteiden  rakennustoiminta keskit- 

Merialueiden nippuhinausväy -  
lien tuoppaustöitä  valmis-tul 
Perämeren nippuhirsausväylään 
liittyvä Veitsiluodon väylä. 
Selkämeren nippuhinausväylällä 
alkoivat  Södra Börkön suojasa - 
taman tiiloväylän  rakennustyöt  
ja  Suomenlanden nippuhinausvay-
iällä kaynnistyivat Helsingin 
edustalla ruoppaustyöt. 

Meriväylätöiden  rakentamisen 
 mää rärahoista  käytettiin valta -  

osa  Rauman  ja  Vaasan laivavaylien 
rahoitukseen. 

tyi 	keskeneräisten 	hant'keiden 	loja- 
piiunsaattami'een,sillä  vain naurto -osa  Valmistuneista 	sisävesiväylien 	ra- 
rnäärärahoica 	kohdistettiin 	uusille kennuskohteista 	olivat 	merkittä - 
hankkeille 	Luonteenomaista 	vesi 

 - vimmät Vaätämön3almen  kanava 
teiden 	rakentamiseii 	rahoitukselle Mikkelin 	laiva  - 	ja 	uittoväylällä  
oli 	myös 	kertomusvuonna, 	että 	yli sekä Kortekannaksen 	kanava  Va  -  
puolet 	rakeniamisvolyyrnista 	toteute 

-  risveden 	uittoväylällä. 	Jännevir- 
taan 	työllisyyden 	hoitoon 	varatuil-  ran 	kääntösillan 	laivajohteen 	ra  -  
la 	niäärärahoilla. kennustyön  valmistuminen sekä  Ve  -  
Huomattavimpana 	uutena työkohteena sikarhu-laivueella  tehdyt 	ruop- 
merivaylilla 	aloitettiin 	Vaasan 	lai 

- paustyot 	Siiliniärven 	vaylalla 	rnah - 
vavaylan 	parantamiseen 	liittyvän dollistivat 	sisävesiljikenteelle 	mer- 
väylaosuuden 	Vaskiluodon  satama 	

- kjttävän 	prooniukokeilun kyseisel- 
Nageiprick 	rakennustyöt, 	joiden 	ta  -  lä 	väylalla. 	 Siiin- 
voitteena 	on 	9,0 	metrin 	kulkusy- järven tyokobteiden 	lisäksi 	teh- vyinen 	väylä. 	Poistettavien 	maa  tim 	Vesikarhu -laivueella 	ruoppa -  
massojen kokonaismäärä 	tällä noin ustoita 	Mikkelin 	laiva  - 	ja 	uitto- 
"iisi 	kilometriä 	pitklla 	väylaosal 

- vaylalla.  
la 	on 	yli 	1,2 	milj.  m 	 . 	Ruopatta - 
vat 	massat 	läjitetään 	louhepenke 

- Uusja 	työkohteista 	oli 	tärkein vs1lä 	ympäröitavaan 	noin 	30 heh 
- Siikasalmen 	kanavan rakenflustyOn 

taarin 	suuruiseen 	altaascen, 	josta käynnistyminen 	Mikkelin 	laiva  - 	ja  
massojen 	l<uivuttua 	ja 	laskeuduttua uitovaylalla.  
saadaan 	tasoitus- 	ja 	vihertöiden  Rakentamisen 	määrärahat olivat 
jälkeen 	pysyvä saari. 	Väyläosan sisavesivaylien 	osalta 	18, 0 	milj. 
imuruoppaustyöt 	ja 	altaan 	rakenta- mk 	ja 	merivaylien 	osalta 	17,0  
minen  tulevat 	maksamaan yhteensä  milj,  mk.  
6,5 	milj,  mk. Vuonna 	1978 	rakennettiin 	kaikkiaan  

19 	uutta 	satamaa 	tai 	laituria. 	Ka  -  
Valmistuneista 	työkohteista 	mneriväy - lastiissatamia 	oli 	näistä 	4, 
1 illä 	oli 	merkittävin 	Helsingin 	v äy  - ka  last usl a it ure  i ta 	1, 	yhteysl ii  -  
län 	parantamiseen 	liittyvä 	Harsnajan kennela itureita 	10 	kpl 	la ivalaitu -  
kohde. 	 Ruoppaustoiden reita 	3 	ja 	tielaitureita 	I,  
jälkeen 	paranneturi 	vaylanosan 	kulku  - Lisäksi 	parannettiin 	kahta 	kalastus- 
syvyydesi 	vahvistettiin 	9,6 	mnatriä.  satamaa 	ja 	kolmen 	rakennustyöt 
Kohteen ruoppaustöiden 	kokonaiskus- jatkuvat, 	RVL:n 	rahoittama 	Kot- 
tannukset 	olivat 	2,2 	milj,  mk.  kan mv  -sataman rakennustyö jatkuu 

myös 	v. 	1979. 
Rauman eteläisen laivaväylän "suur-
urakan" ruoppaustyöt jatkuivat  ja  työ 
edistyi suunnitellun mukaisesti. 
Turun - Tukho'lman väyiää parennet

-tim  Maarianhaminan  ja Sottungari 
 välillä. 

Rahankaytto  vuonna  1978  (vuoden 
 1977 vast,  luvut suluissa) oli  9,8 

Mmk(g,  1  Mmk), josta  bud jettira - 
haa 3,7  Mmk  (2,8  Mmk)  ja työlli-
syysrahaa 6,lMmk(5,3Mmk). 
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VESITEIDEN  SUUNNITTELU 

Vesiteldep suunnjttelutolmjn_ 	78  
nalla  on  tuotettu vuosien  1978  - 

 79  rakenriusohjelmaan sisäsltyvien 
hankkejden rakenriussuunnitelmia 

 sovittujen aikataulujen puitteis- 
sa. 	}Kehitysprojektit  ovat pai- 
nottuneet  meriväylien  suunnittelu  - 

 perusteiden  ja  tutkimusnienetelmien 
 edelleen kehittämiseen. 

Huomattavin valmistunut  yleissuun-
nittelukohde meriväylilla  oli  Pa  - 
raisten  väylän vaihtoehtojen  sel  - 
vittärninen. 	Selvityksen kohteena 
oli  4  eri  suuntausvajhtoehtoa  ja  
3  eri  kulk usyvytra. 	Lisäksi  val  - 
mistuivat  Helsingin  11  m:n  väy -
län  yleissuurinjtelrna  sekä  esisel- - 
vitys  T  ahkoluodon syväväylästä. 

Vuoden  1978  aikana valmistui Vaa-
san väylän  rakennussuunnitelma. 

 Lisäksi valmistui  6  muuta  raken-
nussuunnitelmaa meriva ylakohteis- -  
ta.  Rannikon  nippuhinausväyläkoh - 
teilta  valmistui  4  rakerinussuunni- 
telmaa. 	Vaylatutkimuksia  tehtiin  
11  merivaylall  ä  ja  lisäksi 	ippuhi -  
n a us v ä y 1111 a.  

Sisävesiväylien  yleissuunnittelu  - 
 kohteista valmistui Kuopion piirin 

tekemä selvitys  lisveden -  Hauki  - 
 veden  kanavoinnista,  jonka  kus - 

tannusarvjo  on 120  Mmk,  sek5 
 suunnitelma  Haponlanden  kanavan 

parantamisesta, jonka kustannus  - 
 arvio  on 8  Mmk.  

Sisavesivaylien rakennussuunnitte -• 
lukohtejsta  saatiin  valrnjjl(si  Tam  - 
pete - Vitrat-vaylalta Rantavuol - 

 teen  kohta  ja  Mikkelin  vaylalta 
 mm.  Siikasalmeri, Surmasalmen  ja 

 Juurisalmen  kohteet.  Ka1Iavede 	- 
 S  illinja rven syvavaylaan lilttyvi_ 

 nä  valmistuivat  Jänrievirran  laiva  - 
johteiden  rakennussuunnitelmat  e  - 
ka  selvitys laiva -aukon  suurenaj-nj_ 
sesta Jännevirrassa. 	Lisäksi valmis  - 
tuivat  rakennussuunnitelmat  mm, 

 Neiturjn kelluvasta aallonmurtajas_ 
 ta,  Pohjansiltojen uittojohtejde 

 uusimisesta  Ja  Kaikkisten  myrsky- 
Pu  omista,  

Rahankayttö urakoihin  oli  7,4 
 Mmk eli  75  %  (5,7  Mmk,  70 1 ). 

S  atamalainoja  myönnettiin  3,0 
 Mmk, josta  2,2  Mmk rannikolle 

 ja  0  •  8  Mmk Saimaan alueelle. 
 K  eskuskalastussatama -avustuk - 

 sia  myönnettiin noin  1,4  Mmk, 
Josta Hangon kaupungille  1,2  Mmk.  

79 85 	Meriväylien  rakennustöitä toteutetaan meren- 
kulkuhallituksen laatiman meriväylän raken-
tamisohjelman  ja rahoitussuunnitelman  mu-
kaisesti. 

TVL:n väylätöissä  tulee painopiste olemaan 
erityisesti hankkeissa, jotka alentavat tehok-
kaasti liikennäimis (uitto) -kustannuksia,  sur-
tävät tavaravirtoja vesitiikenteeseen,  edistä-
vät  tie-  ja vesitieverkkojen yhteiskäyttää ja 

 liikenneturvallisuutta taikka alentavat käyttö- 
ja kunnossapitokustannuksia. 

Piensatamatöissä  painopiste  on "Kalastussa-
tamat -76"  työryhmän ehdottaman kalastus-
satamaverkon  ja "Saaristoliikennetyöryh-
män" ehdottaman laituriverkon  toteuttami-
sessa. Muita piensatamia rahoitetaan etu-
päässä  vain  työllisyysvaroin. Matkailua palve-
levia investointeja toteutetaan niin ikään  vain 

 työllisyysvaroin. Pelkästään veneilyä palvete
-via  investointeja ei toteuteta. 

Vesitelden talonrakennustoj - 
minnassa  pyritään siihen, että' 

 vesitietoimialaa  palveleva  ra  - 
kennusl<anta  on  kokonaisuu-
dessaan  peruskorjattu  tai  uu - 
delleen  rakennettu suunnittelu- 
kauden aikana  ja  että toimintaa 
palvelevat sosiaalitilat ovat 
valmiina asetusten  ja  määräysten 
mukaisesti.  

Talonrakennusten  ohjelmointi perustuu tarkis-
tettuun talonrakennusohjelmaan  1979-84 
(10. 12. 1977).  
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79-85 

78  

Piirien  tekeminä  valmistuivat  väy - 
läsuunnttelrnat  mm. Tervonsalmen, 
Jännevirran  ja Nurjasaaren kohteis - 
ta  sekä  A. Ahiström  Oy:n sataman 

 v äyläst ä.  

Vuoden  1978  aikana valmistui  28 
 satama-  ja laiturisuunnite1maa 

Vietnarnjin  rakennettavan  Pha - 
 Rungin korjaustelakan  rakennus  - 

 suunnittelu käynnistyi toiminta  - 
 vuoden lopulla.  

Suunnittelutoiminnan  ensisijaisena tavoittee- 
na  on  tuottaa lähivuosien rakennusohjelmas- 
sa olevien hankkeiden rakennussuunnitelmat.  

Yleissuunnitelmat  laaditaan kaikista  5-vuoti-
seen toimenpideohjelmaan  sisältyvistä hank-
keista.  

Vesitieohjelman  1990  laadinnan yhteydessä 
tarkistetaan  "Kalastussatamat  -76"  raportin  ja 
'Saaristoliikenne"  -työryhmän raportin toi

-menpideohjelmat silmäfiäpitäen  erityisesti 
alueellista  tasapainoa.M atkailulaltureista 

 laaditaan vastaava raportti  ja toimenpideoh- 
jelma.  

Kauppa-  ja teollisuussatamien  rakennustoi-
minnan tukemisen  ohjaamseksi  laaditaan eri-
tyinen  satamalainapoliittinen  ohjelma. 

TUTKIMUS  JA KEHITrAMINEN  

Saimaan kanavalla keskityttiin 
lähinnä liikenteen edellytysten 
parantamiseen.  T  ässä  tarkoituk - 

 sessa osallistuttiin  Enso-Gutzeit 
Oy:n  vuokraanian  "Eurooppa  hA " - 
proomun kuijetuskokeiluihin  sekä 
kokeita  seuraarn  alla  että  entamal

-la  asiantuntija -apua. 	Samoin tut- 
kittiin erilaisten  kaivannaisteol - 
issuustuotteiden lastinkäsittelyä  
ja lastaus -  sekä  purkauspaikkoja. 
Kokeilutarkoituksessa  kuljetettiin 
useita lasteja  kvartsihiekkaa  S ii - 
linjärveltä  ja talkkia  Joensuusta  
etälärannikolle  

Vuoden aikana kehitettiin  lohka
-reiden  nostokoho  valmiiksi.  

Elektronisen palkanmäärityksen 
tarkkuustutkim  us  valmistui  ja 

 tutkittiin  Side Sdan Sonanin  so-
veltuvuutta  nieniv äylätutkini  ok - 
sissa. 	Vucden  aikana saatiin 
valmiiksi  sisävesiväylien  merkin - 
nAn suunnitteluohjeet. 	Aaltoilu - 
tutkimus jatkui. Selvitys  imuruo-
pattuvuuden tutkiniusmeneteimistä 

 valmistui  ja  selvitys maaperän  loh-
kareisuuden arviointimenete.lmistä 
vesitietöissä  käynnistettiin. 

Mat kustaiasatamaselvityksen 
 valmistuminen siirtyi vuoden 

 1979  puolelle.  Ponttonilaiturj - 
 selvitys  ja kalasalarnien  huolto  - 

rakennusselvitys  valmistuivat.  

Vesjtjeverkon  kehittämistä  var - 
ter' on kayrnistetty  uusi pitkän 
tähtäyksen suunnitelma,  "Ve. - 
sitieohjelnia  1980 - 1990".  Oh-
jelmasta  valrsjstujvat  toiminta- 
vuotena  suunnjtteluohjet  ph - 
rejA  varten. 

Vuonna  1977 valrnistunutta vesitje
-investointien  laskentarnallja  on 

 edelleen kehitetty  ja täydennetty  
v. 1978  aikana. 	Tarkoituksena  
on  ollut  systenaattisen edulhisuus - 

 vertailun käytön tehostaminen 
 vesitietoimialalla.  Vuoden  1978 

 lopulla alettiin kehittää  ed ulli- 
suusvertailutekniikkaa,  joka koskee 

 kalastussatamiin  tehtäviä  in - 
vestointeja.  

Järvi-Suomen  vesiteiden lilken-
teellista  hyväksikäyttöä koske-
vassa tutkimuksessa tarkasteltiin 
Kokemäenjoen  vesistöä  ja  suori-
tettiin eräitä  ajankohtaistarnislas- 
kelmia  Keiteleen  -Pänjänteen  kanava  - 

 hankkeesta.  Proomuljjkenteestä 
 laadittiin  kustannusmalleja  ja -sl - 

vityksiä  sekä  osalhistuttiin proornu-
kalustotoimikunnan  työhön.  

Vesiliikenteen  tilastointia kehi-
tettiin edelleen. 	Tilastollisia 
selvityksiä tehtiin yhteensä  8. 
Erillisselvitykset  käsittelivät  uit

-roa, henkilöliikennettä  sekä  ener - 
gian  kulutusta. 	Sisävesi-  ja  meri- 
väyliä koskevia pienempiä  tabu-
dellisuusselvityksiä  valmistui  yh-
teensa  7.  

Tutkimustoiminnan painopiste 	79-85  
tulee olemaan  sis Avesien liiien 
teellisen hyv äksikäytön  edistä  - 
misessä  ja merenkulkuhallituk

-en väyläprojektien taloudelli - 
suuden  selvittelyssä 

Saimaan kanavan liikenteen kehittämisessä 
keskitytään erityisesti"  proomukalustotoimi

-kunnan" mietinnön  (komiteanmietiritö 
 1978:25)  suositusten toteuttamiseen.  



Vesitietoim  ja  laila 
kåytrhnu il?..tn 

 noin 
(ural  
fl  om  

hallinto -  ja  
T1 • T 	(1i  

7$  

Käyttö-  ja  kunnossapitotoiminnan kehittäm,-
nen  painottuu laatu-  ja  menetelmästandardis

-ton  vimeis1elyyn  ja  käyttöönottoon. 

Rakennustoiminnan kehittämisen 
painopiste tulee olemaan työ- 
suunnittelun parantaniisessa jolloin ke-
rättyjä menetelmä-  ja kustan - 
n ustietoja  käytetään hyväksi, sekä 
irnuruopattavuudesta tehdyn  sel - 
v ityksen hyödyntaniisessa  ja  loh - 
kareisuuden arvioilLtimenetelmän 

 I a ad in na  ss  a. 

Suunnittelutoiminnan kehitysprojektit  painot-
tuvat  meriväylien suunnitteluperusteiden  ja 

 tutkimusmenetelmien  edelleen kehittämi-
seen. 

Tutkimus -  ja  laskentarnenetel -  
ni ja  pyritään edelleen kehittä - 

 ni  ään  ja  laskentarnalli  VILMAA 
laajentamaan satamajnvestojn 
tien puolelle. Laskentarnalle - 

 ja  pyritään soveltamaan paitsi 
vesitieosastolla myös piireissä. 

VESITIETOIMINNAN  1-IENKILÖSTÖ 
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VESITIETOIMINNAN  RAHOITUS  

78 	Vesitietöihin  myönnettiin  v. 1978  
seuraavat  ro äärärahat: 

R&hoituskohteet  
1975 	1976 	1977 	1978  
milj.m 	ailj rk 	milj.k 	.i1j.k 

Kiyttö  ja  kunnossapito  12,2 114,14 15,5 17,8  

VesitietYöt  23,14 29,8 214,6 29,3  

-  Varsinaiset mÄärärahat  16,1 11,9 11.6 i14,7  

- 	 Uisyysmlärärahat  1,3 11,9 13,1)  

8.tatoiminnan  tukeminen (lai- 
n.oj.n  ja  avustusten  kokonais-
rahoitus)  5,14 0,14 2,14  

)li:n  työt  32,9 17,9 16,3 20,3 

but  vi.raat  työt  2,6 3,8 1,0 7,14  

Koonaisr*h0itun  76,5 65,3 59,8 78,9  

Vesitietoirn  innan kokonaisrahoj-
tus  oli  79  milj,  mk eli  32 °Jo  
edellisvuitista  suurempi. 	Var- 
sinaisen oman toiminnan rahoi- 
tus lisääntyi  20 7o  ja  vieraiden 	60  

töiden  60 o mm.  Pha  Rungin  
telakka  projektin  toteuttamisen aloit

-tam  i est  a. 	M  er  e ii  kulku  hall  itu  ks  e n  
toimeksiannosta tehtäviin väylä 

 - 	 40  
töihin myönnetty määräraha 
kasvoi  25 	edellisestä vuodesta.  

Vesitietöiden  (mom. 31. 26 77 a 34. 50. 77)  
maärärahat (Ir-ind.  247)  Mmk  

80 

60 

40  

975 	 1980 	 1984  

Vuoden  1979  kokonaisrnenot jäänevät  vuo-
den  1978  tasoHe. 

20 

1971 	 975 	 1980 	1984  

Vesitietöiden  rahoitus pysyy ennallaan.  

lo 

8 

6 

4 

2 

970 	 1975 	 980 	 984  

Saimaan kanavan  ja  muiden vesiteiden käytön  ja 
 kunnossa pidon rahoitus kasvaa.  
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79-85  

VESILIIKENNEIIALLINNON 
 UUDISTAMINEN 

Valtion vesiliikennehallinnon keskittämistä  on 
 myönteisesti käsitelty vuodesta  1967  alkaen 

lähes kymmenessä komiteassa, toimikun-
nassa  ja  työryhmässä, joista tässä mainitta-
koon vesiliikennehallintotoimikunta (Mäenpää 

 1971) la merenkulkuelinkeinon hallintotoimi
-kunta (Wahlroos  1971  ja  1974).  Hankkeen 

eteneminen  on  kuitenkin aina pysähtynyt sii-
hen kiistakysymykseen, tulisiko keskitetyn 
vesiliikennehallirinon kuulua liikenneministe-
riön vai kauppa-  ja  teollisuusministeriön  hal-
linnonalaan. 

Merenkulkuhallinnon uudelleenorganisoinnin 
tarpeellisuuden  ja kiireellisyyden  (asetus  me-
renkulkuhallinnosta on  peräisin vuodelta 

 1925)  vuoksi  ja  ottaen huomioon, että  tie-  ja 
 vesirakennuslaitos tekee merenkulkuhallituk-

sen toimeksiannosta suurimman osan meri- 
väylien rakennusteknillisistä tutkimus-, suun-
nittelu-  ja rakennustöistä,  näiden töiden edus-
taessa noin kolmannesta  tie-  ja vesirakennus

-laitoksen vesitietoimirinan volyymistä.  on  vält-
tämätöntä kiirehtiä  tie-  ja vesirakennuslaitok-
sen vesitietoiminnan  yhdistämistä merenkul-
kuhallintoon. 

Tässä tarkoituksessa merenkulkuhailitus  ja 
 tie-  ja  vesirakennushallitus perustivat  2. 5. 

1978  työryhmän laatimaan suunnitelman sii-
tä, miten yhdistäminen olisi suoritettava. Työ-
ryhmä tulee tekemään ehdotukset tarvittavis-
ta säädösmuutoksista (lait, asetukset, työjär-
jestykset yms.) sekä valtion  tulo- ja menoar-
vioori  tulevista muutoksista. 

Tavoitteena  on,  että  tie-  ja vesirakennuslai-
toksen vesitietoiminta  kokonaisuudessaan 
siirtyy merenkulkuhallintoon. Harkittavana  on 

 lisäksi, että nykyisin tienpitoon kuuluva laut-
ta-alusliikerine siirtyisi myös merenkulkuhal-
lintoon. 

Nain ollen  tie-  ja  vesirakennushallitus luovut-
taisi mererikulkulaitokseple kaikki vesitienpi-
toon liittyvät resurssinsa, joista tärkeimmät 
ovat maärarahat, henkilöstö, kiinteä omai-
suus, huonetilat, kausto  ja  tarvikkeet. 

Menoarvion lukujen  31 .25  Saimaan kanava" 
 31 .26  "Muut vesitiet"  ja  31 .46 "Satamaraken-

nustoiminnan  tukeminen" määrärahat siirtyi-
sivat sellaisenaan merenkulkulaitokselje sa-
moin vesiteiden työllisyysvarat momentilta 

 34.50.77.  Luvuista  31.20 "Tie-  ja vesiraken-
nushallinto" ja  31 .24  "Tiet' siirrettäisiin vesi- 
tienpitoon käytettävät määrärahaosuudet  me-
renkulkulaitoksen  vastaaville momenteille 
Kustannuspohjaiset rahoitussiirrot olisivat 
vuonna  1977  olleet  68.5  milj.  mk . josta  me-
renkulkulaitoksen  menoja oli  16.8  milj,  mk. 

Henkiloston  siirto tapahtuisi lakkauttamalla 
 tie-  ja vesirakennuslaitoksesta  niiden henki-

löiden  virat ja  toimet  ja purkamalla  niiden 
henkiloiden työsopimukset, jotka hoitavat  ye-
sitietehtavia.  Yksittäistapauksissa voitaisiin 
jotkut henkilot siirtää myös tienpidon tehtäviin. 
Merenkulkulaitokseen perustettaisiin tarpeel-
linen maära vakansseja, joihin  tie-  ja vesira-
kennuslaitoksesta snrtyvä  henkilöstö sijoite-
taan. 

Toimenpiteet kohdistuvat noin  385 tie-  ja 
vesirakennushallituksessa  sekä  tie-  ja vesira-
kennuspiireissä ja  Saimaan kanavalla työs-
kentelevään toimihenkilöstöön  ja  noin  500 tie- 
ja vesirakennuslaitoksen  omaan  tai vesitietöi

-ta  tekevän urakoitsijan työntekijään. 

Samassa yhteydessä  on  tarkoitus että  me-
renkulkulaitoksen  nykyisen organisaation pa-
himmat puutteet korjataan. 

Yhdistäminen  on  tarkoitus toteuttaa siten, että 
siitä ei koidu valtiolle lisäkustannuksia  ja  että 
valtion palveluksessa olevan henkilöstön ko-
konaismäärä ei kasva. 

Merenkulkuhallituksén  ja  tie - 
 ja vesjrakennuslajtokcen  vesi - 

tietojmjnta yhdistetaan aikai-
sintaan vuonna  1981. 
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YHTEISET TOIMINNAT 

TOIMINN  ANS  U UN NIT TELU  

Valtiovarainministeriö vah-
visti hallinnonalan suunnit-
telu-  ja  laskentajärjestel

-män  kehittämissuunniLelmn. 

Vuoden loppuun mennessä kalk- 
ki piirit laativat "Piirin toimin-
ta" -julkaisun  

I 	Laitoksen eri aikavalien yhteen - 
kytketty suunnitelma tarkistet - 
tim 	kolme kertaa vuodessa  ja 	Edefla esiteLty  järjestelmä vaktinnutetaan  lois 	80-85  
sen  perustella tehtiin yleni  iii ii - 	laiseksi kehittaen  sitä vähitellen VM:n  anta- 
le  viranomaisille tarvittavat 	ten  ohjeiden edeHyttämälle tasol!e.  
S ii u fl fl  i te  I m a t.  

Neljä piiriälaati "Piirin toi - 
minta" -julkaisun. 

Joistakin toim innoista, esim. 
tienrakennus, koulutus laadit-
tiin yksityiskohtaisempia suun - 
ri  i 	1 ri I a 

Järjestelmässä pyritään selkeyteen tavoite-
johtamlshenkeä noudattaen. 

Eri toimintojen  ja  resurssien suunnittelulle 
pitkällä tähtäyksellä  on  entistä paremmat 
odllytykset tieverkon ylläpito-  ja  kehittämis

-suunnitelman valmistuttua. 

Tetotuotannon  sekä suunnittelu-  a edulli-
suusvertailumenetelmien  käyttöä teho!tettlin. 

Suunnittelussa tarvittavan perus 
 inform aation  kehittämiseksi toi - 

rn itettiin viisi nume  roa  "Suun - 
nittelun lähtökohtia" 

Yhteistyössä liikenneministeriön kanssa laad  It - 
tim 	4<oko  laitoksen eri toimintojen suunnit- 
telu-  ja  laskentajärjestelmien kehittämissuun-
nitelmat.  Myös piirien suunnittelu-  ja  laskenta- 
järjestelmän kehittäminen käynnistyi. 

Suunnittelu-  ja  seuranta-asiakirjojen laatuta-
son kohottamiseksi selvitettiln asiakirjojen 
tnformaatioarvoa ymrnärrettävyyttä  ja  käyttö-
kelpoisuutta. 

Toimintapolitiikat inventoitjin  niiden tarkis-
tus  ja  laatiminen suunniteltiIn. 
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TILl-  JA  LASKENTATOIMI  

78 	Tilitoimen  hoidon lisäksi tavoitteena oli kehit- 
tää tilitysten suoritusmenetelmiä sujuvam-
miksi  ja varmemmiksi selventämällä  toiminta- 
sääntöjä  ja yksinkertaistamalla tilitysmalleja 

 sekä keskittämällä maksuunpanoa. 

Rahoitustilanteen seu  rannan parantamiseksi  ii-
ittlin  kirjanpidon tietojen hyväksikäyttö-
mandollisuuksia, 

Aikaisempia vuosia koskevien palve-
lussuhdetietojen siirto valtion eli  - 
ketietorekisterjin  on  saatu  selvite  - 
tyksi  vuoden  1976  loppuun mennessä. 

Kirianpito-  ja  Iaskentajärjestel_ 
 mien  muutosten kouluttaminen  ja 

 kentälleyjenti  on  pääosiltaan saa -  
tu  hoidetuksi aikatavoitteiden 
mukaisesti 

ATK:ta  hyväksi käyttäen toteut'et-
tavan tiliviraston pääkirianpito-
järjestelm  än hajautus  piirien  hot - 
dettavaksi on lykkäantynyt  vuoden 

 1979  puolella tOteutettavaksi Lo-
pullisesta aikataulusta voidaan so-
pia vasta koodauksessa  ja  rekiste - 
roinnissi  tehtyjen muutosten käyn -  
fl  ist  ytty  a.  

Vuoden  1979  alusta  on  tarkoitus toteuttaa 
laitoksen tilinpito  ja laskentatoimen  hoito  koko 

 laajuudeltaan uusituilla järjestelmillä. Tilinpi-
dossa tulee painopiste siirtymään tilitysmal

-lien  kehittämisestä suoritustehtävien hoitoon 
 ja  oikeellisuuden valvontaan. 

Laskentatoimessa  pääpaino kohdistetaan 
uusittujen kirjausjärjestelmien sisäänajoon  ja 

 niiden kautta saatavien tiedostojen hyväksi- 
käytän tehostamiseen sekä sellaisten järjes-
telmäkuvausten aikaansaamiseen, että ne 
vuoden  1979  loppuun mennessä voidaan 
jättää vahvistettavaksi tielaitoksen tarpeita 
vastaavina osajärjestelminä  LM: n haflinnon-
alaHa. 

Maksutoimen  hoidossa tulevat uusi-
na tehtävinä hoidettaviksi yksityis - 
teiden tienpidosta tiekunnille suo-
ritettavat korvaukset, joiden rnak-
satus  on  siirtynyt  v. -78  läänin-
konttoreilta  tie -  ja  vesirakennus - 

 piireille. 

Vuoden  1979  alusta muuttuvjjn enna 
konpid ätysta  ja  tilitykila  koskevien 
säännoks  jell  nojalla  In  uuteta an työpal - 
koista  tehtävien annakonpidatysten  
ja  työnantajan sosiaaliturvamaksujen 
tilttystapaa siten • että 
kukin piiri toimii työnantajarekjs_ 
terlin merkittyna itsenäisen työnan-
tajan asemassa olevana tilittäjänä 
suoraan oman alueensa liäninvero-
Virastoon. 

Palvelussuhdetietojen rekiste - 
röinnissä  ja  tietojen edelleen - 
siirrossa joudutaan  v:n  79 osal - 

 ta otta  ma an  käyttöön uus itt uun 
 pal 1< a  nias  ken tai äries  tein',  ää n 

I iitettVj  a  välia ika isia  A T1< - 
 Järjestelmiä välttäni ättöm ien 

tehtävien hoitarrijsej 	kun vanha henkilö  rek  is ter  i ja  rje ste mi  än 
J 	osittain pois käytöstä  
jo  vuotta aikaisemmin kuin uut-
ta järjestelmää  on  mandollista 
saada toimivaksi Järjestelmien 
uudelleen suunnittelua koskeva 
selvitys  on  jo  aloitettu. 

TMA  :n  toteutumisen seurantamah_ 
dollisuuksia pyritään parantamaan 
jatkamnaila selvityksiä eri 
määrärahojen voimassa olevista 
käyttoperustej5t 	ja  antamalla 
tilinpitoa  varten nhit 	vastaa -  
via kirjausohjeita  

Tili-  ja laskentatoimen suoritusrutiinien kehit-
tämiskohteena  tutkitaan mandollisuuksia 
maksutoimen automatisoinnin lisäämiseen 
sekä reskontrakirjaipidon kytkemiseen tieto-
koneella hoidettavaan kirjanpitoon. 

Uuden koriepankkijärjestelmän vaikutus  las-
kentajärjestelmän  muiden osien suoritusrutii-
neihin selvitetään vuoden  1979  aikana, niin 
että ne voidaan ottaa huomioon uutta järjes-
telmää käynnistettäessä  1981  alusta lukien. 
Muutoksen liitännäisvaikutukset ulottuvat 
kaudelle  1979-84. 

Tilinpidon  ja laskentatoimen  tehtävät ovat 
pääasiassa juoksevaan toimintaan liittyviä 
hoitotehtäviä. 

Tärkeimmät hoitotehtävät ovat: 
-  laitoksen kirjanpidon  ja maksuliikkeen  yllä-

pito 
- tilitysjärjestelmien  ja  niissä rekisteröitävien 

tietojen oikeellisuuden valvonta 
-  tulo- ja  menoarvion toteutumisen  ja rahot-

tustilanteen  valvonta 
-  muiden laitokselle tilivirastona kuuluvien 

tehtävien hoito 
- laskentajärjestelmän  ylläpito  ja  kehittämi-

nen 
- laskentajärjestelmän  hyväksikäytön tehos-

taminen eri tehtäväryhmiin kohdistettavalla 
koulutuksella. 



Sisäinen tarkastus 

Sisäisen tarkastujcsen tehtävät 
ovat osittain erilaisiin  sää-
döksiin  sidotut, joiden siirtä-
rninen  tai suorittamatta jät-
tärninen  ei ole mandollista. 

Sisäinen tarkastus-  ja tark-
kailutoiminta  sekä valvontatoi-
mi ovat yleensä yksi ylirraiiän 
johdon toiminnoista. Kun ne  
on  osittain delegoitu muitten 
suoritettava]csi, tulee sisäistä 
tarkastus-  ja tarkkailusysteemiä 

 kehitettäessä lähtökohtana 
olla johdon näkökulma. Kokonai-
suudessaan sisäinen tarkastus 
onkin siten ylimmän johdon toi-
maksiannosta  ja valtuuksella 
suoritettavaa  tarkastusta.  Sil-
lä  pyritään kehittamaanlaitok-
sen johdon asettamien tavoittei-
den saavuttamista lisaamaliä 
itoksen toimintavarmuutta  ja 

 tehokkuutta sekä ennaltach-
käisemällä inhimillisiä vir-
heitä.  Se  tutkii toimintojen 
tarkoituksenmajsuutta talo-
udellisuutta sekä määräysten  
ja  ohjeiden noudattamista käyt-
tärnällä hyväkseen laitoksen tar-
joamia eri apuvälineitä (atk, 
laskentatoimi jne.). 

Edellä sanottuun pyritään  sur-
tymään  nykyisestä suppeasta 
tilien  ja tilinpäätösten, ra-
havarain ja  kirjanpidon  tar-
kastuksesta.  

Laitoksen sisäisen tarkastuksen 
puutteiden  ja  epäkohtien pois-
tamiseksi asetettiin työryhmä, 
jonka tehtävänä oli selvittää 
sisäisen tarkastustojinjnnan 
tilaa  ja  laatia ehdotuksia toi-
mirinan kehittämiseksi. 

Tämän mukaan sisäinen tarkastus 
-  pyritään omaksumaan johdon apu- 

välineeksi, joka suorittaa teh- 
tävänsä johdon tojireksiannosta  
ja valtuuksilla 

-  noudattaa toiminnassaan sisäi-
sen tarkastuksen toimintape-
riaatte ita 

-  tuo toiminnan toimintavarmuuden, 
tehokkuuden  ja  laillisuuden 
valvonnan lisäksi esiin epä-
kohtia sekä selvittää asioiden 
tilaa  ja  hoidon tasoa. 

Laitoksen sisäisessä tarkastustoimj-
nassa erillisen tarkastustoirniston 
tarkastus pyritään kohdistarnaan  ko-
ko  laitoksen toimintaan. Piirien si-
säinen tarkastus suorittaa tarkastusta 
omalla vastuualueellaan. 

Sisäisen tarkastuksen tehtävät tulevat 
olemaan yleis-, perus-  ja erityisteh-
täviä. Perustehtäviin  sisältyviä 
tilinpidollisia tarkastustehtä.viä siir-
retään ensisijaisesti piirien suoritet-
tavaksi. Erillisen tarkastustoimiston 
tehtävät tulevat kcystumaan lähinnä 
ylirrnän johdon toineksiantarnjen,  ner-
kityksellisten  asioiden tarkastarnises

-La.  Lisäksi toimiston tehtäviin 
tulevat kuulunuan Sisäisen tarkastuksen 
kehittärnis-, konsultointi-  ja koor-
dinointitehtävät.  

Sisäisen tarkastustojmmnnan uudista-
minen vaatii tarkastusresurssien mukaut-
tamista uusien tehtävien toteuttami-
seen sekä henkilökunnan lisääntyvää 
koulutusta hoitamaan uusiutuv.ja tehtäviä. 



47 

79 

TIETOJENKÄSITT  ELY  

Tietojenkäsittely 

Vuoden alusta perusti talous - 
osasto työryhmän selvittämään 
TVL:n tietojenkäsittel>sijohtamiseen,  
sen  organisointi  in, työnia- - 
koon  ja  koulutukseen liitty-
viä kysymyksiä sekä tietojen - 
käsittelypolitiikkaa 	jolla 
pyritään  ni  äärittelem  ään  ni ni. 

 -  laitoksen toiminnan kannal- 
ta välttämättörjiät tietosys -  
teem it 

- tietosysteem  len  valmistamisen 
 ja  yllpidon tyonjakokysymyk -' 

 ja  nienetelni  ät 
- atk:n tarkoituksenmnukaiset 

 ja  tehokkaat käyttoalueet.  

A  utom  aattinen tietoj enkasittely  

8  Alkuvuodesta siirrettiin uusittuina 
PDP -tietokoneille tavoitebudjetoin

-ti. palkanlaskenta  sekä liikenne - 
onnettomuustietojen esikasittely 
Työohjelmarekisteri valmistui  
ja  otettiin käyttöön. 	Yli  20  
lähinnä liikennettä  ja  liikenne- - 
Ldiuucca  koskevaa kertaluoritois

-ta  atk -roimeksianroa toteutet - 
tuo Uusittavia  tai kok,naan 
uusittavia tietosysteemejä laa- -  
d itriin 

TVL:  n  atk-laitteistoa laajennet-
tim  lisäämällä tietokoneiden 
rtuistikapasiteettia sekä käyttö-
päätteiden määrää. 

Valtion tietokonekeskuksen 
tietokoneiden käyttö väheni, 
mutta ei siinä määrin kuin oli 
suunniteltu. 	Tämän aiheutti- 
vat ensisijaisesti kokonaan uu-
det toimeksiannot  mm.. TYKS. 

Tietojenkasittelytoimisto  kehitti 
atk-työtnenetelmiä  mm. määrit-
teleniällä laskentakeskusten  atk - 
käytön ohjeiden sisällön sekä täy - 
dentä mällä atk-suunnittelun  ja  -oh - 
jelmoinnin kä sikirjaa.  

Vuoden alussa saatiin valmiik- 	79  
si  uusitut tilityslaskentojen  

1  vuokrakoneet,  anat  
koneet, ansiotasotarkkailu)  sys-
teem.it  sekä niiden  ja  tili-  ja 
kustannustunnuksen nuuaile las- 
kentaj ärjesteirnään atheuttarrat 
rrtuuthkset. 	 Yksi- 
tyisteiden valtionavustus- 
systeemi käynnistyi helmi-
kuussa. Loppuvuodesta saa-
daan uusituksi pääkirjan-
pito  ja kustannuslajikirjan

-pito, toimenpideohjelrna, 
kaluston valvonta sekä  on

-nettomuusrekisteri.  Silta-
rekisterin atk-ohjelmat val-
mistuvat syksyllä.  Jos 

 henkilörekisterin asiasuun-
nitelma  valmistuu kevään ku-
luessa, saataneen  sen  atk- 
suunnittelu  ja -ohjeirnoin

-ti  suoritettua vuoden vaih-
teeseen mennessä. 

Konepankin, tierekisterin  ja lii-
kennelaskentojen uusian  j  ärjestel

-mien  atk-suunnittelu aloitetaan 
vuoden aikana. Huomattava  osa 

 atk-resursseista käytetään liikenne- 
turvallisuus- ym. tutkimuksiin sekä 
muihin erillisiin selvityksiin. 
Vuoden lopulla suoritetaan  n. 4/5 

 autaraattisesta tietojenkäsittelystä 
 omilla laitteistoilla. Olnassa 

olevien atk-systeeinien ylläpito  
vie  osan tietojenkäs ittelytoimiston 
henkilöresurssejsta. 
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79-84 

Phil ips-toimistotietokoneiclen  käyt-
tö loppui vuoden  1979  alussa. ¶[VH:n 
atk-laitteistoa laajennettiin alku-
vuodesta lisäämällä rruistia sekä 

 levy-yksiköiden määrää. Piirien  
jo varsin kuormitettujen PDP-lait-
teistojen tulostuskapasiteettia li-
sätään kevään aikana hankkimalla  4 

 uutta rivikirjoitinta. 

Valtion tietokonekeskuksen käyttö 
oli alkuvuonna suunniteltua laa-
jenpaa. "  Jos  määrärahoja ei 
saada lisää, voidaan käyttöä joutua 
rajoittamaan. 

Atk-toimintaa pyritään tehosta-
maan edistämällä graaf  isen tulos-
tuksen ja miicxofilmauksen  käyttöä 
sekä kokeilemalla mikrotietokone-
pohjaista tekstinkäsittelyjärjes-
telmää. TietojenkäsittelytOi.misto 
kehittää tyEnete]imtään nm.  sur-
tymällä pääteohje]iointiin. 

Atk:n kehittämissuunnite iLman 
 pohjalta suunnitellaan  ja  to-

teutetaan mandolliset lisälait-
teistohankinnat sekä suunnitel-
man imkaiset atk-järjestelmät. 
Painopiste tullee olemaan tien- 
pidon johtamista palvelevissa 
järjestelmissä. 

Tarkastelukauden  loppupuolella 
uusitaan nykyinnen atk-laitteis-
to. Tämä käynnistää vanhojen 
tietosysteemien laajamittai- 
sen uusimisen. Harkittavaksi 
tulee myös eräiden sovellutus-
ten atk-käsittelyn edelleen 

 haj  auttaminen. 

Käytössä olevia atk-systeen
-jä  ylläpidetään  ja  kehitetään. 

Tämä työ vaatii, kuten edelli-
sinäkin vuosina, huomattavan 
osan tietojenkäsittelytoimiston 
resursseista. 

TUTKIMUSTOIMINTA  

Suunnittelukaudella tehoste- 	78 - 85 
taan  ja  yksinkertaistetaan tie-
tojen keräys-  ja käsittelyjär-
jestelmiä.  Näin vapautuvat  tut - 
musresurssit  siirretään tietojen 
hyväksi käyttöön  ja  tätä palvele-
vien sovellutusten tekoon. Ylei - 
siä teitä  ja  niiden liikennettä 

kuvaavien tietojen tallettamis-
ta ja  tehokasta hyväksikäyttöä 
varten luotu tierekisterijärjes- 
telmä  toimii nyt rutiininomaisesti. 
Suunniteimakaudel  la  keskitytään 
tienpidon suunnittelun varustami-
seen tarkoituksenmukaisilla,  te-
hokkailla ja hauskoilla  tieverkon 

 ja  liikenteen tilaa kuvaavilla tie-
doilla. Tiedot toimivat tienpi- 
don  tavoitteiden määrittelyn  ja 
toisrnpiteiden ennako  inn in  sekä 
näitä palvelevien tutkimustoimin-
nan apuväl ineinä. 

Tierekisterin  ylläpito  ja sen hy-
väksikäytthdollisuudet  hajaute-
taan piireihin. Hyväksikäyttöä 
kehitetään käyttäj äläheisemnäk- 
si  ATK:n valmisohjelmaratkaisuja 
hyväksi käyttäen. Tierekisterijär-
jestelmän uudistaniiseen suunnit-
telukauden lopulla varaudutaan. 

Tierekisterin  sisältämien liikenne-
määrätietojen keräys, yleinen lii-
kennelaskenta,  on hajautettu  vuo-
sittain tapahtuvaksi. Järjes-
telmän edefleenkehittäminen jat-
kuu siten, että  osa käsinlasken

-noista korvataan kehitteillä ole-
valla lyhytaikaisiin laskentoihin 
soveltuvalla laskentakoneella. 
Tämä edellyttää  koko liikennelas-
kentajärjestelLmän  uudistamista 

 kor- ja tarkkailulaskentöjen 
 osalta. 
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Tilatt  ja  kertomukset 
Erityisesti 	keskitytäilii 	käyttäjä- 

78-84 	Tilastot  ja  kertomukset  sisä'tävät  tietoja  mm.  
läheisen ATK  -ohjeirnapaketin 	ke - 

laitoksen  suoritteista  ja  kustannuksista  ja ku-  
hittäm iseen,  jonka 	avulla 	voidaan 

vaavat  sen 	eri 	toimintojen 	tilaa  ja 	tämän  
vertailla 	erilaisten 	toimenpitei - 

kehitysta.  Tilastoja  ja  kertomuksia kehitetään 
d en 	i  a 	toim  inta pol jt 	1<1<  oj  en 	se u  - 

siten, 	että niistä tulee laitoksen toiminnan  
rausvaikutuksja 	tienkayttäjän 	ja  

Suunnittelun olennainen  osa 	Eritvi.— tienpitäjän 	kannalta.  

sesti kehiteth -i  toiminnan 
sisällön kuvaujcsen rinnalle Laitoksen käytössä olevaa  tutkimusasiantun - 

toiminnan vaikutusten mittaarniseen 
temusta  pyritään kehittämään. Harvinaista  ja 

 kallista 	erityisasiantuntemusta 	ei 	kannata 
soveltuvia tunnuslukuja. hankkia kaikkiin tutkimustoimintaa  harjoitta - 

vim 	ja  tutkimustuloksia  hyväksikäyttäviin  yksi- 
köihin. Tämän vuoksi kehitetään yhteistoimin- 

'I 	ii t k I rn u  ks  e t taa  eri yksiköiden välillä siten, että laitokseen 
hankittu 	asiantuntemus 	saadaan  t ehokkaaseei 
kayttoon.  Samalla pyritään  varmistumaan  sii- 
tä, että käytettävissä oleva henkilöstä pystyy  

A utoist urn ista - 	ja 	liike  nnetta  tehokkaasti  hyväksikäyttämään  ulkopuolista 
koskevia 	ennusteita 	laaditaan  erityisasiantuntemusta,  silloin kun  sen käyt- 
ja 	näiden 	toteutumista 	seura  - tammen  on  tarkoituksenmukaista.  
taan. 	Ennusteet 	kytketaan  Laitoksen käytössä o1eva tutki- 
entistätiukernrninyhteiskun.. itusasiantuntemustakehitetäärij nan 	yleistä 	kehitystä 	koskeviin  
ennusteislin ksiköidenvälisthyhteistoiinin 

taa narannetaan  siten, että 
laitokseen hankittu asiantunte- 

Tienpidonvaikutustenselvit  mus 	saadaantehokkaaseenkäyt_ 
tämjstä 	tehostetaan 	mm. 	lilken 

-  töön.  
teen 	energian 	käytön 	osalta. 	'fienkayt- 
täjien 	asenteit  a 	koskevien Eri yksiköissä  ja  piireissä  ta- 
tienpidon 	suunnittelua 	palvelevien  pahtuvien 	tutkimusten  ja  tieto- 
tutkimusten 	tarjoamat 	mandolli-  j -1keräystenolthhuolehdj- suudet 	ja 	niiden 	suotittamistarve taan  siitä, että sovellettavat 
selvitetään.  rtenetelrnät  tuottavat yhdenrrukai- 

sia ja  keskenään vertailukelpoi- 
Suunnitelmakaudeli-  tulee ajan-  sia  tieto-  ja  tutkimustuloksia. 
kohtaiseksi  myös 	tieosittaisen 
litkennetiedon nnipuolistaminen  
rtn. vaihtelumuodon  ja matkan T utkim uspolitiikka 

tarkoitukseri  suhteen. 	Tätyar— ten  päivitetään valtakunnaili— Laaditaan 	laitoksen 	tutkimustoi - 

sen liikennevirtatutkirtuksen ja  niintaa 	koskeva 	suunnitelma 	ja 

painotutkirnuksen aineistot  sekä 
ylläpidetään 	sitä 	siten, 	että 	huo- 
mio 	voidaan 	kulloinkin 	riittä - 

kehitetään liikenteen vaihtelumuo-  vän 	ajoissa 	suunnata 	laitoksen  
totietojenkeräystä. 	Edelleen avaintehtävien 	edellyttämiin 	koh- 

päivitetään  yleistä liikennekäyt- teisiin 	ja 	tietotuotantoon. 	Tä- 

c.iytymistä  kuvaavan henkilölilken- tflhuodn 	tutkimustoirninnalle 

;.utJcinuicsen  aineistoa yleiset 	puitteet 	ja 	koord inaatio  
siten, 	että 	tutkirriusresurssien 	te  - 
hokas  hyväksi 	käyttö 	ja 	niiden 
ylläpito 	tulee 	mandolliseksi 	sekä 
syntyy 	edellytykset 	vuorovaiku- 
tukseen 	ja 	yhteistyöhön. 	Suun - 

Menet.möt nitelrna 	sisältää 	myös 	laitoksen 
ulkopuolisiin 	yhteistyö  - 	ja 	sidos  -  

78-85 	Tietojen  keräyksessä  tarvittavat menetelmät ryhmiin 	kohdistuvaa 	tied otustoi -  

ja  laitteet sekä tutkimustoiminnassa  ja  tutki-  m  inta  a 	koske  v an 	osa  n. 
mustulosten hyväksikäytässä  tarvittavat me- 
netelmät pyritään  pitämääntapahtuvan kehi-  Samalla kun 	laitoksen 	omaa  
tyksentasalla.Samalla 	varaiiutaan 

tutkirnusaslantuntemusta 	ke - 
tuleviin tarpeisiin hyvissä ajoin.  h It  er  a ä n, 	v a  ra ud  u 	a a n 	s II he ii,  

etta 	ialtoksella 	on 	mandollisuus  
ja 	se 	pystyy 	tehokkaasti 	käyttä - 

tiyväksi. 	t.Jlkopuolis - 
ta 	erityisasiantuntemusta, 	sh- 
loin  kun  sen  käyttäminen 	on  
aiheellista.  
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OIKEUSTOLMINNOT  

Laitoksen oikeustoiminnot  ja-
kaantuvat ko]ien  päätehtävä- 
kenttään: lainopilhisten asioi- 
den, kiinteistöoikeudellisten 
asioiden  ja maanlunastusasi-
oiden  hoitoon. 

Lainopil  1 then  toiminta 

Valtion edun valvonta toteutet-
tiin lainsäädännön edellyttä-
mällä tavalla. 

79 
	Lainopillisten asioiden hoitoa 

pyritään tehostamaan laajentamalla 
lainopillisia tehtäviä hoitavien 
henkilöiden tehtäväkokonaisuut- 
ta  siten, että kukin hallitsisi 
laitoksen  koko oikeustoimirtojen 

 kentän.  

80-85 	Lainopillisten asioiden osalta  
on  painotus edelleen lainsäädännön 
edellyttämässä valtion edun  val-
vonna ssa.  Toimintaa pyritään kehit-
tämään piirihallinnon toimius-
valmiutta lisäamallä. 

Kiinteistoikeudellisten  asioi-
den hoito 

Kiinteistöoikeudellisten  asioiden 
hoito käsittää kiinteistöjen os-
tamiseen, vuokraami  seen, luovut-
tamiseen  sekä kiinteistöjen erot-
tarniseen  ja rekisteröimiseen  kuu-
luvat tehtävät.  

78 Kiinteistöoikeudelliset  asiat 
 hoidettiin suunnitellulla 

tavalla. Yhteistoiminnassa nan-
mittaushal  1 ituksen  kanssa saatet-
tiin vireille jakolainja -ase-
tuksen uudistus, jotka tekevät 
rnandollliseksi tiealueiden iterkitse-
misen kiinteistörekisteriin itse-
näisinä yksikköinä siitä riippu-
matta, onko tienpitäjällä alu-
eeseen tieoikeus vai omistusoikeus. 

Toimintavuonna osallistuttiin 
myös tielainsäädännön muutos- 
työhön, jolla yksinkertaiste-
taan  ja selkiinnytetään  entis-
ten tiealueiden luovuttamista. 

Kiinteistjikeudellisten  asioiden  79 
 hoitoa pyritään kehittämään si- 

ten, että laitokselle muodos-
tetaan tarkoituksenmukainen jär-
jestelmä laitoksen omistuksessa 

 ja  hallinnassa olevien alueiden 
rekisteröirtu.seksi. 

Kiinteistötaloudelljsten  asioiden  0-85 
hoitoa pyritään kehittamaan nm.  
siten, että niin vanhat kuin uudet 
tiet  ja tiealueet rterkitään  maas- 
toon  ja  rekisteröidään  sen  jälkeen, 
kun tarvittavat  lain  muutokset ovat 
tulleet voimaan. 

Maanlunastus 

Maanlunastustoiminto  käsittää ne 
tehtävät, joilla tienpitäjä lunas-
taa  ja  korvaa teiden rakentamisen  tai 

 parantamisen yhteydessä  tie-  ja lii-
tännäisalueeksi  tarvittavan maan. 

Maanlunastustehtävien  hoito  tote- 78 
utettiin  asetettujen kehittämis-
suunnitelmien tavoitteiden mukai-
sesti kuitenkin niin, että valtion 
taloudellisen tilan takia vuonna  
1978  toteutettu tiekorvausten  mak-
satu]csen  uusiminen  ja  nopeuttami-
nen siirrettiin otettavaksi käyt-
töön vasta vuonna  1979.  Valtion 
teknillisen tutkimuslaitoksen kans-
sa tehdyllä toimeksiannolla aikaan- 
saatiin pientalojen arviointiohjeet. 

 Tie-  ja ainesmaan lunastuksiin  käy-
tettiin varoja yhteensä  56,4  milj. 

 markkaa, josta vapaaehtoisten lu-
nastustoimien osuus oli  8,9  milj. 

 markkaa. Tiealuetta lunastettiin 
yhteensä  2 434  hehtaaria  1 100  ki-
lometrin pituudelta. 
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79 	Maanlunastustoiminnan  osalta 
pyritään sanaan vainiiksi 
laitoksen maapolitiikan hoitoa 
varten valmisteltu suunnitelrra 

 "Tie-  ja  vesirakennuslaitoksen 
maanlunastustoirninnan  toiminta- 
linjat  ja  päämäärät". 

Maapolitiikan tärkeimpana tavoit-
teena  on  maanlunastusasioiden 

 hoidon painopisteen siirtärni- 
nen  nykyistä aikaisemmaksi  ja 

 osittain  jo  tiesuunnitteluvai-
heessa  tapahtuvaksi aikaisern- 
paa  eneirffnän om±n aktiivisin 
lunastus-  ja  korvaustoimin.  

80-85  Maanlunastustoiminnan  osalta to-
teutetaan laadittavat maapo- 
liittiset  tavoitteet. Tä-
mä toteutetaan yhteistyössä 
laitoksen muiden toiminto- 
jen, rnaanmittauslaitoksen, kun- 
nallisten keskusjärjestöjen 

 ja  maanomistajajärjestöjen 
 kanssa. 
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MAATUTKIMUS  

78  
Vuoden  1978  aikana maatutkimusalan tehtä- 
vät kohdistuvat pääasiallisesti samankaltai

-sun  kohteisiin kuin edellisenä vuotena. Toi-
minnan pääpaino °' teiden  ja  siltojen  paran-
nuskohteita  suunnittelun, rakentamisen  ja ku-
nossapidon  alueilla. 

Piirien kenttä-  ja laboratoriotutkimuspalvelu-
jen  sekä TVH:een keskitettyjen palvelujen 
tehokkuutta pyrittiin lisäämään hankkimaila  
mm.  uusia koneellisia kairoja, entistä  auto

-maattisempaa  ja ergometriseSti  parempaa 
kenttäkalustoa  ja  sekä luotettavampia  ja 

 nopeampia laboratoriolaitteita  mm.  päällyste- 
tutkimuksiin. Vanhan kaluston korjauksilla  pyrit-
tiin osaltaan varmistamaan työn tehok-
kuus kaluston kohdalta. Työn tehokkuuden  ja 

 tuottavuuden lisäämiseksi  k'iinnitettlin tehtä - 
vien keskittämiseen  ja  työn tehostarniseen 
yhä enemmän huomiota. 

Lahoratoriotyön keskittämiSefl 
 ja tehostanhiSen  on  tehnyt osal - 

taan mandolliseksi  mm  .  se, 
 että  e  räisiin  piireihin  on 

 valmistunut uudet  laborator jo- 
tilat. 

Tavoitteena ollut laboratorio-- 
työn keskittälltiflen piiritasol' 

 la on  kehittynyt toivottuun 
suuntaan. KenttälaboratOr joi-
den  ja  henkilökunnan määrät 
ovat pienentyneet. Kun saman-
aikaisesti laboratorioiden teke-
mät työmää-rät  ovat keskimäärin 
lisääntyneet, voidaan katsoa 
ir'ös työn tehokkuuden tällöin 
hieman kasvaneen. 

Kehitystutkimukset ptiln 	kohdistamaan 
entistä rajatumpiin kohteisiin  mm.  eri tavoin 
rakennettujen päällyste-  ja päällysrakenne

-kohteiden seurantaan, tievaurioiden syiden 
selvittämiseen, kantavuuden muutosten seu-
rantaan sekä  oal1istuttiin  uusien menetel-
mien antamien tulosten analysointiin. Sorava-
rojen arvioinnin osalta tehtiin vuoden  1978 

 aikana vielä eräitä tarkistustöitä Turun, Ha-
meen, Keski-Suomen  ja  Vaasan piirin alueil-
la.  

M  aatutkjmuslan  koulutukseen 
osallistuttiin piiri -  Ja kes- 
k  usvirastotasolla  mm.  eri toi - 
rnialojen neuvottelupävien 
yhteydessä sekä järjestettiin 
keskitetysti laboratorioalaa 
käsittelevä erikoiskurssi  ja 
maatutkimusalan  neuvottelu - 
päivät sekä järjestettiin yh - 
teistoirrjinnassa VTT:n kanssa 
TVL:n laboranttjen betonikurs -  
si.  

Kansainvälistä toimintaa  on  jat - 
 kettu edellisten vuosien tapaan 

 mm.  PTL:n  piirissä. 

Maatutkimustoimjnta  noudattaa edelleen ai-
kaisemmin määriteltyä koordinoinnin, ohjauk-
sen  ja  keskitetyn palvelun periaatteita. Tällöin 
pyritään kenttä-  ja laboratoriohenkilökuntaa 

 työllistämään mandollisimman tehokkaasti. 
Välineistön kehittämiseen  ja  kaluston kàytön 
tehostamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. 

Rakenteiden, ohjeiden yms. kehittämiseen 
tähtäävää tutkimustoimintaa jatketaan yhteis-
työssä piirien, muiden toimialojen  ja  mm. 

 valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kanssa. 

Piirien kenttä-  ja  laboratorio-
tutkimuspalvelujen sekä WH:eer 
keskitettyjen palvelujen tehok-
kuutta pyritään edelleen lisää-
mään. 

Geotekniikkaa  ja pohiarakennus
-toimintaa sekä tiestöön kohdis - 

tuvia kantavuus-  ja  palvelutaso- 
vaatimuksia kehitetään niin, 
että ne palvelisivat entistä 
tehokkaammin liiken- 
teen todellisia tarpeita  ja johtai - 
sivat kustannustan  alenemiseen. 
Varsinaiset kehitystutkimnukset 
suunnataan myös niin, että ne 
tukevat edellä mainittuja pää-
määriä. 

Hankekohtaisia  palveluja  ja  hen-
kilö-  ja kalustoresurssien niää - 

 nä  ei lisätä. Palveluja  ja  toi- - 
mintaa  tehostetaan piirin keskus - 
laboratorion  ja maatutkirnusalan 

 henkilökunnan konsultointi -  ja 
tutkimuspalveluksilla  Myös 
kesk usviraston konsultointiapu 

 ja keskitetyt  laboratorio- sekä 
kenttäpalvelut tulee ottaa suun-
nitelmissa huomioon.  

79  
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Toiminnan keskittämistä jatke-
taan edelleen vähentämällä 
kenttälaboratorioiden määrää. 
Z½nalyysien määrää lisäämällä 
pyritään laajerripaan tulospalve-
luun  ja  uusilla välineillä  ja 
rrnetelrnätarkistu ksilla 
luotettavarrniin  tuloksiin. 
Henkilökunnan rnenete lmäkoulutus

-ta  kenttä-  ja laboratoriotöissä 
 tehostetaan. 

Piirien ilncittalttia ohjeiden 
tarkistuksiifl  ja rr.  paikallisten 
materiaalien käyttöön tähtääviä 
soveltuvuustutkimukSia jatke-
taan erikseen ilnDitettujen 
tutkimuskOhte  iden  osalta.  

MaatutkirnustOlmiflta  noudattaa 
edelleen  jo aikaiseirmin  vv. 
1978 - 85  määriteltyä päälinjaa 

 ja  tavoitteita.  

80-85  Pääpaino  on  yleisiä alan toiminta- 
linjoja noudattaen edelleen teiden 

 ja  siltojen geoteknillisessä suun- 
nittelussa, suunnitelmien tarkis-
tamisessa, rnaaperätutkimuksissa, 
perustamis-  ja pohjanvahvistus

-töiden ohjauksessa  ja  valvonnas-
sa sekä laadun-  ja  materiaalin 
tarkka ilussa. 

Kehitystoimintaa jatketaan  nin.  
ohjeita uusimalla sekä rakentei-
sun  ja materiaale  thin hajoitta- 
maila kohdistuvaa tutkirmistoi-
mintaa kentällä  ja  laboratoriois-
sa. 

LabcatonoheflkiIÖtöfl máårA  

EJ  Resurssien  
ylimára 

 Nykyinen  kehityB 

— — 

itekkuJ 

;,; 

Naytteiden maärä  (1000 kpl) 

1970 	 975 	 19&J 	984  

Työn tehokkuus vaikuttaa olennaisesti laboratorio- 
henkilökunnan tarpeeseen.  

Henkilö-  ja  kalustoresurssien 
 vähäistä tarkistamistarvetta voi 

esiintyä suunnittelukauden lopu)  - 
 la työkohteiden  määrän  lisäan - 

tyessä 

Työkohteiden  ja  ken aboratOflOtöidetl 
máärä 

600 	
Resurssien  
ytijäämä 

iVa* 

KenttälaboratOijOmäärä  

970 	 975 	 980 	1984  

KenttälaboratOrlOita  on  hieman liikaa suhteessa 
 työkohteiden määraän. 
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YMPARISTONSUOJELU 	 RESURSSIT  

79-84  Toimintaperiaatteisiin  ja  toiminnalta edellytet-
tävään  tasoon  työsuorituksissa  ei nykyhetken 
valossa ole mainittavaa  muutostarvetta  lähi-
vuosien aikana. 

78-  Laitoksen johtorybinä puolsi  

79  toukokuussa tiedotuspolitiikka 
työryhmän laatimaa ehdotusta 
laitoksen ulkoiseksi tiedotus- 
politiikaksi. Siinä määritel-
län la:toksen  ulkoisen tiedotta-
misen päamaarät  ja  toiminta  1 inj at, 

 ja  se on  liitetty yhtenä lukuna 
samanaikaisesti valmistuneeseefl 
WL:  n tiedotiisk4 sikirjaan. 

ULKOINEN TIEDOTUS  

A1ankohtaistiedotteidefl  lisäksi julkaistaan vä-
hintään kerran vuodessa  laajajakeluinen  kat-
saus, joka pyrkii pitämään tiedotusvälineet  ja 

 laitoksen  sidosryhmät  ajan tasalla laitoksen 
töistä.  

TVH:n  ulkoisen tiedotuksen kohteina ovat 
 asiat,  joilla  on  valtakunnallista mielenkiintoa; 

piirit hoitavat alueellisen  ja  paikallisen tiedot-
tamisen omalta osaltaan. 

TUTKIMUS  JA  KEHITTÄMINEN  

Tie-  ja  vesirakennuslaitoksen toimintaympä
-ristö  on  jatkuvasti muuttuva. Voidakseen itse 

vaikuttaa  ja  pystyäkseen  mukautumaan odo-
tettaviin  tai  jo  tapahtuneisiin muutoksiin, lai-
toksen  on  jatkuvasti kehitettävä omaa toimin-
taansa. 

Tutkimus-  ja  kehittämistyä  on  jokaisen  tehtä-
väkenttään  kuuluvaa, jatkuvaa  ja  tavoitteellis

-ta  yhteistyötä.  Se  liittyy  kiinteäsi  toiminnalli-
seen suunnitteluun,  se  johdetaan tavoitteista, 

 ja  vaikutusten  on  palveltava  välitöntä toimin-

taa. 

Hallinnon kehittämisessä  painopistealueet  la-
hivuosiria  ovat  sunnittelu-  ja  seurantajärjes-
telmän  ja  tavoitejohtamiSen yhteensovittami-
nen  ja  vakiinnutaminen,  henkilöstöhallinnon 

 ja  -politiikan parantaminen sekä  virastode-
mokratian  käyttöönotto.  

Tienpidon  ja  vesitienpidon  kehittämisen pää-

paino  on  tehokaampien  toimenpiteiden etsi-
misessä, nykyisen verkon käytön parantami-
sessa sekä tuottavuuden  nostamisesSa.  

HENKILOSTO  

Henkilöstön määrä  ja  rakenne 

Laitoksen oman henkilöstön  ni  ää  -  
rä  ei ole enää yhtä jyrkästi  laSke - 

 nut  edellisvuosiin  verrattuna. 	Vuo 
 den  lopussa lukumäärä  on 14955  

henkilöä. 	Urakoitsijoiden työvoi- 
maa sekä yksityisiä  auto  -  ja ko

-nemiehiä työllistettiin  samanaikai-
sesti  2 542  sekä vankeja  työsiirto- 
loissa  106. 	Kokonaisuutena  laitokse 
työllistävä  vaikutus  on  pysynyt edel-
lisen vuoden tasolla.  

TVL:n  henkilöstön supistamista  on  tutkittu 
työryhmässä, jossa  on  TVH, LM:n  ja 

 VM:n  edustus. 

Henkilöstö suunnitellaan vastaamaan  supis
-tunutta  toimintaa. Tähän antaa ohjeen valtio-

varainministeriön kirjeen n:o  TM 5400/19. 1. 
1978  lausuma  kohdasssa  27:  Toimeenpan-
naan ohjelma, jolla  TVL:ri  organisaatio supis-
tetaan asteittain lähivuosina vastaamaan lai-
toksen  supistuneita  tehtäviä. 

Nopean toiminnan  pienenemisen  aiheutta-
missa  henkilöstöongelmissa  käytettiin  hy  - 
väksi  luonnollisen poistuman antamat tehtä-
vien rationalisointi-  ja  uudelleenjärjestelytilan

-teet.  

Toirnialojen  välinen joustavuus 
ei ole parantunut.  

H e nkilöstöpollittista  ohjelmaa  

on  valmisteltu yhteistyössä henki  - 

löstöjäriestöien  kanssa. 	Ohjel- 

maa käsitellään  -79  aikana.  

78  
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7 - 	Yksikkötason henkilöstösuunnittelua  
tehostetaan, henkilöstösuunnitte-
lutyöryhrnän raportti hyödynnetään. 
Näillä keinoilla pyritään henicilös-
tön laatu  ja  määrä mukauttaman 
rriuuttuvaan toimintaan. 

Henkilöstöpoliittinen  ohjelma  vii-
nistellään  ja toiminnallistetaan.  

Henkilöstön arvioidun määrän  ja 
 tarpeen erotus pienenee runsaas-

ta 94:sth 90:een.  

Huomiota kiinnitetään toiminnan 
muutoksista johtuviin henkilös-
tön muutosennusteisiin, henkilös-
tön erinustettaviin luonnollisiin 
muutoksiin sekä vaihtuvuuteen. 
Mitoitusmaneteimä kehitetään yk-
sikkötason henkilöstösuunnittelun 
tehostanü seksi yhteistyössä pii-
rien kanssa. 

Piirien henkilöstön mrän  ar  - 
vioidaan  sopeutuvan muuttunei

-sun  olosuhteisiin. 

Rakennus -  ja  kunnossapitotoi - 
mialoilla  on  kummassakin väl-
jiä resursseja, jotka tasaaittuvat 
viisivuotiskaudella  

Suunnittelutolmialan  resurssit 
ovat riittävät. 

Vesitietoimialan työntekiiäsuun - 
r.ite1rnt  ovat realistiset, mut- 
ta toim ihenkilopuoli lievästi 
vlior%anisoitu. 

N.  hallinnollisen henkilökunnan 
kohdalla muutos  on  niin pieni, 
ettei voida vetää erityisiä joh-
topäätöksiä. 	Todetaan kuitenkin. 
että  sen  sutecl1inen  osuus  on ii - 
sääntynyt  

Yleisesti pyritään entistä parem - 
 min tehtäviinså soveltuvasti  kou-

lutetun henkilöstön käyttoon.  

T uotannollisen  toiminnan volyy - 
minmuutoksen tulisi näkyä kai - 

 killa  organisaatiOtasoilla  

Henki Wstötarpeen muutos pztrelssa  1978-84  

TARVE TARVE  
1978 	1984 1978-84  

Hallinto  2147 2007 -  140 
SuunnittelU  1128 1134 + 	6  
Rakennus  4218 3734 —484 
KunnossapitO  6297 5991 -  306 
Vesitiet  545 526 - 	19  

Yhteensä  14335 13392 —943  

LAITOKSEN HENKILÖSTÖtIAARÄN  KEHITYS  

31.12.  
tot.1978 suunn. 	1979  suunn. 	1984  

Hallinto  2126 2085 2000  

Suunnittelu  1119 1164 1130  

3876 4084 3730  Rakennus  

KunriossapitO  6527 6535 6290  

Vesitiet  560 563 525  

TVH  747 766  *  725  

Yhttensä  14958 15197 14400  

ei 	käsitelty JR/TVH:ssa  

H ailinto -  ja  suunnittelutoimi - 
 alojen osalta kehitys  on  pii-

rien suunnitelman mukainen. 
Rakentamisen osuus  on fl. 100 

 henkeä aikaisemmin vuodelle  
1979  suunniteltua pienempi. 
Kunnossapidon laskevaa kehitys-
tä histtaan. 	Keskusviraston 
henlcjlöstömäärä  vähenee  5  henk/ 

 vuosi. 
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Koulutus 

TVL:n  henkilöstön  mäiifl  kehitys 
 1976-84  

i.nn 

Laitoksen kOU1UUSta pidetään  ris. 
avustavana toim intona,  jonka 
tavoitteet suurelta osin määräy - 
tyvat päätoiniintoien tavoitteiden 
pohjalta. 	Koko  laitoksen  hen- 
k ilöstö on  oikeutettu osallistu - 
maan järjestettyyn koulutukseen. 

Kattavuusperiaatteena  on,  että 
koulutus kohdistetaan mandolli-
simman laajaan joukkoon henkilöi - 

 tä,  joita  ko. koulutusaihe  koskee. 

78 I 

 

JJJJ. 
-rn 

/3OOO 

TVL:n henkzlöstön  määrä vähenee lähes tar-
peen mukaisesti.  

Toimialojen  välistä henkilöstön liikkuvuutta 
rakentamisen  ja  kunnossapidon  välillä pyri-
tään tehostamaan henkilöstörakenteen tasa-
painottamiseksi.  

9VH:  n henkilöstösuunnittelua 
 tehostetaan,  irni. seivitetän 

 työajan käyttämistä  suunnit-
teluperusteena.  

Organisaatiota kehitetään  muuttuvaa  henki
-löstömäärää  ja  toimintaa vastaamaan.  

Palvelussuhteen  ehdot 

Vuonna  1978  aloitettua piirin  ja 
henkilöstötoinhistOfl  välistä yhteis - 
työtä henkilöstöasioidefl hoidon 
tehoatam iseksi jatketaan. 	Virka - 
ja työehtosopimUSneUvötteluiSSa 

 käytetään apuna  em.  tarkoitusta 
varten perustettuja työryhrn  iä. 

 Myös  tie -  ja vesirakennushallitUk - 
sen  osastojen  ja henkilöstötoi - 
ni iston  välisiä yhteistyömuOtOia 

 par an neta an  

Koulutustoinhinta  jakaantui 
seuraavasti: 

Tilaisuuksia TVH  101, VKK 69, 
 muut ulkopuol.  69,  yhteensä 

 329. 
Kolutuspäiviä TVH  302, VKK 416, 

 muut ulkopuol.  230,  yhteensä 
 948. 

K oulutettavapäiviä TVH 9004, 
VKK 1050,  muut ulkopuol.  1099, 

 yhteensä  11 153. 
K oulutettuja TVH 3478, VKK 222, 

 muut ulkopuol.  438,  yhteensä 
 4138.  

Tämän lisäksi piirihallinnon 
koulutukseen käytettiin  n. 
20.000 koulutettavaan  päivää. 

Koulutusniääräraharl  suuruus oli  
4 4 0 . 0 0 0  ni  k  Ulkopuolisten  koulutuspalvelusten  
käyttö supistui kustannustason 
noustessa,  ntta koulutusmäärä- 
rahan pysyi 	entisen suurui- 
sena. 

Aikaisemmin laadittujen johtarnis - 
koulutussuunnitelmien mukaista 
koulutusta jatkettiin. 	Toimisto- 
henkilöstön laajennettua koulu-
tusta vietiin eteenpäin suunni-
telmien mukaan. Arnmattimiesten 
kouluttarniseen tarkoitettu työn-
opastusiäriestelm  ä  toimi käy - 
tännössä  ja  sitä kehitettiin edel- - 
leen.  

Tausta -ajatuksena oli  
koko TVL:n  koulutusjärjestelmän 
uusimistnandollisuuhsien kartoitus. 

Siirryttiin kolmivuotiseen koulu - 
 tu  s  suun  n itt elii u fl. 
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KeskusviraStO1 järjcställläfl  määrä - 
juotoisen koulutuksen lukumäärä 
supistuu. mutta koulutuksen laatua 
kohotetaan. Työn yhteydessä  ta - 
pahtuvaa  koulutusta pyritään laa - 
jentanlaan. 

Omia opettaiavolmia kehite - 
tään  ja  siten lisätään orravarais

-ta koulutustoimintaa.  

K oulutustarpee n seiv itys pe -  
rus  tuu  p  iäasiassa työyhteisöissä  
esiintyviin ongelmiin. 

Koulutuksen painopistealueita 
ovat johtaminen,  arom attim iesten 

 valmennus,  taloudellisuuskoulu -
tus,  henkilöstöhallinto. 	Painot- 
tammen tarkoittaa ensi sijassa 
tehostettuja toimenpiteitä  em. 
aiheryhmimä 	 sen vaikut- 
taniatta  muun esim, teknisen 
koulutuksen määrään  ja  laatuun. 

Ryhdytään tutkimaan TVL:n kou-
lutusjärjestelmän uudistamista 
pitäen silmällä mandollisuuksia 
lähentää organisaation kehittä - 
mistä, toiminnansuunnittelua  ja 
koultustoim intaa  toisiinsa. 

•  -Q 5 Pyörre -menetelmää kehitetään  ja  laajenne-
taan. 

Koulutus-  ja  valmennusmenetelmiä  uudiste-
taan.  

Osallistumisjärjestelmät  

Toteutettiin  virastodenokratiaj  är
-jestelmä  koko  laitoksessa.  Tie- 

ja  vesirakennuslaitoksen  virasto-
denokratian  tarkoituksena  on  aikaan-
saada  WL: een  sellaiset toiminnal- 
liset  ja  rakenteelliset uudistuk-
set, jotka takaavat  sen  palveluk-
sessa olevalle  henkilöstölle 

 mandollisuuden vaikuttaa omaa  työyh-
teisöään,  työtään  ja  työnsä  toteut- 
tarnisehtoj  a  koskevaan päätöksentekoon. 
Päämäärän aikaansaamiseksi  ']VL: een  
on  perustettu  yhteistyökorniteoi - 
ta ja  henkilöstöneuvostoja. 'IVL:ssa 

 on n. 270  yhteistyökomiteaa  ja  
16  henkilöstöneuvostoa.  Eri  VD- 
elimissä toimii  n  .  1 600  TVL: 
läistä.  

Thteistyökomitea  on  johdon  ja  hen-
kilöstön  yhteistyöelin  ja  henkilös-
töneuvosto  on  henkilöstön edustus- 
elin, jossa ei ole johdon edustajia.  

WH:n  hallinto-  ja  vesitieosas-
tajua sekä Uudenmaan, Turun  ja 

 Häneen piireissä pidettiin  vi
-rastoderrokratiatoimiel inten  vaa-

lit. Piireihin valittiin henki
-löstöneuvostot  ja  yhteistyökomi-

teoita piirikonttoreille  ja  jo-
kaiseen  tierrestaripiiriin.  Sanoin 
valittiin  yhteistyökomiteat WH:n 

 hallinto-  ja  vesitieosastoille. 

Nirrettiln  laitoksen henkilöstö- 
neuvosto  ja  yhteistyökomitea.  

Koulutettiin piirejä  ja  jatket-
tiin  VD:n  suunnittelutyötä sekä 
valmiuksien lisäämistä  jo  toi-
mintansa  aloittaneissa piires- 
sa.  

Vuoden  1979  alussa lakkautettiin  VD
-suunnitteluryhrnä,  koska todettiin 

 sen  saaneen työnsä loppuun.  Jär-
jesthnän  toteutumista  ja  edelleen- 
kehittämistä varten perustettiin 
laitoksen  yhteistyökomitean  alai-
suuteen työryhmä  (YSI),  joka val-
mistelee  ja  raportoi yhteistyö- 
komitealle  VD:n  toteutumista  lai-
toksessarrirre.  

Laitoksen  yhteistyökaliitean  tehtä-
vänä  on  koko  yO-järjestelmän seu-
ranta  ja  edelleenkehittäminen.  
Se  kehittää  yhteistyökomiteioiden 

 toimintatapoja johdon  ja  henkilös-
tön yhteistyön parantamiseksi. 
Johtoa  ja  henkilöstöä  inforrroi-
daan  kehitystyössä  saaduista  ko-
kemuksista. 

Laitoksen  yhteistyökomitea koordi-
nol,  antaa ohjeita  ja  järjestää 

 koulutustilaisuuksia VO-järjestel-
män parantamiseksi. 

Toimivuuden  ja  vaikutusten seuran-
ta kytketään laitoksen toiminnan

-suunnittelujärjestelrnään.  

79  -- 
85  



Laitokselle hankittavien siirrettä - 
 ylen työmaarakennusten tilayksikol

-den koon  ja  laitteiden osalta suorite-
taan perusteellinen uudelleenaryi-
ointi ottaen huomioon aikaisemmat 
kokemukset, uudet tolminnalljset 
tarpeet, muuttuneet olosuhteet  ja 

 vallitsevat määräykset. 

79-85 

Henki1östöjärjestjen  kanssa tehty - 
jen  TES -  ja VES  -sopimusten mukai-
sesti tulee  koko henkilöstölle  jär- 
jestään-jandolljsuus ruokailuur, työvuoron 
aikana vuoden  1979  loppuun mennessä.  

T yöpa ikkatuokailun  suunnittelu -  
ja  toteutus tapahtuvat yhteistyös -  

s 	henkilöstöjärjestöjen 	vaitjova - 
rainniinisteriön  ja  valtion ravitserrus- 
keskuksen kanssa. 	Käytännön  tote utuk - 

 sessa pyrita  än  tiiviiseen yhteistoimin - 
taan muiden valtion virastojen kanssa. 

Suunnitelukaudel1a klinnite - 
tAAn  erityistä huomiota työsuo-
jelu-  ja vlrastodemokratiaelln

-ten  yhteistoimintaa, toimintojen 
selkeyttämiseen ja/tal yhdentämis -
mandollisuuksien selvittämiseen. 

Ennaltaehkäissevää  työsuojelu - 
valmiutta edistetään  ja  yllä-
pidetään jatkuvalla kouluuk - 
sella, Joka suunnittelukaudella 
painottuu erikolsryhmlmn, kuten 
esimerkiksi laite-  ja tarvike-
henkintoja  tekevät henkilöt, 
työrrienetelmien, rakenteiden  j 
työtilojen  suunnittelijat jne. 

is äi nen tied  otus  

7k  Ohjaus-  ja osallisturnjsjärjestelmän 
hahmottelevan henkilostopollit -  
risen  työryhmän tehtäviin kuu - 
luu myös laitoksen sisäinen tiedo-
tiispolitiikka . 	L uonnos on jA - 
tetty henkilostöpoliittisen  suun - 
nitteluryhmän käsiteltäväksi. 

Sisäisen tiedotuspolitiikan oheen 
liltetyt tiedottamisen käytännön 
sunsitukset  on  tarkoitettu yhden-
mukaistamaan tarpeellisessa määrin 
piirien sisäisen tiedottarn  isen  käy - 
tän töä  

79-85  Tähän saakka yksinomaan keskusviraston 
 henkilöstölehtenä  olleen  Tieru mmun  laajen-

tamista käsittämään  koko  laitoksen henkilö
-kunnati  harkitaan. Yhteisen  henkilöstälehden 

 tarve  on  tullut  ilmi eri yhteyksissä.  Se  merkit
-ssi  myös työn säästää tiedottamisessa  ja 

 tehostaisi tiedonkulkua,  ja  ennen kaikkea  se 
 korvaisi aukon: laitoksen henkilöstöllä ei ole 

yhteistä yhteys-  ja  tiedotuskanavaa. 

Sosiaalitolminta  ja  työsuojelu 

Sosiaali-  ja  tyäsuojelutoiminta  parantaa tuot-
tavuutta. Toiminta tähtää henkilöstön yleisen 

 sosiaalihyvi nvoinnin tyäterveyden työturval-
lisuuden  ja  viihtyvyyden lisäämiseen  ja  ylläpi-
tämiseen.  Sen  tulee liittyä kaikkeen työelä-
män toimintaan. Perusteina voivat olla erilai-
set säädökset  ja  sopimukset sekä vapaaeh-
toinen toiminta.  

T 	Työsuoielutoiminnassa on  keskei- 
sellä sijalla ollut  koko  henki - 
löstöön kohdistunut koulutustol

-mista. Menettelyinä  ovat olleet 
luerinolnti, perus-  ja erikois-
koulutustilaisuuksissa, liniaorga - 

tion  suora avustanilnen sekä 
työsuojelun yhteistyöelinten toi-
mfntamuotojen kehittäminen.  Pe-
rehdyttäm men  ja työnopastus  on 

 otettu mukaan työsuojeluvalmen - 
nukseen Laitoksen  ja henkilös - 
tOjärjestöJen  välinen työsuojelun 
yhteistyösopimus uusittiin  VTML:n 
antam  len  ohjeiden  ja  työsuojelun 
pilrircimikunrien neuvottelupäl-
vien  tekemien  muutosehdotusten 

 m k a 1sek  si  

Työpalkkaruokailun  Suunnittelua 
jatkettiin yhteistyössä VM:n  
ja  VARJ(:n  kanssa. Suunnittelussa 
keskityttiin etsimään kunnossa-
pitoon soveltuvia työpaikkaruo_ 
kailuratkalsuja  ja  tämän johdos- 
ta tofmeenpafljj 	kokeiluja  Mel- 
ASSä tiemestarfpljrfss*  

Laitoksen työterveyshuoltoa  tote - 
utetriln  valtion työterveyshuol- -  
Ion tavoiteraso  -ohjelman poh - 
jalta  ja työterveyslai.ia  ennakoi - 

 den. Tyoterveyspalveluiden  saa - 
miseksi tehostettiin yhteistyötä 
työterveyskeskusten  kanna.  Lai-
toksen tyoterveyshoitajien toimen 

 kuva  uusittiin. 

Terveystarkastustpeen  pohjana 
olevien työpaikkakuvausten laa - 
timista jatketaan  ja  kehitetään. 

 S uunnittelukaudella  valmistu- 
vat Pasilan virastotalon yhteyteen 
tulevan terveysaseman toimintaa 
suunnitellaan  ja käynnistämis - 
tA  valmistellaan. 



Tiloihin 
tulee sijoittumaan  tie-  ja  vesirakennushallitus 
kokonaisuudessaan sekä Uudenmaan piirin 
piirikonttori. 

Rakennushailituksesta  saatujen 
tietojen mukaan valtion virasto - 
talojen rakentarnisaik.ataulu  pil- 

 
- 

rikonttorin paikk akunnilla  on 
se uraava:  

alkaa  
Vaasa 1980 
Joensui  I 2S1 
K  ajaa  ni  1982 
Oulu l92  
Kuopio  1983  
Jyväskylä  I94 
Tarupere  i94 

laajenn  us 
 laajennus  

I  vaihe 

TOIMITILAT  

78 	Rovaniemen virastotalon suun - 
nittelu  jatkui  ja  rake nn usi upa 
on  haettu 	Nykyisen aika  ta ulun  
mukaan rakennus valmistuu vuon- 
iia  1981. 	Ylivjeskan virastota- 
Ion  laajennus valmistui 	Pasi- 
lan virastokesku]<sen  III  rakennus - 
vaihcn työt jatkuivat. 

Piirjkonttore,den  toimitilojen hajanaisuud 
poistamiseksi pyritään tilat sijoittamaan  
yleensa valtion virastotaloihin 

Rovaniemen virastotalon  ra - 
kentamjnen  alkaa. 

Pasilan virastokeskuksen  IV 
rakennusva ihe  alkaa  ja ksjtt 

 sisustus-, sähkö-  ja LVI  -työt. 

Yirastokeskus  valmistuu -Ri 
kolmannella vuos!nljänneksel- -  
lä.  
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Tienpidon talonrakennukset  

7 	V. 1978  aikana valmistui seitsemän 
uutta  tierriestaripiirin päätukikoh - 
taa 	Laajahkot saneeraustyöt  val  - 
mistuivat  kolmessa  ja suppeammat  
neljässä päätukikohdassa . 	Kolmen 
kunekorjaamon saneeraustyöt valmis-
tuivat 

Vuoden aikana aloitettiin yhden  pää  -  
tukikohdan  ja  yhden piirilaboratorion 
rakennustyöt. 	Laajahkot saneeraus  - 
työt aloitettiin kolmessa päätukikoh - 
dassa, suppeahkot saneeraustyöt kol- 
messa päätukikohdassa  ja  kandessa 
sivutukikohd assa. 

Yhden uuden konekorjaamon rakennus  - 
työt aloitettiin  ja  rakennustöitä jat-
kettiin kanden uuden konekorjaanion 
osalta. 	Konekorjaamojen rakentarni -  
nun  tapahtuu rakennushallituksen toi  -  
mesta  

Rakennustöihin käytettiin  20, 75  Mmk, 
josta varsinaisia budjettivaroja  9,25  
Mmk  ja työllisyysvaroja  11,5  Mmk. 
Rakennushallituksen suorittarniin 
töihin käytettiin lisäksi  11,7  Mmk var-
sinaisia budjettivaroja.  

V. 1979  aikana valmistuu yksi uusi  päätuki
-kohta.  Laajahkot saneeraustyöt  valmistuvat 

kolmessa  ja  suppeahkot  1  O:ssä  tukikohdas-
sa. Yksi  piirilaboratorio  valmistuu. Kaksi uutta 

 konekorjaamoa  valmistuu.  

Neljän uuden  päatukikohdan,  yhden  sivutuki
-kohdan  ja  kanden  piirilaboratorion  rakennus-

työt aloitetaan.  Laajahkot saneeraustyöt  aloi-
tetaan seitsemässä tukikohdassa. Noin 

 1  0:ssä  tukikohdassa tehdään pienehköt  sa
-neeraustyöt.  

Alustavan ohjelman mukaan rakentamiseen 
käytetään  29.6  Mmk. 

Uusien  päätukikohtien  tarve  on  edelleen suu- 	7 9  -  84  
ön  maan etelä-  ja  länsiosissa,  minne  varoja 
ohjataan nykyistä enemmän.  Alityöllisyysalu-
eiden  rakennustyöt hoidetaan pääasiassa 

 työflisyysrahoituksella.  

Ennen  1960-lukua  ja  osittain  1 960-luvullakin 
rakennetut tukikohdat  on  uusittava  tai  ajan

-mukaistettava työsuojeluvaatimuksia,  toimin-
nan laajentamista  ja  nykyistä kalustoa vas-
taaviksi.  

Talonrakennusohjelmaa  on  TPO:ssa  tarkis-
tettu siten, että  konekorjaamojen  osuutta  on 

 vähennetty  ja  tukikohtien osuutta vastaavasti 
lisätty. 

Korjaamojen  rakennus-  ja  saneerausohjelmat 
 suunnitellaan  tie-  ja  vesirakennushallitukses

-sa  keskitetysti  ja  niiden rahoitus tapahtuu 
piirien  rahoituskehysten  ulkopuolelta. 

Tukikohtien  ja  korjaamojen rakennusmäärä - 
rahoja edellä mainitulla tavalla  tasapainotta - 
maila  toimenpideohjelmassa esitetyllä  n. 30 

 Mmk:n vuotuisella  kehyssummalla  päästään 
tyydyttävään tulokseen.  

TVL:N KONLKOIIJAAMOII)EN UAkINTAIllS011Jll.MA 
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 Vaasan korjaamon lisärahoitus 
 1980. 



KALUSTO  

1!  

Konetölden  ja kul jetusten 
 osuus laitoksen kustannuksis-

ta oli vajaa  1/3.  Kunnossa- 
pidon osuus kone-  ja  kuljetus- 
kustannuksista oli  n. 55 %, 

 rakentamisen  44 %  ja  muiden 
toimialojen  1 %. 

Teiden kunnossapidossa käyte-
tään pääosiltaan laitoksen o-
maa kalustoa. Suurirrit kone- 
ryhmät ovat kuorma-autojen li-
säksi tiehöylät sekä pyörä- 
traktorit  ja kuorimaajat.  
Näiden arvo  on n. 600  Mmk vas-
taten yli  60 % konepankkika-
lustosta. 

Tienrakennuksessa  käytetään 
lähes yksinomaan urakoitsi-
joiden  tai vuokrattuja  koneita. 
Käytetyirrpiä konerybmniä ovat 
kuorma-autot, hydrauliset kaivu-
koneet, puskutraktorit, pyö.-
räkuormaajat sekä traktorikaivu-
nt. 

TVL:n  töissä keskimäärin vuo-
den aikana olleen vieraan kalus-
ton jälleenhankintahinta oli 
arviolta  n. 650  Mmk, josta  kuor-
ma-autojen osuus oli  40 %,  tien- 
rakennuskoneiden  30 %  ja murskaus

-sekä asfaittikaluston  30 %.  

Vuoden  1978 keskimaaräinen konetarve 
 oli seuraava: 

_______ 
-  kuorma-  

autot  
tie- 

 höylät 
tr&cto- 
nt 

pSri- 
kuorm.  

kalvu- 
 koneet  

traktori-  pusku-
kaivurit 	koneet  thteeris 

kpl  1165 477 368 141 (32) 91 (9) 2283  

Kurin.  - cnat %  75 99 90 76  ( - )  54 (17)  

pito  - 	 uokratu  20 1 9 17 (81) 42 (70)  

- unakoits.  8 5  .  1 7 (19) 4 (13)  

kpl  760 (45) (45) 71 176 69 122 1288  

Rakeri- -  omat  %  1 (37) (2) 3  -  0,5 2  

- 	 'okratut  88 (60) (96) 7) 87 96 87 

nn  - urakoits,  11  )  (2) 24 13 3,5 11  

kpl  1925 522 413 212 208 160 131 3571  

- ceat %  46 93 80 52  -  31 2  

teeici - vuokratut  47 7 18 35 86 65 86  

- uakoits.  7  -  2 1) 14 4 11  

aksinitarve kpl  2200 600 450 230 280 220 190 4170  

( 	-.  

Omia työkuntoisia 
koneita  1.1.1979 kpl 	1009 	652 	383 	141 	- 	78 	5 	2268 



1000 

500 

1972 	1975 	 1980 	 1984  
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Koneiden kokonaistarve  on  vähen-
tynyt viima vuosina toiminnan 
supisturnisen  ja  luonteen muuttu-
misen vuoksi. Tienrakennuksen 
konetarpeen lasku pysähtyi kui-
tenkin vuonna  78. 

yötilaisuuksien  puutteen aiheut-
tama kilpailutilanne  on  pitänyt 
kustannuspaineeSta huolimatta 
maksetut konevuokrat jopa huomat-
tavasti aila kustannuslaskennal-
lisen  tason. Syksyllä oli kui-
tenkin  jo  havaittavissa paikallista 
vuokrata  son  nousua. 

Kesällä valmistuneen kuljetustut- 
kirrnksen  perusteella todettiin 
yksiJcköhintatakSaila suoritettavien 
kuljetusten tuottavuuden parantu- 
neen siinä määrin, että syksyn 
taksatarkistuksesSa oli mandol-
lista alentaa yksikköhintatakSoja  
0 - lO km  kul jetusetäisyysalueella.  

79 	KalustokirjanpitOjärjestelmä  
u u d  ist  e  ta  an. 

79-84  Kaluston  kokonaistarve  pienenee  ja  koneiden 

 koko ja  tyypit muuttuvat toiminnan luonteen 
muuttuessa ylläpidon suuntaan. Kone-  ja kul- 

jetuskustannuSten  osuus laitoksen toissa 
 000  

nousee  ja miestyön  osuus vähenee.  

Oman  kaluston  pääresurssien  määrä vähe-
nee  kalustopolitiikan  mukaisesti kun taas  ko-

neelhstumiSefl  lisääntyessä  pienkoneiden  ja 

lisälaitteiden  määrä kasvaa. Samalla nousee 
kaluston tehokkuus  (koko ja  kapasiteetti).  

TvH:n kuormauskaluston  mä-
rän  kehitys  

1972 	975 	 980 	 984  

Kaluston määrä vähenee mutta tehokkuus kasvaa.  



U 3 

KaiustohankintaänveMointien 	iakautuminen 	vv. 
1979-84  (%) 

sekaiais- 
lautat 	la  kalu8- 

ba  15  °"  

44  %  

12  %  

24  % 

Hankintainvestoinr?eista  (noin  86  Mmk/v.)  on 
 kuorma-auto/en osuus suurin  vv. 1979-84.  

Kaluston kunriossapitotare  ja  kunnossapito-
kapasiteettl  (milj.  h) 

975 	 1980 	 1984  

Kaluston kunnossapitokapasiteetti ylittàä tarpeen. 

Määrän vähetessä  on  kaluston suorituskyky 
kuitenkin säilynyt suunnilleen ennallaan uu-
den kaluston paremmasta kapasiteetista joh-
tuen. Vuosille  1975-1977 ajoittunut  voimakas 
lukumäärien väheneminen  on  aiheutunut yli- 
vanhan kaluston poistomandollisuudesta 
uushankintojen toteutusedellytysten  paran-
nuttua.  

Kaluston hankinnoilla  ja kunnossapidolla  yllä-
pidetään teiden kunnossapidon toimintavar-
muuden edellyttämä peruskalusto taloudelli-
set sekä henkilöstönäkökohdat huomioon ot-
taen. Tienpitokaluston hankintaohjelma kos-
kee lähinnä pääkalustoa, kuten tiehöyliä, 
kuorma-autoja, traktoreita  ja pyöräkuormai-
mia.  

Kauden  1980 —1985  Vuotuiset investoinnit  (v. 
1979  tasossa) ovat noin  6 Mmk/v,  jolla 
tehdään keskimäärin seuraavat hankinnat: 

-  kuorma-autoja 	 120 kpl/v 
- tiehöyliä 	 40 kpl/v 
- kuormauskalustoa 	 50 kpl/v  

Laitoksen oman kaluston kunnossapitotarve 
pienenee edelleen kaluston määrän vähetes

-sä  ja sen  keskimääräisen pitolän pienetessä. 
Vastaavasti pienennetään omaa kunnossapi-
tokapasiteettia. Kalustopolitiikan mukaista  ta-
voitekapasiteettia,  70-80 %  kunnossapito- 
tarpeesta, ei kuitenkaan suunnittelukaudella 
saavuteta. 

Uusi konepankkijärjestelmä otettaneen käyt-
töön vuoden  1981  alusta, samalla kun järjes-
telmä annetaan piirien hoidettavaksi omilla 
pientietokoneilla (PDP-1 1/35).  

Teiden kunnossapidossa olevan oman kalus-
ton käyttöä tienrakennustöissä pyritään li-
säämään. 

Maarakennuskuljetusten  kehittämisen osalta 
pyritään neuvotteluihin vaikuttamaan  mm. lii-
kennelupien  vähentämiseen  ja siirtomenette-
lyn  helpottamiseen liikennealueelta toiselle, 
dumppereiden  ja maansiirtoautojen  yleistymi-
seen niille sopivissa kuljetuksissa, suijetun 

1.2 

08 

0.4 



64  

työmaa-alueen laajenemiseen käsittämään 
myös yleiset tiet rakennustyöhön tarvittavilta 
osin, urakoihin sisältyvien kuljetusten määrän 
lisääntymiseen sekä maansiirtourakoitsijoi

-den  ja liikennelupia  omistavien kuljetusyritys-
ten kilpailuedellytysten saamiseen tasavertai-
siksi maansiirtourakoissa. 

Laitos pyrkii aktiivisesti tiedottamaan ulkopuo- 
lisille kalustotarpeestaan  ja sen  muutoksista. 

Koska kaluston poistoajat ovat pitkiä  (8-12 v.) 
 ja  omaan kalustoon suoritetut investoinnit  jo 

 laitosta sitovia, tapahtuvat kalustosuhteiden 
muutokset hitaasti. Oma  ja  vieras kalusto ovat 
toisiaan korvaavia vaihtoehtoja  ja  niiden suh-
teet TVL:n tulevaisuuden  (v. -84  jälkeen) 
töissä riippuvat laitoksen suunnittelukaudella 
asettamista yleistavoitteista (henkilöstö-, ura-
kointi-, kalustopolitiikasta, kotimaisen teolli-
suuden tukemistavoitteista ym.), jotka laadi-
taan kaluston pitoajat huomioon ottaen  kyllin 

 kauas tulevaisuuteen. Yleistavoitteita sovelle-
taan piiritasolla ottaen huomioon alueelliset 
olosuhteet kuten oma kalusto  ja  sitä hoitava 
henkilöstö, alueen urakoitsijoiden  ja vuokral-
leantajien  kalusto, heidän ammattitaitonsa  ja 

 kilpailukykynsä omaan kalustoon verrattuna. 

Nykyisten näkymien mukaan pysyy vieraan 
kaluston tarve tienrakennuksen osalta suun-
nilleen vuoden  1978  tasolla. Kunnossapidos

-sa  tulee vieraan kaluston osuus lisäänty-
mään, mikä samalla laskee  koko  laitoksen 
omavaraisuusastetta pääkoneiden osalta. 



MATERIAALIT 
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Materiaalien (tienpitoaineet  ja 
 tarvikkeet) osuus laitoksen kus - 

tannuksista  on n. 1/5  eli noin 
 400  Mmk. Teiden rakentamisen 

osuus rnateriaalikustannuksista 
 on 1/3  ja  teiden kunnossapidon 

osuus lähes  2/3. 

Tienpitoaineita  ovat kiviainek
-set:  sora  ja murskaustuotteet, 

 joiden hankintojen osuus  maten-
aalikustannuksista  on  noin  30  aJo .  
Tarvikkeita ovat bitumit, maalit, 
suolat yms. 

Ticnpitoalneet  

Soranottopaikkoja  oli  koko  maassa 
 n. 1 270 ja3nllssä  materiaalia  n. 

100  milj. ni 	eli keskimäärin  fl. 
8  vuodeksi. 	Piireittäin  on vaihte - 
lu  erittäin suurta. Kuoppien mää-
rät vaihtelevat  50 - 450  ja  mate-
riaalien riittävyys  on 2 - 15 Vuot - 

 ta. 

Murskaustuotteita  hankittiin suun - 
nilleen saman verra 	kuin edellisinä 
vuosina  8,4  milj.  m .' Murskesoran 

 osuus oli  6, 9  milj.  m 3  ja loput(kal -  
ilosta tehtyä) sepeliä. 	Kokonais- 
kustannukset olivat  n. 115  Mmk. 
Kunnossapidon osuus murskaustuottei - 
den  hankinnoista  oli  52  aJo. 	Omil -  
la  koneilla tehtyjen murskaustuot-
teiden osuus  (25  aJo)  on  laskenut  
5  viime vuoden aikana  n. 14 aJo-yk - 
sikköä.  Ongelmana  on mm.  murs - 
kaustöiden  kasaantuminen edelleen 
vuoden alkukuukausille.  

Alueelliset hankintaohjelmat laaditaan piireit-
täin keskitetysti  ja  yhteistyössä naapuripiirien 
kanssa  5-10 vuotisjaksoin tienpidon  toimen-
pideohjelmiin  ja kunnossapidon  standardeihin 
perustuen. Ohjelmat tarkistetaan tarvittaessa, 
mutta vähintään  3-5  vuoden periodein. 

Materiaalinottopaikat  pyritään hankkimaan 
käyttöön ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin. 
Materiaalin otto-oikeus ostetuilta alueilta tur-
vataan tarvittaessa tieoikeudella. 

Materiaalin käyttö eri raaka-ainelähteistä se-
kä jalostus suunnitellaan piireittäin keskitetys-
ti  ja  yhteistyössä naapuripiirien kanssa  1-2 

 vuodeksi eteenpäin ottaen huomioon koko-
naiskustannukset valmistuksessa, varastoin

-nissa ja  kuljetuksissa. 

Oman murskaustuotannon on  oltava kustan-
nusten, laadun  ja toimintavarmuLden  suhteen 
kilpailukykyistä ulkopuolisten hankintojen 
kanssa. Omalla kalustolla pyritään tuotta-
maan keskimäärin  n. 30 %  tarvittavista  so-
ramurskaustuotteista. Piireittäin  voi osuus 
vaihdella. Eri hankintatapoja vertaillaan ta-
pauskohtaisesti kilpailuperiaatteen mukaises-
ti. Murskaustöiden kausiluonteisuutta tasoite-
taan. 

Kriittisillä  alueilla, joilla kelvollisen materiaalin 
määrä  on  vähäistä, tutkitaan mandollisuudet 
soranottoon  mm.  pohjaveden  pinnan  alapuo-
lelta, kallio-  ja  paikoin myös moreenialueiden 
sekä muiden korvaavien materiaalien, suoda-
tinkankaiden, syväasfaltin jne. käyttömandol-
lisuudet. 

Raaka-aineiden otto  ja  tuotanto toteutetaan 
niin, että ympäristötekijät  ja työturvallisuus

-vaatimukset tulevat mandollisimman hyvin 
huomioon otetuiksi. Materiaalien ottopaikat 
pyritään sijoittamaan maisemaa häiritsemät-
tömästi,  ja  ne maisemoidaan käytön jälkeen.  

7  ) 	 - 	8 5 	Päällysrakennekiviainesten 	kulutus 	tulee 
olemaan 	suunnittelukaudella 	keskimäärin  Mat 	hallen 	kayton kehlttmi - 

vuodessa saman verran kuin  v.7 8.  Tästä  on sessi klinnitetiln  huomiota 	ma  - 

murskatun  materiaalin osuus  n.  puolet,  ja sen terlaallen  h  ukkaklytön 	ja 	kul  -  

osuus kasvaa hieman suunnittelukauden ai- jetusten 	vhen tArn iseen 	maten- 

kana. 	Kalliosta tehtävän 	murskeen 	osuus  a al  len 	k A y ton 	s u u n n itt el u n 	he I  -  

kasvaa alueilla, joilla sorasta  on  puutetta  (V, n  om. 	K A y ton 	s u u n nit  te  1 us s a 	pa  i  -  

K-P,  Turun piirin pohjoisosa  mm). n  oteta  a n 	er i 	m a ter la a Ile n 	va  I h  - 
toehtoisuutta 	silloin 	kun 	se 	kul - 

Raaka-ainelähteiden 	(sora, 	kallio, 	moreeni) Jetustaloudellisesti 	ja 	ra kennetek - 

inventointitiedot  kootaan sekä pidetään jatku-  Is e  $  t  i 	on 	k a n n a  tt  a v a a 

vasti 	ajan 	tasalla 	ja 	uusia 	käyttökelpoisia 

lähteitä tutkitaan sekä hankitaan aktiivisesti 
niin, että raaka-aineiden mandollisimman ta- 
loudellinen saanti  on  jatkuvasti turvattu. 



lähteitä tutkitaan sekä hankitaan aktiivisesti 
niin, että raaka- noiden mahclolhsimman ta-
loudellinen saanti  on  jatkuvasti turvattu. 

Alueelliset hankintaohjelmat laaditaan piireit
-thin  keskitetysti  ja  yhteistyössä naapiiripiirien 

kanssa  5-i 0  vuotisjaksoin tienpidon  toimen-
pideohjelmiin  ja kunnossapidon  standardeihin 
perustuen. Ohjelmat tarkistetaan tarvittaessa, 
mutta vähintään  3-5  vuoden periodein. 

Materiaalinottopaikat  pyritään hankkimaan 
käyttöön ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin. 
Materiaalin otto-oikeus ostetuilta alueilta tur-
vataan tarvittaessa tieoikeudella. 

Tarvikehankjntoje  300  Mrril<  jakautu- 
minen sopimuj<sentej<jjöjttin  v. 1978 
m, 1.  urakoitsijoideri kayttama bitumi  

MUUT 

8MmI 	
\5Mn-ik  

Materiaalin käyttö eri raaka-ainelähteistä se-
ka jalostus suunnitellaan piireittäin keskitetys-
Ilja yhteistyössä naapuripiirien kanssa  1-2 

 vuodeksi eteenpäin ottaen huomioon koko-
naiskustannukset valmistuksessa, varastoiri

-nissa ja  kuljetuksissa.  

Oman  murskaustuatannon  on  oltava kustan-
nusten, laadun  ja toirnintavarmuuden  suhteen 
kilpailukykyistä ulkopuolisten hankintojen 
kanssa. Omalla kalustolla pyritään tuotta-
maan keskimaärin  n. 30  %  tarvittavista  so-
ramurskaustuetteista. Piireittäin  voi osuus 
vaihdella. Eri hankintatapoja vertaillaan ta-
pauskohtaisesti kilpailuperiaatteen mukaises-
ti. Murskaustöidon kausiluonteisuutta tasoite-
taan. 

Kriittisiltä  alueilla, joilla kelvollisen materiaalin 
määrä  on  vähäistä, tutkitaan mandollisuudet 
soranottoon  mm.  pohjaveden  pinnan atapuo-
leIla,  kallio-  ja  paikoin myös moreenialueiden 
sekä muiden korvaavien materiaalien. suoda-
tinkankaiden, syväasfeltin jne. käyttömandol-
lisuudet. 

Raaka-aineiden otto  ja  tuotanto toteutetaan 
niin, että ympäristöteki1ät  ja työturvallisuus

-vaatimukset tulevat mandollisimman  nyvin 
 huomioon otetuiksi. Materiaalien ottocaikat 

pyritäan Sijoittamaan maisemaa näiritsernat-
tOmästi.  ja  ne maisemoidaan ày1ön jälkeen.  

TVH  46  Olo  
PIIRI  
17% 	

l39  Mmk  

50  Mmk 

VHK  26% 
7  tvimk  

T  arvikkeet  

Laitos käytti tarvikkeita vuonna  
1978  noin  300  Mmk:n arvosta. 
Tarvikehanj<innoi5 	kunnossapidon 
osuus oli  3/4  ja  rakentamisen 

 1/4.  

Ulkomailta hankittuja tarvikkej
-ta  (lähinnä natriumkloridj lasi - 

 helmet  ja aaltolevyrummut)  oli  
5  uiaierjaajsn  ar- 

Laitoksen rnatenaa/ihankin(asop,muksjs(a tekee 	V 0 S t a  
TVL  noin  70  %  ja  valtion hankintakeskus  lop it.  
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Tarvikkeiden määrä  ja  kustannukset 
vuonna  1978  

Tarvike  
Ostot 

Määrä 	Mmk  °7o  

Bitumi  147 000 t 83,0 28  
Polttoaineet  50 000 m 43, 0 14  
Kalsiumkioridi  65 000 t 25, 6 9  
Varaosat -  20,0 7  
Betoiijtuotteet -  17,0 6  
Tiekoneiden terät 	34 000  kpl  8, 0 3  
Tiekalusteet  8,5 3  
Puutavara -  8,9 3  

Maalit  1000 m 3  7,1 2  
Tiejohteet  140 000 m 5,5 2  
Natriumkioridi  48 000 t 7,7 2  
Betoniteräkset  2 400 t 4, 2 1  
Ajoneuvojen renkaat  9 500  kpl  6, 8 2  
Tartukkeet  670 t 4,6 1  
Muut -  50,1 17  

Yhteensä 	 300,0 100  

Öliytuotteiden  osuus oli vajaa puolet 
vuoden  1978  tarvikkeiden käytöstä 

TVH  valmistelee  mm.  hankinta-  ja  varasto-oh
-jeistoa,  joilla pyritään: 

-  kehittämään materiaalien käytön suunnitte-
lua 

-  käyttämään laitoksen  koko  hankittavaa 
 määrää hyväksi 

kehittämään  ja  lisäämään laatuvaatimuksia 

- selkiyttämään  eri organisaatioportaiden 
työnjakoa 

- yhdenmukaistamaan hankintarutiinit 

-  määrittämään TVL:n varastoimat materiaa-
lit.  

E. toimintaohjeilla  pyritään 
 optirroimaan  henkilökunnan määrä 

sekä edelleen parantamaan  maten-
aalitoimintojen  taloudellisuutta. 

Varasto-  ja tynaahenkilökunnan 
yhteiskäyttäö  lisätään, jotta 

 nDlerrpien  henkilöstöryhmien ka-
pasiteetin käyttö  tehostuisi.  

Henkilökuntaa  irateriaalitoiniri
-noissa oli  koko  laitoksessa  n. 

630  ja  erilaisia varastoja  300. 

Varastotoirninnan  kustannusten 
valvonta  ja seurantajärjestelmä 
käynnistectiin  vuoden  1979  alus- 
sa.  

Tarvflcehankiritojen  työnjako sopi-
muksen tekijäin osalta  rrniuttuu 

 siten, että piirin osuus kasvaa  ii. 
21 %:  im ja  varaston pienenee  n. 
5 %:iin. 

Mater iaal itoimintaa optirroidaan hank in-
nasta  käyttöön asti. Tämä edellyttää 

 axa stotoiminnaivoflnakkaan  rationali-
soinnin jatkamista  ja  piirien hankki- 
mien tarviickeiden n'k'ist  huomatta-
vasti  paranpaa ennakkosuunnittelua. 



VIERAAT PALVELUT  

Urakalla teettmisen  osuus oli 
 v. 78 21 % (v. 77 23 %).  Ra-

kennuttamisen  osuus oli tei-
den kunnossapidossa  14 %,  mikä 
koostuu pääasiassa päällystys - 
ja  iturskausurakoista, tienra-
kennustöissä  25 %, talonraken-
nustöissä 50 %  ja  vesiteiden 

 rakennustöissä  n. 70 %. 

T I e n s u u n n itt e 1 u k u s t a n n u 1< s  i  s t a 
kaytettiin  fl. 14 % (13  Mmk)  
k onsuittipalveluihin. 

'7 9 - 8 5 	KonsulttipalvelUja  käytetään silloin, kun omat 
henkilöreSUrSSit  eivät riitä työohjelmiSSa ole-
vien hankkeiden suunnitelmien tekem,seen 
aikataulun edellyttämäSSä ajassa  ja  silloin, 
kun suunnitelman tekemiseen tarvitaan  ert-
koishenkilöstöä, jota  ei ole laitoksen palveluk-
sessa. 

RakennuttamiSta  käytetään kun  se  ort vaIti-
ontaloudellisesti  edullista  ja  kun oman henki-
löstön työllistäminen  sen  suinkin sallii. Vält-
tämättömän oman organisaation  ja  kaluston 
tehokas käyttö pyritään turvaamaan ensisijai-
sesti. 

Rakennuttamisen  osuus pidetäan suurimmil-
laan pääomavaltaisiSsa erikoiskaluStoa  ja 

 ammattitaitoa vaativissa töissä seka toissä, 
joiden volyymi vaihtelee ajallisesti  ja  paikalli-
sesti suuresti. Pienimmillään rakennuttami

-sen  osuus pidetään töissä, jotka edellyttävat 
omalta organisaatioIta korkeaa toimintaval-
miutta. 

tavasti  alle  em.  %-arvojen. Suunnittelukau
-den  aikana ei tavoitetta saavuteta viimeisten 

piirien toimintasuunnitelmien perusteella. 

Työn toteuttamismuoto valitaan tapauskoh-
taisen oman työn  ja urakalla teettämisen 
välisen  vertailun perusteella. Siten rakefinut

-tamisen  osuus voi vaihdella jonkin verran 
vuosittain suhdanteista riippuen.  Oman vertai-
luhinnan laskemisohjeita  kehitetään. 

Laitoksen oman vakiflaisen henkilöstön vah-
vuus pidetään mandollisimman tasaisena  ja 
työmäärien tasaamiseefi  käytetään urakalla 
teettämistä. Vakinaisen henkilöstön määrä 
mitoitetaan sellaiseksi, että laitoksen toimin-
tavalmius säilyy riittävänä  ja toteuttamismuo-
tojefi  valinta voidaan suorittaa joustavasti. 

Laitos kiinnittää huomiota kehittyneempiert 
urakkatyyppien. kuten kokonais-  ja kokonais

-vastuu-urakan soveltamismandollisuuksien 
lisäämiseen. Kokonaisurakkarakentamisen li-
säämiseksi laaditaan tien-  ja sillanrakennus

-kohteista kolmen vuoden aikajänteelle ulottu-
va hankeluettelo mandollisista kokortaisura-
koista. jotta suunnittelutuotannosSa voidaan 
varautua rakentamismuotoon. 

Urakkakyselyjen  yhteydessä edistetään ura-
koitsijoiden mandollisuuksia omien vaihtoeh-
toisten suunnitelmien esittämiseen. Sarjatyön 
etuja käytetään hyväksi yhdistelemällä pieniä 
samantyyppisiä hankkeita suuremmiksi ura-
koiksi. 

Urakoitsijoille maksetlujen urakkasummien 
 osuus käytetyisia työmäarärahoista (%)  

Rakennuttamista  lisätään vähitellen siten, et-
tä  sen  osuus  on  keskimäärin  35 0/  koko 

 laitoksen töiden arvosta. KunnosSapidoSsa 
(ilman päällystys-  ja murskaustoita)  tämä 

merkitsee  n. 8 % maarakennustötSsä n. 25 
% päällystystöisSä n. 70  %, sillanrakennuS

-töissä  50  %, murskauStöiSSä n. 70 % talon-
rakennuStöissä n. 90 %  ja vesitietöiSSä  fl. 

75 %:n  osuutta  ko.  töiden määrästa. Piireit-

täin  on  näiden %.arvojen soveltaminen jous-
tavaa, mutta erityistä huomiota rakenfluttami

-sen  osuuden lisäämiseen kiinnitetään niissa 
piireissä  ja  niissä töissä, joissa  se on  huomat- 

972 	1975 	 1980 	 984  

Rakennuttamisen  osuutta  tienpidossa pyritäan  li-
säämään.  



LOPUKSI  

Täman  julkaisun tarkoituksena  on  ollut antaa 
yleiskuva laitoksen toiminnasta nykyisyydes -
sa ja  tulevaisuudessa.  Se on  laitoksen johdon 
väline laitoksen johtamisessa  ja  johto  on  aktii-
visesti osallistunut  sen laadintaari.  Siihen voi-
daan verrata eri piirien toimintaa  ja  siinä 
kytkeytyvät yhteen laitoksen eri toiminnot. 

Tämän julkaisun ensimmäinen versio laadit-
tiin tammikuussa  1978.  Muutokset  ja  täyden-
nykset tähän versioon ilmestyivät kesäkuus-
sa. Julkaisukuntoon viimeistely tapahtui ke-
sän aikana. Julkaisua käsitellään  ja päivite-
tään  1979  aikana vastaavalla tavalla.  

78 	Perustana olevan hyvän idean 
läpinienoa  vaikeutti sekava 
toteutus, jossa luonnos seura- 
si 1onnosta  ja  hyväksytyt ver - 
siot jäivät kollegin siunausta 
paitsi. Tästä huolimatta perus-
ajatus  on  tullut  yleisesti hyväksy-
tyksi  ja  vuonna  1979  käsittelyn 
epävarniuutta aiheuttavat seikat  

79 	poistetaan.  "T  VL:n  toiminta" 
päivitetään kolme kertaa.  Koko 

 julkaisu uusitaan talvella  1980. 
 Harkinnan perustana  on  seuraavan 

painoksen mandollisimman hyvä 
käyttökelpoisuus jatkuvan päivi - 
tyksen pohjana. 
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