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ORGANISAATIO  
Tie-  ja  vesirakennushallitus 

KOLLEGIO 

Pääjohtaja 
Martti  Niskala  
Ylijohtaja 
Väinö Suonio 

Tiesuunnittelu- Tierakennus - 
osasto osasto 

Yleinen toimisto Rakennus- 
toimisto  

Tietoimisto  Kunnossapito- 
toimisto 

Suunnittelu- 
toimisto Teknillisen 

tarkastajan  
Teknillis-  toimisto 
taloudellinen 
toimisto  
Tiestötoimisto  

Till-  ja  tarkastus- 	Maatutlumus - 
toi  liiStO 	 toimisto  

Silta- 	 Vesitie-  Hallinto- Kone-  ja  
osasto 	 osasto osasto varasto-osasto 

Yleinen 	 Kanava- 
Yleinen 
toimisto  Konetoimisto  

toimisto 	 toimisto Lainopillinen 
Suunnittelu- 	 Satama- toimisto Hankinta- 
toimisto 	 toimisto  Maanlunastus-  toimisto 

Rakennus-  
astaintoimisto  

toimisto 	 Kuljetus-  Työoikeus - 
taloudellinen  asiaintoimisto  
tutkimus- Laskenta-  ja  
toimisto atk-yksikkö 

Hallinnon  rationa 
_______________ 	________________ lisointiryhmä ______________  

Järjesti),- 	I 	Iulonrakefbu5  J 	IIlai......  toimisto  toimisto toimisto 

Tie-  ja  vesirakennuspiirit 

PIIRIKONTTORI  

Piiri-insinööri 

 Apul.  piiri-insinööri  

I Suunnittelu-  Riskennus
-toimiala toimiala 

Kunnossapito- 	 Vesitie- 	 Hallinto- 
toimiala 	 toimiala 	 toimiala  

I 	 SAIMAAN KANAVAN  KANAVAKON1TORI 

Kanavapäällikkö 



Toimintavuoden lopussa oli tilanne  alla  olevan yhdistelmä.n 
mukainen: 

Tekninen 	Muu 	Työn- 	Yhteensä 
henkilö- 	henkilö- 	tekijät 
kunta 	kunta  

TVH  
Piirit  

270 
2321 

431  
5220 

	

- 	701  

	

18095 	256.36  

Yhteensä  2 591 5 651 18 095 	 - 	26337  

TIE- JA  VESIRAKENNUSHALLITUKSEN 
OSASTOJEN  JA  ERILLISTEN TOIMISTOJEN 
PAALLIKOT  13.74.  

PIIRI-INSIN3c$RIT  1.5.74.  

Tiesuunnitteluosasto 
Tierakennusosasto 
Siltaosasto 
Vesitieosasto 

 Hallinto-osasto 
Kone-  ja  varasto-osasto 
Tili-  ja  tarkastuststo 
Maatutkimuststo 
Järjestelytsto 
Talonrakennuststo 
Sotilaststo  

Hietanen, Eero 
Kinnunen, Ecu 
Punnonen, Yrjö  Vt. 

 Saisto,  Jarkko 
Saure,  Erkki  
Härkönen,  Pekka 
Vaismaa,  Lauri  vt. 

 Hailikari,  Tauno 
 Lundström,  Helmer vs. 

 Ravela,  Yrjö 
Kiianlinna, Ilkka 

Uudenmaan piiri 
Turun piiri 
Hämeen piiri 
Kymen piiri 
Mikkelin piiri 
Pohjois-Karjalan piiri 
Kuopion piiri 
Keski-Suomen piiri 
Vaasan piiri 
Keski-Pohjanmaan piiri 
Oulun piiri 
Kainuun piiri 

 Lapin  piiri 

Ortamo,  Anton 
 Levanto, Jouni 

Köppä, Mikko 
Ahtiainen, Veikko  vt. 

 Nummela, Kauko 
 Mäkelä,  Kauko 

Hyvärinen, Viljo 
Piesala, Aaro 
Luoma,  Paavo 

 Halonen, Viljo 
 Ikonen,  Pentti 

Piirainen, Pentti 
Roimu,  Johan  

HENKILÖKUNTA  

TVL:n  palveluksessa oli toimin-
tavuoden lopussa  21 255  henki-
löä. Tämän lisäksi oli rakennus-
töissä ura.koitsijoiden työntekijöitä 

 5 082.  Virkasuhteessa olevia oli 
yhteensä  3 111  ja  työsopimus-
suhteessa olevia  5 131.  Muiden 
työntekijöiden osuus, urakoitsijoi-
den työntekijät mukaanluettuna 
oli  18095.  

Edelliseen vuoteen verrattuna 
henkilökunnassa oli tapahtunut 
yli  1 000  henkilön väheneminen, 
mikä suurimmalta osalta johtuu 
työntekijöiden määrän välienemi-
sestä. 

Huomattavimmat 	yksittäiset 
työntekijäryhmät  olivat yleisten 
teiden rakennustyöt,  5 629  henkeä 

sekä yleisten. teiden kuninossapito-
työt,  6 344  henkeä.  
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Tiet 

TIESTÖ 
Yleisiä teitä  73 211 km  

Tieverkon 	pituus lisääntyi 	291 
km  edelliseen vuoteen verrattuna. 
Vuoden  1972  vastaava lisäys oli  
175 km.  _____________________________________________________ Moottoriteinä 	oli 	liikenteellä  1972 1973 1974 

161 	km  ja  moottoriiikenneteinä Valtatiet 	...................... 6 761 6755 6761 
13 km  yleisistä teistä.  Kantatiet 	...................... 3 139 3 128 3 186  

Tieverkon pituus  (km)  vuoden Muut maantiet  .................. 30 144 30 053 30 050  

aiussa 	seiviaa i 	 . oneisesta ynaistel- Paikallistiet 	.................... 32701 32984 33214  

mästä.  Yleiset tiet yhteensä  72745 72 920 73 211  

MAANTIELI IKENTEEN PROSENTTIJAKAUTUMA  VUOSINA  1965-1973  

Vuosi Henkilö- Linja- Kuorma-autot Paketti- Yhteensä Autot 
autot autot ilman . puoli- .. tays- 

..  Yhteensa autot henkilöauto- 
yksikkoina 

pera- pera- pera-  /autot vaunua vaunulla vaunulla yhteensa  

1965 70.9 3.4 12.5 5.5 2.8 20.8 4.9 100.0 1.32 
1966 72.6 3.2 11.5 4.9 3.1 19.5 4.7 100.0 1.31 
1967 74.2 3.0 10.5 4.5 3.1 18.1 4.7 100.0 1.29 
1968 74.6 2.9 9.8 4.4 3.4 17.6 4.9 100.0 1.28 
1969 74.5 2.8 9.2 4.3 3.8 17.3 5.4 100.0 1.28 
1970 75.4 2.7 8.6 3.8 4.0 16.4 5.5 100.0 1.27 
1971 75.0 2.7 8.2 3.5 4.3 16.0 6.3 100.0 1.27  

:  1972 77.7 2.3 7.4 2.7 3.9 14.0 6.0 100.0 1.23 
1973 76.9 2.2 7.6 2.6 4.8 15.0 5.9 100.0 1.25 

1965 68.2 4.1 12.3 6.9 3.1 22.3 5.4 100.0 1.36 
1966 70.9 3.8 10.7 5.9 3.0 19.6 5.7 100.0 1.32 
1967 72.7 3.5 9.6 5.4 3.3 18.3 5.5 100.0 1.31 
1968 72.2 3.5 10.2 4.9 3.7 18.8 5.5 100.0 1.31 
1969 72.5 3.2 9.4 4.7 4.3 18.4 5.9 100.0 1.30  

:  1970 74.4 3.0 8.1 4.0 4.4 16.5 6.1 100.0 1.28 
1971 74.4 2.8 8.0 3.4 4.7 16.1 6.7 100.0 1.27 
1972 76.2 2.5 7.8 2.8 4.6 15.2 6.1 100.0 1.25 
1973 78.0 2.4 6.3 2.7 4.7 13.7 5.9 100.0 1.24 

1965 69.2 6.0 15.6 2.4 0.5 18.5 6.3 100.0 1.27 
1966 71.3 5.6 14.4 2.1 0.6 17.1 6.0 100.0 1.25 
1967 74.2 5.2 12.1 1.7 0.7 14.5 6.1 100.0 1.22 
1968 74.1 5.1 12.6 1.7 0.7 15.0 5.8 100.0 1.22 
1969 73.9 5.1 11.5 1.5 0.8 13.8 7.2 100.0 1.21 
1970 75.9 4.5 10.6 1.4 0.8 12.8 6.8 100.0 1.20 
1971 75.7 4.2 10.8 1.3 1.0 13.1 7.0 100.0 1.20 

.2 	
: 1972 78.4 3.5 9.1 0.9 0.7 10.7 7.4 10.0 1.16 

1973 80.4 3.0 8.1 0.6 1.4 10.1 6.5 100.0 1.15 
1965 69.0 5.8 14.1 4.0 0.5 18.6 6.6 100.0 1.29 
1966 71.5 5.5 12.8 3.2 0.5 16.5 6.5 100.0 1.26 
1967 71.4 5.1 12.0 3.0 0.7 15.7 7.8 100.0 1.25 
1968 72.0 5.2 11.2 3.2 0.8 15.2 7.6 100.0 1.24 
1969 71.8 4.8 11.2 2.7 1.3 15.2 8.2 100.0 1.24 
1970 73.2 4.5 11.3 1.6 1.6 14.5 7.8 100.0 1.22 
1971 74.2 3.6 10.6 1.9 1.8 14.3 7.9 100.0 1.22 
1972 76.5 3.0 10.9 1.3 1.3 13.5 7.0 100.0 1.19 
1973 78.9 2.9 8.0 1.1 2.1 11.2 7.0 100.0 1.17  



Päällystettyjä  teitä  28 918 km  Avustusta 	saavia 	yksityisiä 	teitä LIIKENNE  
Paallystettyna  oli toimintavuoden 

28642 km  

lopussa lähes  40  %  tieverkon  pi-  Valtion 	apua 	saavia 	yksityisiä 
tuudesta  alla  olevan mukaisesti teitä oli kaikkiaan  7 278,  joiden 

asfaittibetoni 	10058 km yhteispituus  28 642 km. 	Teiden Maantieliikenteen 	kehitystä 	sew  
kantavan kerroksen hyväksytyt 	kunnossapitokustan- rattiin entiseen tapaan vuosittais- 
bitumisora 	 755 km nukset  olivat  16 653 645  mk,  jos-  ten 	tarkkailuliikennelaskentojen 
bitumiliuossora 	2 499 km  ta 	avustusta 	esitettiin 	maks'etta- sekä joka viides vuosi suoriterta- 
öljysora 	 15 606 km. vaksi  6 092 026  mk. vien liikennelaskentojen avulla. 

Eurooppateiden £  3,  £  4, 
E 78-80  
opastus 	on 	toteutettu 	vuoden  
1973  aikana. 

MAANTIELIIKENTEEN KEHITYS VUOSINA  1966-1973(1965= 100)  

Vuosi Henkilö- Linja- Kuorma-autot Paketti- Autot 
autot autot ilman puoli- tays- yhteensa  autot yhteensä 

perä- perä- perä- 
vaunua vaunulla vaunulla  

1966 114 103 102 99 125 104 107 110 
1967 128 108 103 100 135 106 120 121 
1968 135 107 100 103 155 108 128 127 
1969 148 114 104 110 193 117 157 140 
1970 170 127 109 112 228 126 182 158 
1971  177 132 104 108 253 125 215 164 
1972 195 123 106 110 301 133 206 177 
1973 207 133 109 114 361 144 198 188 

1966 117 105 99 97 109 99 120 113 
1967 133 107 100 98 134 103 128 125 
1968 141 115 111 95 158 112 137 133 
1969 160 119 115 103 206 124 166 150  

:  1970 167 114 101 88 215 113 174 153 
1971 175 116 103 80 239 115 204 161 
1972 200 109 110 78 263 122 196 179 
1973 224 117 108 85 321 131 198 197 

1966 114 104 103 97 148 103 107 111 
1967 129 105 93 86 192 94 118 120 
1968 133 106 101 88 183 101 116 124 
1969 140 112 97 86 228 99 152 132 
1970 144 105 90 74 231 91 144 132 
1971 154 105 95 66 252 95 158 140 
1972 171 97 93 65 295 94 180 153 
1973 195 109 100 57 516 105 205 174 

1966 114 104 99 88 95 96 108 110 
1967 124 105 103 90 160 101 143 121 
1968 130 110 99 98 185 102 143 124 
1969 146 116 110 94 350 114 174 140 
1970 159 118 126 74 525 128 160 150 
1971 176 119 136 70 599 137 184 1t5 
1972 197 112 147 53 587 141 184 180 
1973 223 120 128 51 828 134 190 198  
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TUTKIMUS-  JA  KEHITYSTOIMINTA  

SUUNNITTELUA 
PALVELEVAT TIES1t)-  JA 

 LIIKENNESELVITYKSET 

Tierekisteri 

Tierekisterin  kehittämistyötä jat-
kettiin edelleen  ja  päähuomio 
kohdistettiin rekisterin ylläpito- 
järjestelmään sekä rekisterin hy-
väksikäytön suunnitteluun. Rekis-
teriä koskeva pohjoismainen yh-
teistyö jatkui  ja  saatiin valmiik-
si pohjoismaisia tierekisterejä ku-
vaava raporttisarja. 

Liikennetutkimukset  

Vuosina  1974-1975  suoritetta
-van  valtakunnallisen henkilölii-

kennetutldmuksen suunnittelutyö 
'saatettiin päätökseen. Suunnitte-
lutyössä käytettiin apuna vuonna  
1972  saatuja tietoja  ja  kokemuk-
sia. Esitutkimusta koskeva raport-
ti valmistui pääosin toimintavuo-
den aikana.  

Jalankulkijan  ja  pyöräilijän kan- 
nalta  on  erillinen kevyen liikenteen 

 tie  turvallisin  ja  niiellyttiivrn 
 ratkaisu.  



Koneellisessa liikennelaskennas
-sa,  jossa selvitetään liikenteen ke-

hitystä  ja vaihtelumuotoja,  siir-
ryttiin uuteen konekantaan. Uusi 
laskenrakoneyksikkö muodostuu 
induktioperiaatteella toimivasta 
ilmaisimesta sekä magneettinau-
hoilla varustetusta rekisteröinti-
laitteesta. Laskenrakoneyksikköjä 

 on  yhteensä  55.  
Liikenteen määräpaikkatutki-

muksia koskevat tietojenkäsittely-
kaaviot saatiin käyttöön  ja  tämä 
mandollistaa  mm  aikaisempaa 
huomattavasti monipuolisemman 
raportoinnin. 

Tiestön  inventointi 

Piirikonttorit  suorittivat loppuun 
vuonna  1972  alkaneen paikallis-
teitä koskevien tiestötietojen  in-
ventojnnjn. Maantieverkon  kanta-
vuuden sekä geometrian in.ven-
tointeja jatkettiin edelleen. Maan-
tieverkolla tapahtuneet tiestötie-
tojen muutokset inventoitiin piiri-
konttorien toimesta. 

ta mainittakoon  mm  ali-  ja  yli-
kulkukäytäviä  ja  muita risteämis-
järjestelyjä koskevat yleiset suun-
nitteluperiaatteet. Ohjeluonnosta 
laadittaessa  on  pyritty kiinnittä-
mään erityistä huomiota turvalli-
suusnäkökohtiin. 

Tasoliirtymien  suunnittelua  ja 
ajoratamerkintöjä  koskevat oh-
jeet viimeisteltiin lopulliseen muo-
toonsa. Eräitä pääsuunnassa ka-
navoiruja liittymiä  ja  niiden ajo-
ratamerkintöjä  on  jo  tehty uusien 
ohjeiden mukaisiksi. 

Uusien tasoliittymien suunnittelua 
 ja ajomerkintöjä  koskevien ohjeiden 

mukaan tehty liittymä. 

TIEN SUUNNITTELUA 
KOSKEVAT OHJEET 

Toimintavuoden aikana valmistu-
neista tien suunnittelua koskevis-
ta ohjeista mainittakoon kevyen 
liikenteen teiden suunnittelua 
koskeva ohjeluonnos sekä tasoliit-
tymien suunnittelua, ajoratamer-
kintöjä  ja kioskeja  koskevat oh-
jeet. 

Kevyen liikenteen teiden suun-
nittelua koskevassa ohjeluonnok

-sessa  käsitellään lähinnä näiden 
teiden teknistä suunnittelua. Ny-
kyisiin ohjeisiin  on  tehty eräitä 
tarkistuksia  ja täydennyksiä,  jois- 



Korotettujen saarekkeiden reuno

-kivet  on liikenneturvallisuussyistä 

D  Ajorodon keskiviiva 
Ajokoistovliva 
Sulkuviiva 
Ajorodan reunaviivo 

® Ajorodan reunovilvan  jatko  

i:  PysaytysviiVo 

Sulkuatue 

® Ajokoistanuoli 

Kdäntymismerkinnät  

Linja -autopysakki 

Esimerkki pääsuunnassa kanavoidun Itittymän ajoratamerkinnöistä. 

4 
I4 	___ 

— 	
k  _______ 

- 
MiKdli reunakivi  an  maalattu 

keltaiseksi voidaan  tdmo sut-
kuvilva jättdcl  pois  

Ajorotomerkintölen  paikat saadaan suunnitelma  eta tai  muutoin  laskennollisesti 

maaritettyind. Apumerkinnot  tehdään tien pintaan  torkkajen  m ittousteri  avulla 

 ja  moalaustyö sucoitetoan  tämän jälkeen huolellisesti. 

TIEKOHTAISET  NOPEUS- 
RAJOITUKSET  

Liikenneministeriön 	päätöksellä 
aloitettiin maassamme  1.8.1973  
tiekohtaisten  nopeusrajoitusten ko-
keilu seitsemän eteläisen läänin 
valta-  ja kantateillä  sekä eräillä 
maanteillä. TVH:ssa laadittujen 
ohjeiden perusteella piirikonttorit 
suunnittelivat nopeusrajoitukset 
teittäin  ja tieosittain. 

Nopeusrajoitusarvoja  suunnitel-
taessa otettiin huomioon  mm  tien 
leveys, liikennemäärä, tien geo-
metria, onnettomuudet, kevyt lii-
kenne sekä paikalliset olosuhtcet. 

Nopeusrajoitusten piiriin tuli 
yhteensä noin  5 200 km  teitä  ja  

nopeusrajoitusarvon  perusteella  ja-
kaantuivat tiekohtaiset  rajoitukset 
seuraavasti:  

120 km/h ........ 20  %  
100,, 	 57% 
80  ,, 	 18% 
60,, 	 5%  

Nopeusrajoitusten merkitsemi-
seen tarvittiin yhteensä noin  6000  
nopeusrajoitusmerkkiä. 

LIIKENNETURVALLISUUS
-TYD  

Tien  suunnittelussa  ja  rakentami-
sessa  on  eräs tärkeimmistä osata-
voirteista liikenneturval1isuustyö. 

 Tie-  ja  vesirakennuslaitos  on  ku-
luneena toimintavuotena pyrki- 

nyt edelleen kehittämään liiken-
neturvallisuuden parantamiseen 
tähtäävää tutkimustoiniintaansa. 
Tutkimusten tavoitteena  on tie- 
suunnitteluohjeiden kehittäminen 
liikenneturvallisuuden kannalta, 

 tie- tai liikenneolosuhteiden  muut-
tumisen vuoksi vaarallisiksi muo-
dostuneiden tienkohtien paikallis-
tammen  ja tehokkaimpien paran-
tamistoimenpiteiden  valitseminen. 

Onnettomuuksien tilastointi 

Laitoksen toimesta tapahtuva on-
nettomuuksien tilastointi muo-
dostaa edelleen tärkeän lähtökoh-
dan liikenneturvallisuustutkimuk-
sille. Vuosittain laaditaan poliisin  
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ilmoittamiin onnettomuustietoihin 
 pohjautuen yleisiä teitä koskevat 

- onnettomuuskohtaiset tilastot, 
ns pikatilastot 

- tieosakohtaiset  tilastot, ns  tie-
osatilastot 

-  piirien  ja koko  maan osalta 
tieluokittaiset tilastot, ns yh-
distelmätilastot. 

Nämä tilastot ovat tutkimus- 
toiminnalle erittäin tärkeitä, kos-
ka niissä  on  suoritettu onnetto-
muuksien tarkka paikan määrit-
tely,  jota  ei ole tehty missään 
muissa tilastoissa. Onnettomnusti-
lastojen käyttöä  on  tehostettu  al-
kamalla  laatia yhä useampia eri-
koistilastoja. 

Tutkimustoiminta 

Toimintavuoden aikana  on  selvi-
tetty kevyen liikenteen onnetto-
muuksien kasautuniiskohtia ylei-
sillä teillä. Tieverkolla oli noin  
850 km  sellaisia tieosia, joiden 
onnettomuustiheys oli suurempi 
kuin  0.4 onnlkm  vuodessa. Selvi-
tyksistä saatuja tietoja  on  käytet-
ty  mm parantamistoimenpiteiden 
ohjelmointiin  ja  ne  on  otettu huo-
inioon myös tiekohtaisten nopeus-
rajoitusten määrityksessä. 

Erilaisten parantamistoimenpi-
teiden, kuten esim liittymien ka-
navointien  ja  paikallisten nopeus-
rajoitusten vaikutusten selvittä-
mistä jatkettiin edelleen ns "en-
nen-jälkeen" tutkimuksilla.  Lut-
tyntien onnettomuuspotentiaalj n 

 tutkimiseksi  on  jatkettu liikenteen 
tarkkailuun perustuvan koaflikti-
tutkimuksen edelleen kehittelyä. 

Menetelmän kehittelyn tavoittee-
na  on  saada liittymien vaaralli-
suudesta nopeasti määrällisesti 
runsaampaa  ja  laadullisesti parem-
paa tietoa kuin tavallisten oimet-
tomuustutkimusten avulla olisi 
mandollista. Huomattavana etu-
na konfliktimenetelmän sovelta-
misessa "ennen-jälkeen" tutki-
muksiin  on se,  ettei tarvitse odot-
taa onnettomuuksien tapahtumis-
ta toimenpiteen vaikutusten sel-
vittämiseksi. 

Toimintavuoden aikana  on 
 käynnistetty tutkimus liikenne- 

virran onnettomuuspotentiaalin 
määrittämisestä sekä informaation 
välittymisestä autoilijoille. Edel-
leen  on  alettu selvittää mopolii-
kenteen turvallisuutta.  Tie-  ja  ye-
sirakennus:laitoksen  edustajat toi-
mivat tutkijalautakuntien  tie- 
asiantuntijoina  ja  laitos osallistuu 
myös tutki jalautakuntien työn 
edelleen kehittämiseen. 

Liikenneturvallisuus  ja 
 tien pidon ohjelmointi 

Laitoksen toimesta pyritään  jat-
kuyasti  kehittämään liikennetur-
vallisuusnäkökohtjen huomioon-
ottamista tienpidon ohjelmoinnis-. 

 sa.  Vuosien  1975-1979  talous- 
suunnitelmaan liittyvässä erillis-
selvityksessä  on  pyritty karkeasti 
arvioimaan liikenneturvallisuuden 
nykytilaa  ja  laitoksen mandolli-
suuksia parantaa liikenneturvalli-
suurta  sen  käytettävissä olevilla 
keinoilla. Selvitystä  on  käytetty 
myös parlamentaarisen liikenne- 
komitean työssä. Selvityksen  mu- 

kaan  noin  720  milj.  mk  maksa- 
valla liikenneturvallisuusohjelmal

-la  voitaisiin saavuttaa yleisillä 
teillä nykyisiin vuosittaisiin  on-
nettomuusmääriin  verrattuna noin 

 1 000 henkilövahingon  ja  150 
 kuolemantapauksen säästö. Tutki-

muksia jatketaan selvittämällä 
kohteittain  mm  kevyen liikenteen 
teiden  ja  rautateiden turvalaittei

-den rakentamistarverta  sekä  on-
nettomuusalttiiden liittymien pa-
rantamistarvetta. 

Tienpidon ohjelmointia  pyri-
tään kehittämään liikenneturval-
lisuuden kannalta suuntaamalla 

Eräiden  Iiikenneturvaljjsuustojmen-
piteiden  toteuttamisesta aiheutuneet 
kustannukset vuonna  1973,  milj,  mk  

240  

Toteutus  erOIi,inä 
- hanidteina 

Toteutos muidan  
I 	 buakkeiden 

yhteydeuaa  

4 
8 	7.2 

6.0 	 6.1 	6.4 
6 	

4.8 :Li  ';- 	'  r 

• 	II F ii 	.  I 	I'i .jja  
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Liikennetaloudellisissa  tutkimuksissa käytössä oleva tutkimusauto.  

toimenpiteet entistä tehokkaam-
min onnettomuusalttiisiin tien- 
kohtiin  ja  valitsemalla toteutetta-
vaksi toimenpiteitä, joilla saavu-
tetaan suurin hyöty. Edellisellä 
aukeamalla olevassa kuvassa  on 

 esitetty kustannukset vuonna  1973  
eräiden sellaisten toimenpiteiden 
toteuttamisen osalta, joiden kat-
sotaan ensisijaisesti parantavan 
liikenneturvallisuutta. 

LIIKENNETALOUDELLINEN 
TUTKIMUSTYJ 

Liikennetaloudellisen  tutkimustoi-
minnan päätavoitteena oli laatia 
sellainen tieinvestointeja koskeva 
eduilisuus•vertailukehikko, joka 
mandollistaa tiehankkeiden kus-
tannushyötyanalyyttisen vertailun 
päätöksentekoprosessin kaikissa 
vaiheissa. Tällöin vertailuun sisäl-
lytetään sekä tiehankkeiden suorat 
vaikutukset  (tie-  ja ajokustannuk

-set,  ympäristövaikutukset, raken-
tamisaikaiset  taloudelliset vaiku-
tukset) että myös kerrannaisvai-
kutukset (yhdyskuntien  ja  elin-
keinoelämän taloudellinen kehi-
tys). Toimintavuoden aikana saa-
tiin lähes valmiiksi  tie-  ja  ajo- 
kustannusten vertailua koskeva 
tietokoneohjelma. Kerrannaisvai-
kutusten osalta selvitystyötä jat-
ketaan vuoden  1974  aikana. 

Valmistuneista osatutkirnuksis
-ta  mainittakoon "Liikenteen hait-

tavaikutukset elin.ympäristöön". 
Lauttapaikkatutkimuksen  yh-

teydessä valmistui raportti "Laut-
tapaikkojen kehittämistarve vuo-
sina  1970-1985"  ja  tähän liit-
tyen kehitettiin lauttojen kannat-
tavuutta mittaava tietokoneohjel-
ma  (LAKA). 
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1 I  

Ajoanalysaattori tutkimusautoon Ieytkettynä.  

Tiekohtaisen nopeusrajoitusjär-
jestelmän  vaikutusta henkilöauto- 
liikenteen nopeuksiin  ja polttoai-
neenkulutukseen  tutkittiin ajoana-
lysaattorimittausten avulla. Ajo-
analysaattori  on  autoon kytkettä

-vä  laite, joka mittaa  ja tulostaa 
 auton hetkellisen nopeuden, ajan, 

polttoaineenkulutuksen sekä  kul-
jetun matkan.  Mittaukset suori-
tettiin "ennen-jälkeen" menetel-
mällä yhteensä noin 400:lla  tie- 
osalla. 

Tievalaistusta  koskevien nor-
mien uudistamistyöhön liittyen 
selvitettiin valaistuksen rakenta-
misen liikennetaloudellisia perus-
teita. 

Muita toimintavuoden aikana 
aloitettuja tutkimuksia olivat:  tic- 
hankkeiden alueittaiset taloudel-
liset vaikutukset, panostutkinius 
tien rakentamisesta  ja  kunnossa-
pidosta vuodelta  1970  sekä nou-
sukaistojen rakentamisen liikenne- 
taloudelliset perusteet. Lisäksi 
osallistuttiin eri yhteistyöprojek-
teihin liikenneministeriön liiken-
nesuunnitteluosaston  ja  parlamen-
taarisen liikennekomitean työnja-
kojaoston kanssa. 

GEOLOGISET  JA GEO
-TEKNISET TUTKIMUKSET 

Edellisten vuosien tapaan jatkui 
valtakunnallinen sora-  ja hiek-
kavarojen arviointityö ja  työstä 
saatiin päätökseen  sen kolmas 

 vaihe, joka käsittää Kymen, Kes-
ki-Pohjanmaan  ja  Vaasan piirin 
alueet.  
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Eräs  tie geotekniikan erikoisratkaisu:  maahan lyöty jen paalujen päihin  on 
 asetettu teräsbetoniset paaluhatut. Näiden päälle ajetaan pengertäyte  ja 

rakennekerrokset.  Kuvassa käynnissä työn tarkastus. 

Kehitystyöhön liittyviä tavoitetutkimuksia suoritettaessa joudutaan käyt-
tämään usein erikoislaitteita. Kuvassa valtion teknillisen tutkimuskeskuksen 

 Lacroix-taipumamittausauto mittaamassa  tien kantavuutta.  
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Geoteknisten  tutkimusten osaj
-ta  jatkettiin teräsbetonisten paalu-

hartujen suunnitteluperusteiden 
selvittelyä.  

Jo  vuonna  1958  aloitettu pe-
rustamiskysymyksiin liittyvä rou-
dansyvyyden  ja  pohjaveden  pin-
nan koko  valtakunnan kattava 
tarkkailu jatkui edelleen. 

MATERIAALI-  JA  RAKENNE- 
TUTKIMUKSET SEKA 
LAADUNTARKKAILU 

Tie-  ja siltapäällysteiden  osalta 
jatkuivat kenttäkokeet aikaisem-
pien vuosien tapaan, jolloin sel-
viteltiin  mm  erilaisten lisäainei

-den,  sideaineiden  ja kiviainesten 
 määrän  ja  laadun merkitystä 

päällysteiden kestävyyteen, ulko-
näköön, kitkaominaisuuksiin jne.  

Tien  rakenteisiin  ja rakenneai-
neisiin  liittyvät tavoitetutkimuk

-set  ja koetoiminta  jatkuivat sa-
moin kuin teiden rakennemateri-
aaleja koskevien ohjeiden  ja  tien- 
rakennustöiden yleisten työselvi-
tysten tarkistus. 

Tilaustyönä valtion teknillisen 
tutkimuskeskuksen toimesta suori-
tettiin kantavuustutkimuksja eri 
vuodenaikojen  kan tavuusvaihte-
luiden  selvittämiseksi. 

KORJAAMOIDEN 
KEHIrrAMISTOIMINTA 

Korjaamoiden kehittämistoiminta 
 jatkui edelleen Keski-Suomen pii-

rissä  ja  vuoden  1973  aikana toi-
minta aloitettiin myös Mikkelin 

 ja  Kainuun piirissä. Kehiträmis-
toimintaan kuuluu korjaamoiden 



organisaation, työnsuunnittelun  ja 
tilajärjestelyjen  kehittäminen se-
kä taloudellisuusstandardien laa

-timmen korjaustöitä  silmällä pi-
täen. 

Edellisenä vuonna aloitetut uu-
sien korjaamoiden suunnittelutyöt 
jatkuivat edelleen. 

PALOJARVI—OLKKALA 
KOETIE 

Koetie  käsittää  3  km:n pituisen 
osan Palojärven—Olkkalan maan- 
tiestä Vihdissä. Koetie avattiin 
liikenteelle marraskuussa  1973.  
Tarkoituksena  on  tutkia eri tyyp-
pisten tierakenteiden ominaisuuk-
sia  ja  kokeiltavana  on  yhteensä 

 27 asfaltista,  betonista, maabeto-
nista, lämpöeristeistä  ja  niiden 
yhdistelmistä koostuvaa tien pääl-
lysrakennetta. 

Koeosuuksiin  kohdistuvien esi-
tutkimusten, työnaikaisten mit-
tausten  ja määritysten  sekä val-
mistumisen jälkeen tehtävien tut-
kimusten avulla pyritään selvit-
tämään eri rakennetyyppien omi-
naisuudet  ja  käyttökelpoisuus. 
Tuloksia toivotaan voitavan käyt-
tää hyväksi etenkin teiden  ra-
kennesnunnittelussa ja  alan työ-
menetelmien kehittämisessä. Koe.- 
tien suunnitteluun ovat osallistu-
neet TVH  ja TVL:n  Uudenmaan 
piiri, Valtion teknillinen tutki-
muskeskus,  Neste  Oy sekä  Se-

menttiyhdistys ry. 
Kokeiltavat 	päällysrakenteet 

jaka.antuvat  neljään ryhmään.  Be-
tonipäällysteisiä  osuuksia  on 10, 
maabetoniosuuksia 7, syväasfalt-
tiosuuksia 6  sekä tavanomaisia 
rakenteita  4.  Jokaisessa ryhmässä 

 on  eri tyyppisiä rakennevaihto-
ehtoja. Tieosan liikennemäärän 

arvioidaan olevan vuonna  1975  
yhteensä  3 200 ajoneuvoalvrk. 
Päällysrakenteen alustat  ovat 
osaksi leikkauspohjaa ja  osaksi 
pengertä. Pohjamaana  on routiva 
hiesu,  savi  ja moreeni.  Eri ryh-
miin kuuluvat osuudet  on  pyrit-
ty sijoittamaan niin, että ne oli-
sivat alustan kannalta keskenään 
vertailukelpoisissa kohdissa. 

Kokeilusta johtuvat rakennus-
työn aikana  ja  sitä ennen tehdyt 
tutkimukset  ja  mittaukset ovat 
maksaneet noin  70 000  mk  ja  ra-
kennustyön valmistuttua vuosit-
tain tehtävät jälkitutkimukset 
noin  40 000  mk vuotta kohti. 

 Neste  Oy  ja Sementtiyhdistys ry 
 ovat kumpikin antaneet tutki-

muksia varten varoja  50 000  mk. 
Valtion teknillinen tutkimus-

keskus  on  tehnyt pääosan koetien 
edellyttämistä kenttä-  ja  labora-
toriotutkimuksista. E.nnakkotutki

-musten  avulla  on  selvitetty poh-
jamaan  ja rakennusaineiden  omi-
naisuudet  ja  kelpoisuus suunni-
teltuihin rakenteisiin. Työn ai-
kana tehtävillä tutkimuksilla  on 

 selvitetty päällysrakenteen alus-
tan  sekä rakennekerrosten omi-
naisuudet. 

Koetien  valmistuttua tehtävillä 
tutkimuksilla pyritään selvittä-
mään eri koeosuuksien käyttökel-
poisuutta  ja mitxaamaan  niihin 
liikenteestä, säästä  ja  maaperästä 
kohdistuvat rasitukset sekä eri ra-
kenteiden kestokyky näitä vas-
taan. Tätä varten tehdään muun 
ohella liikenneselvityksiä, lämpö-
tila-  ja kosteusmittauksia tiera-
kenteista  sekä kantavuus-, tasai-
suus-, kulumis-  ja muodonmuu-
tosmittauksia  sekä kitka-arvomää-
rityksiä. 

SUUNNITTELU-
TOIM  I  NTA  

TIE VERKKOSUUNNITTE-LU  

Tieverkon kehittämistarpeesta vuo-
sina  1974-85  laadittiin selvitys 
parlamentaarisen liikennekomitean 
työnjakojaostolle. Selvitykseen si-
sältyy vuoden  1985 tavoitepäätie-
verkkoehdotus. Alueittaista tie-
verkkosuunnittelua on jatkertu 

 yhteistoiminnassa seutukaavaliit-
tojen  ja ko piirikonttoreiden 

 kanssa neljällä seutukaava-alueel-
la. Suunnittelussa  on  pyritty ke-
hittämään tavoitteisiin  ja  tiever-
kon kokonaistarkasteluun perus-
tuvaa toimenpiteiden valintaa. 

Moottoriteiden  ja moottorilii-
kenneteiden tienrakennussuunnit-
telua  jatkettiin Landen tiellä vä-
lillä Mäntsälä—Lahti—Lusi  ja 

 Porvoon tiellä Porvoon itäpuolel-
le saakka. Lisäksi kehiteltiin lii-
kennevalojärjestelmiä yleisillä teil-
lä  ja  täydennettiin rakenteellisia 
tyyppipiinistuksia.. 

Mootxoriteiden yleissuunnitel
-mat väleillä Lohjanliarju—Turku 

 ja  Porvoo—Pern.aja valmistuivat 
toimintavuoden aikana. 

Valmistuneista erillisselvityk-
sistä mainittakoon melusuojatutki

-mus ja suunnittelumenetelmätut-
kimus. 

Moottoritiesuunnitelmia  vahvis-
tettiin vuoden kuluessa  12 km, 
maantiesuunnitelmia 968 km  ja 
paikallistiesuunnitelmia  86 km. 
Vahvistettujen  suunnitelmien  pi-
tuuksiin  ei sisälly eritasoliitty

-mien ramppien pituuksia. 

17  



TVL:n  laboratorioissa vuonna  1973  tutkittujen 
näytteiden jakautuminen eri toimi]ojen kesken  

567 

1. Tiesuunrnttelu 	24.7  %  5. Talonrakennus 	0.1  %  
2. Tierakenaus 	52.3  %  6. Vesirakennus 	0.5  %  
3. Tien  kunnossapito  14.7  %  7.  Muut 	 1.3  %  
4. Silta-  ja  rumputyöt  6.4 5 

TAAJAMIEN LIIKENNE- 
SUUNNITTELU  

Tie-  ja vesirakenauslaitoksen ja 
 kuntien yhteistyön tuloksena val-

mistuivat Landen  ja  Vaasan kau-
punkiseudun liikenteen kehittä-
missuunnitelmat. Uusista suunnit-
telukohteista mainittakoon toi-
mintavuonna aloitetut Seinäjoen, 
Lohjan, Forssan, Jyväskylän  ja 

 Raahen liikennesuunnitteluprojek
-tit.  Jyväskylässä  on  tarkoitus 

erityisesti kiinnittää huomio jouk-
koliikenteeseen  ja  Raahen. suun-
nittelussa kevyen liikenteen hoi-
toon. 

Rakennuslain  136a §:n  mukai-
nen avustustarve kartoitettiin  82 

 kuntaan ulotetuila kyselyllä. Ky-
sely uusitaan  lain  tulkinnan  ja 

 tarkoituksen selvittyä kunnille 
paremmrn. 

GEOTEKNINEN  SUUNNIT-
TELU  JA  TARKASTUS 

Toimintavuoden aikana  on  suo- 
ritettu maa-  ja kallioperään  koh- 

distuvia kenttätutkiniuksia, poh-
javahvistus-  ja perustamissuunni-
telmien  laatimista  ja  tarkastamis-
ta sekä maa-ainesten  ja  rakennus- 
materiaalien kelpoisuustutkimuk

-sia ja  teiden rakennemitoituksia. 
Tämän lisäksi suoritettiin perus

-tamis- ja pohjavahvistustöiden  se-
kä rakenteiden  ja rakennusmate-
riaalien laaduntarkkailua.  

Tie-  ja  vesirakennushallituksen 
maatutkimustoimisto palveli vuo-
den  1973  aikana erikoiskalustol-
laan keskitetysti piirikonttoreita 
suorirtamalla  mm koneeili.sia 

 maa-  ja kallioperään  kohdistuvia 
erikoi.skairauksia  158  pisteessä 

 1 610 m  sekä seismistä luotausta 
 45  kohteessa  24 000 m.  Lisäksi  on 

TVH:n 3 autokairaa  kiertänyt 
jatkuvasti piirikonttoreita palve-
lemassa. 

Keskusvirastoon 	keskitettyj.ä 
geoteknisiä  tehtäviä hoitaessa.an 
maatutkimustoimisto suoritti  v. 
1973 mm 857  erillistä kanta-
vuus-, pohjavahvistus-  ja  mate- 

riaaliselvitystä  ja  antoi niiden pe-
rusteella lausuntonsa. Tiesuunni-
telmia tarkastettiin yhteensä  308 
kpl.  Näiden suunnitelmien yhteis-
pituus oli  1 375 km. 

Perustusten  ja maarakenteiden 
 osalta tarkastettiin siltasuunnitel-

mia  n 220 kpl,  jonka lisäksi suo-
ritettiin päivittäin konsultointia 

 mm  siltojen  ja  talojen yms pe-
rustamiskysymyksistä sekä eräitä 
vesiteihin liittyviä alan toimeksi-
antoja. Hallinnollisia lausuntoja 
yms annettiin  98 kpl. 

LABORATORIOTOIMINTA  

Tie--  ja  vesirakennushallituksen 
keskuslaboratorion  ja  siihen liit-
tyvän Uudenmaan piirin labora-
torion lisäksi oli toimintavuo-
den aikana toiminnassa  12  kim-
teätä  tie-  ja vesirakennuspiirin 
keskuslaboratoriota  sekä varsinai-
sia kenttälaboratorioita  171 kpl 
palvellen  yhteensä  535 työkohdet

-ta.  Laboratorioissa tutkittiin  v. 
1973  yhteensä  102 562  näytettä 

 ja  tehtiin  235 546  erillistä määri-
tystä. 

Piirikonttoreiden  keskus-  ja 
kenttälaboratoriotpalvelevat  suun-
nittelua, rakentamista  ja kunnos-
sapitoa  varsinaisten rutiinitutki

-musten  osalta.  Tie-  ja  vesiraken-
nushallituksen keskuslaboratorio 
hoitaa ensisijaisesti keskitetysti 
sille kuuluvia  tai piirikonttorei-
den tilaamia  vaativia erikoistut-
kimuksia.  
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Varsinaiset 	Siirtola 	Työllisyys 	 Yhteensä  

3) 

1968 442.0 20.4 32.2 494.6 494.6 
1969 390.1 17.8 50.7 458.6 435.2 
1970 349.6 17.2 57.8 424.6 358.4 
1971 396.1 17.6 90.9 504.6 383.5 
1972 411.9 18.0 18801) 617.9 422.6 
1973 472.1 18.5 179.8 2 ) 670.4 401.6 

1) joista tehostetun kunnossapidon osuus  55.7  milj.  mk  
2) joista tehostetun kunnossapidon osuus  42.3  milj.  mk  
3) tienrakennuskustannusindeksillä  mitattuna  (1973  =  217)  
Siirtolamäärärahoja  on  käytetty tietoihin ainoastaan Uudenmaan 

 tie-  ja  vesirakennuspiirin  alueella.  

Vuosina  1955-1973  suoritetut  päällystystyöt  

4000  
Kestotäällvsteet 

1935 -56 	-57 	-58 	-59 	-60 	-61 	-62 	-63 	-64 	-65 	-66 	-67 	-68 	-69 	-70 	-71 	-72 	-73  
Ksitetltyjen päällystamassojen 

 yhteismäärä oli noin  2.8  milj. 
tonnia.  

Edelliseen vuoteen verrattuna 
päällysteiden hintataso nousi lä-
hes  24  %.  Yleisimmin käytetty-
jen päällysteiden keskimääräiset 
hinnat olivat  

Ab  20-25/100 	4.34  mk/m2  
Ab  18-25/120 	5.45  mk/m2  
BS 30-32/150 	5.56  mk/m 2  
BLS 18/100 	3.46  mk/m2  
c5S  18-20/100 	2.19  mk/m2  
Koko  päällysteohjelman  to-

teuttaminen maksoi noin  160  milj. 
 mk. 

Verrattuna edelliseen vuoteen 
päällysteiden määrä väheni lähes 

 5  %.  Vuosina  1953-1973  suon- 

tettujen päällystystöiden  määrät 
ilmenevät oheisesta piirroksesta. 
Määrärahoja käytettiin  
670  milj,  mk  

Tie-  ja  vesiraken.nuslaitoksen  tie- 
ja  sillanrakennustöihin  käyttämät 
määrärahat  (milj.  mk) ilmenevät 

 alla  olevasta taulukosta. 
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Landen moottoritie välillä 
Tattariharju—Anäs liikenteelle 
joulukuussa  1973  

Helsingin—Landen inoottoritie vä-
lillä Tattariharju—Anäs avat-
tiin virallisesti liikeateelle  10.12. 
1973. Moottoritieosuuden  alkunsa, 
väli Tattariharju—Kuninkaanmä-
ki oli tuolloin ollut  jo  yleisen 
liikenteen käytössä kuukauden 
verran. 

Moottoritiestä  on  aikaisemmin 
ollut liikenteellä väli Koskelantie 
—Tattariharju. Yhdessä nyt ava

-tun  osuuden kanssa moottoritietä 
 on  Landen suuntaan valmiina 

noin  30 km.  
Liikenteelle otettu tieosa kuu- 

kw  osana kansainväliseen  E4 tie- 
yhteyteen.  Tien vaikutusalueeseen 

 kuuluu laajoja alueita Keski-  ja 
 Itä-Suomesta sekä  koko  Pohjois- 

Suomi. Vaikutusalue  onkin huo-
mattavasti suurempi kuin muiden 
Helsinkiin johtavien säteittäis-
teiden  ja  tielle  on  tyypillistä run-
sas kaukoliikenne. Moottoritie- 
osuudella, johon kuuluu viisi eri-
tasoliittymää,  on  kuitenkin  var-
sin  huomattava merkitys pääkau-
punkiseudun paikalliselle liiken-
teelle. Paikallisen liikenteen osuus 
tieosan liikenteestä  on  noin  45  %.  

Vanhalla Landentiellä, valtatie 
 4-5, on  ollut havaittavissa  jo 

 normaalin arkipäiväliikenteenkin 
ruuhkautumista  ja  kesän keski-
määräinen vuoroka.usiljikenne  v 
1970  oli Kehä  111:n  pohjoispuo-
lella noin  13 500 ajoneuvoalvrk. 

Mootroritie  on  lisäys nykyiseen 
tieverkkoon, jolloin tieverkon  ko-
konaisliikenteen välityskyky  li-
sääntyy vastaavalla välillä. Kun 
tämän lisäksi moottoritieltä  on  

rakennettu hyvät yhteydet taaja-
miin, ylikuormittuneella Tuusu-
lantiellä  on  odotettavissa pientä 
helpotusta. 

Moottoritiejakson  avaus rat-
kaisee siten arkipäivien kuljetus- 
ja työmatkaliikenteen maantielii-
kenteessä  Järvenpään tasolle. Sen-
sijaan viikonlopun menoruuhkan 
säätelevät edelleenkin valtatien  4 
—5  olosuhteet Järvenpään—Lah-
den—Heinolan välillä. 

Valtatie  4-5  säilyy entisellään 
 ja etuajo-oikeutettuna väylänä. 

Moottoritien rampit ovat myös 
alistetut muuhun tieverkkoon näh-
den. 

Nyt toteutenin moottoritieosan 
yleissuunnitelman  on  laatinut 
TVH:n tiesuunnitteluosasto. Ra-
kennussuunnitelmat  on  laadittu 
konsuittityönä tiesuunnitteluosas-
ton  valvonnassa. 

Rakennustyö  on  toteutettu 
urakkatyönä. Urakkasopimukset 
kahtena kokonaisurakkan,a toteu-
tettavasta  22.4  km:n pituisesta 
moottoritieosuudesta Tattarihar

-ju—Järvenpää allekirjoitettiin 
TVH:ssa  5.5.1971  ja  varsinaiset 
rakennustyöt alkoivat toukokuun 
alussa. Väliä Järvenpää—Anäs 
koskeva urakkasopimus allekirjoi-
tettiin Uudenmaan piirin piiri- 
konttorissa  6.3.1972  ja  rakennus-
työt alkoivat maaliskuun puoli-
välissä. Viimeksimainittu  2.4  
km:n pituinen moottoriliikenne-
tieosuus yhdistää lyhyen tilapäi-
sen maantien välityksellä moot-
toritien vanhaan valtatie  4-5 :een 

 ja sen  valmistuminen samanaikai-
sesti muiden urakoiden kanssa oli 
näin  ollen  välttämätöntä  koko 
moottoritieosuuden  käyttöön otol

-le. 

Urakoiden  tuli sopimusten mu-
kaan ol'la valmiit  31.10.1973,  
mutta kesän  1973  työmarkkina- 
häiriöiden takia jatkettiin urak-
ka-aikoja yhdellä kuukaudella. 

Moottoritie välillä Tattariharju 
—Järvenpää  on  rakennettu neli-
kaistaiseksi.  Tien poikkileikkauk

-sen  mitat ovat: ulkopiennar  3.0 
m, ajorata 7.50 m, sisäpiennar 2.0 
m. Nurmetettavan keskikaistan 

 leveys  on 15.0 m,  joten tien  ko-
konaisleveys  on 40.0 m.  Väli Jär-
venpää—Anäs  on  tässä vaiheessa 
rakennettu moottoriliikennetienä, 
mikä tarkoittaa sitä, että liivtymä-
järjestelyt rakennetaan moottori-
tietasoisiksi, mutta ajoradoista ra-
kennetaan  vain  toinen. 

Rakennussuunnitelmien  on  to-
dettu verrattain hyvin pitäneen 
paikkansa  ja  muutokset niin maa- 
kuin kalliomassojenkin määrissä 
ovat pääosiltaan olleet  alle  10 
%:n  luokkaa. Myöskään pohja- 
tutkimusten suhteen ei ole ilmen-
nyt  kovin  merkittäviä yllätyksiä. 

Erilaisia maa-  ja kalliomassoja 
 on  työn yhteydessä käsitelty noin 

 5.3  milj.  m3  ja päällysteirä  on  ra-
kennettu noin  750 000 m2.  Siltoja 
sisältyy nyt toteutettuun hank-
keeseen  46,  joista moottoritiellä 
olevat sillat itse asiassa käsittävät 
kaksi täysin erillistä siltaa. Silto-
jen perustamiselle  on  varsin  tyy-
pillistä suurpaalujen käyttö. Täl-
lä tavalla silta  on  voitu perustaa 
jopa yli  30 m:n  syvyydessä ole-
valle kalliopohjalle. 

Liikennevalaistus mootxoritielle 
 rakennetaan kesän  1974  aikana  ja 

 varsinainen kulutuskerros mah-
dollisesti kesällä  1976. 

- - 
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Kuninkaanmäen eritasoliittymä. Viimeistelytyöt  käynnissä. 

Vaaralan eritasoliittymä.  
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Nyt suoritetun rakennustyön 
kustannukset olivat noin  127  
milj,  mk, mihin sisältyvät Var-
sinaisten urakkakustannusten li-
säksi työn valvonnasta  ja  raken-
nuttajan suorittamista hankin- 
noista aiheutuneet kustannukset. 
Rahoitukseen  on  voitu käyttää 
Maailmanpankin Suomelle myön-
tämää  III tielainaa  noin  39  milj. 

 mk. 
Kyseinen tiehanke kulkee kuu-

den kunnan Helsingin kau-
pungin, Vantaan kauppalan,  Si- 
Aikaisemmin rakennettu osuus 
Viikki—Tattariharju Jakomäen 
kohdalla. 

poon  kunnan, Keravan kaupun-
gin, Tuusulan kunnan  ja  Järven-
pään kaupungin - alueella.  Tie- 
suunta noudattaa seudun  runko-
ja yleiskaavoja.  Kuitenkin eräissä 
kaavallisissa yksityiskohdissa.  on 

 jouduttu suorittamaan muutoksia, 
etenkin nykyisen Vantaan kaup-
palan alueella  Korson ja  Rekolan 
kohdalla. 

Teihin  ja erirasoliittymiin  tar-
vittavan alueen  pinta-ala  on  yh-
teensä  300  hehtaaria. Maata luo-
vuttamaan joutuneiden kiinteistö- 

jen  lukumäärä nousee 500:aan. 
Näistä  90 on  ollut sellaista oma-
kotikiinreistöä, jotka ovat jääneet 
tien  alle. 

Tiealueiden haltuunotto  tapah-
tui vuoden  1970-1971  vaihteessa 

 ja  välittömästi  sen  jälkeen ryhdyt-
tiin neuvotteluihin omakotikiin-
teistöjen ostamisesta vapaaehroi

-sin kaupoin  valtiolle. Kevään  ja 
 kesän  1971  aikana ostettiin lähes 

kaikki  90  omakotikiinteistöä  ja 
 rahat maksettiin tielinjalta pois- 



muuttaville  ennen muuttoa. Kunj-
tien toimesta järjestettiin tielinjal

-ta poismuuttaville  uusia oma-
kotitontteja lähiympäristössä. Pyr-
kimyksenä  on  ollut toimia jousta-
vasti  ja  niin, että poismuutto  tie- 
linjalta  on  voinut tapahtua suo-
raan toisiin asuntoihin ilman suu-
rempia häiriötekijöitä.  

Tien  rakentamisen johdosta pi-
dettävät  lain  säätämät tietoimi-
tukset  on  anottu vireille kaik-
kien edellä mainittujen kuntien 
alueilla. Tietoimitukset suorite-
taan maanmittausviranomaisten 
toimesta  ja toimitusmiehet  ovat 
eräissä tapauksissa välipäätöksil

-lä  määränneet ennakkokorvauk
-sia  maksettaviksi, jotka TVH  cm 

 suorittanut korvauksensaa.jille. 
Landen moottoritien valmistu-

minen merkitsi samalla Maailman-
pankin  III tielainaohjelman  päät-
tymistä. Suomen saamat tielainat 
ovat yhteensä  61.5  milj.  dollaria.  

1-tielaina 	(vuonna  1964) 
28.5  milj,  dollaria  
Il-tielaina 	(vuonna  1966) 
20.0  milj,  dollaria  
Ill-tielaina 	(vuonna  1971) 
13.0  milj.  dollaria. 
Näiden tielainojen avulla ra-

kennettiin moottoriteitä noin  50 
km  ja  päällystettiin teitä noin 

 7 100 km. Lainaosuus  vaihteli  30 
—50  %  rajoista töiden urakka- 
hinnasta. Lainan avulla tehtiin 
Helsingin—Turun moottoritie vä-
lillä Gumböle—Veikkola,  Tampe-
reen—Kuijun  moottoritie  ja  Hel-
singin—Landen moottoritie  vä-
lilä Tattariharju—Järvenpää. 

 Sen  lisäksi rakennettiin Kyrönsal
-men  silta Savonlinnaan. Mainit-

tujen rakennustöiden lisäksi hank-
ki TVH  1-tielainalla kunnos- 

sapitokalustoa  61  milj.  mk:n 
arvosta, josta lainaosuus oli  87  %. 

 1-tielainalla  suoritti myös hollan-
tilainen konsulrti tutkimuksen 
maamme liikenneoloista yhteis-. 
työssä suomalaisten asiantunti joi-
den kanssa. 

TIENPITOON LIITYVAT 
TALONRAKENNUSTYt5T 

Tienpitoon liittyviä kiinteistöjä 
oli vuoden  1973  alkaessa laitok-
sen hallinnassa  535  omilla  ton- 
teilla ja  90 vuokratonteilla.  Ra-
kennuksia olsi kaikkiaan  1 710  
yhteistilavuudeltaan 1.39  milj.  
m3 .  

Uusia tuleikohtia seitsemän 

Vuoden aikana valmistui seit-
semän uutta tiemestaritukikoh-
taa: Karttulan, Juvan, Kittilän, 
Kannuksen, Posion, Pietarsaaren 

 ja  Vihdin tukikohdat. Valmistu-
neista rakennushankkeista huo-
mattavin oli Oulun piirin keskus- 
varasto  ja  laboratorio Kempeleel

-lä.  Tukikohtien laajennuksia teh-
tiin kuudessa kohteessa  ja  yhden 
osalta toteutettiin rakennusohjel

-man  ensimmäinen vaihe. Erillisiä 
kylmiä konesuojia rakennettiin 
Uudenmaan, Turun, Kymen  ja 

 Keski-Suomen piireihin. Valmis-
tuneiden rakennusten yhteistila-
vuus  oli  61 000 m3 .  

Lisäksi toteutettiin yhden tuki-
kohdan laajahko saneeraus. Kes- 

ki-Suomen piirin Laukaan kes-
kuskorjaamolla suoritettiin huo-
mattavan laajat saneeraustyöt, 
jotka miehistön sosiaaiitilojen vii-
meistelyä lukuunottamatta saatiin 
vuoden aikana valmiiksi. Vastaa-
vanlainen työ aloitettiin myös 
Kainuun piirin korjaamossa Ka-
jaanissa. 

Vuoden lopussa oli rakenteilla 
kaksi tiemestaritukikohtaa  ja  laa-
jennustyöt käynnissä kolmessa 
nikikohdassa. 

Rakennustyöt rahoitettiin lile-
noarviossa  ja  yhdessä lisänieno-
arviossa myönnetyllä  4.6  milj. 

 mk:n määrärahalla, minkä lisäksi 
työllisyysvaroja käytettiin  6.9  
milj.  mk. 

LVJ-laitteiden uusimisohjelma 
jatkui 

Kiinteistöjen vuosikorjauksissa oli-
vat huomattavimpina kohteina 
edellä mainitut Laukaan  ja  Ka-
jaanin keskuskorjaamot. LVI-lait-
teiden uusimisohjelmaa jatkettiin 

 varsin laajana,  kaikkiaan  17 tie-
mestaritukikohtaa  varustettiin  öl-
jylämmityslaitteilla. 

Tiemestaritukikohtien  rakennus-
ten vuosikorjauksiin käytettiin 
yhteensä  2.1  milj,  mk yleisten 
teiden kunnossapirovaroja. Mui-
den rakennusten vuosikorjauksiin 
käytettiin menoarviossa tarkoi-
tukseen osoitetut  0.4  milj.  mk. 

Tontteja hankittiin 

Neljä yhteensä  16.2 ha  suuruis-
ta  tonnia  hankittiin vaihtamalla 
ne neljään vanhaan kiinteistöön, 
joiden yhteispinta-ala oli  4.8 ha. 
Tonttiala  lisääntyi siten vuoden 
aikana  11.4 ha:lla. 
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Kustannustaso kohosi 

Uudisrakentamiseen saatiin nel-
jännestä vähemmän menoarvio-
teitse varoja edelliseen vuoteen 
verrattuna. Laajan työllisyystyö-
ohjelman johdosta saatiin kuiten-
kin valmistuneiden rakennusten 
kokonaisvolyymi kohoamaan  85  
% :lla  edellisestä vuodesta. Kun 
työllisyyskohteet valitaan pää-
asiassa Pohjois-ja  Itä-Suomesta  on 
TVL:n  uusien talonrakennusten 
puute edelleen suurin maan etelä- 
ja  länsiosissa. 

Vuoden aikana kustannusten 
kohoaminen oli huomattava. Ra-
kennuskustannusindeksi kohosi  26  
%. Epävarmasta  tilanteesta joh-
tuen urakoitsijat loppuvuonna 
olivat haluttomia antamaan urak-
katarjouksia. 

KUNNOSSAPITO- 
TOIMINTA 

Kuntien  ja kuntaryhmien  jakoa 
noudattaen  tie-  ja vesirakennus

-piirit jakaantuvat  174  tiemestari- 
piiriin. Tiemestaripiiriä kohden 
laskettuna hoidettavana olevia 
teitä oli keskimäärin  419 km.  

Varsinainen kunnossapito 

Varsinainen kunnossapito sisältää 
paitsi itse teiden myös teillä ole-
vien laitteiden  ja  rakenteiden 
kunnossapidon. Lisäksi tähän 
kuuluu  mm polkuteiden, erityis-
ten talviteiden,  erillisten polku- 
pyöräteiden  ja jalkakäytävien, 
tienpitoaineiden ottopaikkojen  se-
kä tienpitoon liittyvien kiinteis- 

töjen  ja  rakennusten kunnossa-  ja 
puhtaanapito.  Erityisinä kunnos-
sapitokohteina mainittakoon ylei-
sillä teillä olevat  9 056  siltaa se-
kä  109 lauttapaikkaa. (1.1.1973.)  

Varsinainen kunnossapito ja-
kaantuu kesä-  ja talvikunnossa-
pitoon. 

Kestopäällysteen  uusiminen 

Liikenteen  ja  etenkin ajoneuvois
-sa  käytettyjen nastarenkaiden 

vaikutuksesta päällysteet kuluvat 
puhki raiteiden kohdalta  jo  muu-
tamassa vuodessa. Etelä-Suomessa 
viime vuosina vallinneet leudot 
talvet ovat nopeuttaneet päällys- 
teiden kulumista. Kestopäällyste-
tyn tieverkon säilyttämiseksi näi-
den teiden kulutuskerros joudu-
taan toistuvasti uusimaan. Tämä 
suoritetaan tasaamalla päällys- 
teen  pintaan muodostuneet raiteet 

 ja  tekemällä uusi kulutuskerros 
kuumalla päällystemassalla enti-
sen kuluneen päällysteen päälle. 
Kun otetaan huomioon, että hin-
ta-  ja  kustannustaso  on  päällyste- 
alalla kohonnut  1972-1973  vä-
lisenä aikana noin  25 %,  toimin-
nan laajuus ei ole rahoitusvai-
keuksista johtuen vastannut to-
dellista päällysteiden uusimistar-
verta. Tämän johdosta kestopääl-
lysteiden uusimistoiminnassa  on 

 pyritty kehittämään ns raide-
paikkausmenetelmää, jolloin  pää!- 
lyste  uusitaan  vain kulumaurien 

 kohdalta. Menetelmän käyttö  on 
 kuitenkin toistaiseksi ollut mel-

ko rajoitettua johtuen työssä tar-
vittavan erikoiskaluston,  mm jyr-
sinlaitteiden  kalleudesta  ja  vähyy-
destä. 

Tehostettu kunnossa pito 
Tehostetulla kunnossapidolla  tar-
koitetaan soratien teknisen tason 
rajoitettua nostamista. Tällaisia 
toimenpiteitä ovat  mm  tien kui-
vatuksen tehostaminen, kantavuu-
den parantaminen  ja  tien päällys-
täminen öljysoralla.  Em roimen-
piteillä  tien liikennöitävyys pa-
ranee  ja  samalla kunnossapito- 
kustannukset alenevat. Tehoste-
tun kunnossapidon suoritteista 
mainittakoon noin  640 km  öljy-
sorapäällystystöitä. 
Tärkeimmät suoritemäärät 
Viereisellä sivulla olevasta yhdis-
telmästä selviävät tärkeimmät toi-
mintavuoden aikaiset suoritemhà

-rät ja  vastaavat kustannukset. 
Kustannukset  433  mii).  mk 

Yleisten teiden kunnossapidon 
kustannukset olivat hallinto--  ja 

 kaluston pääomakustannukset  se-
kä työllisyysvaroilla teetetyt 
kunnossapitotyöt  huomioonottaen 

 433  milj.  markkaa. Kustannuk-
set j.akaantuivat eri tehtäväalueil

-le  seuraavasti: 
-  varsinainen kunnossapito  

330  milj.  mk  
- kestopäällysteiden  uusiminen  

46  milj,  mk 
-  tehostettu kunnossapito  

45  milj.  mk  
- muut kustannukset  

12  milj.  mk  
Työntekijöitä keskimäärin  8 200  

Työntekijöiden määrä yleisten 
teiden kunnossapitotöissä vaihteli 

 7 300  ja  8 700  välillä. Vuoden 
keskimääräinen työntekijämäärä 
-  8 200 -  oli noin  600  työnte-
kijää pienempi kuin edellisenä 
vuonna.  

-  

- 

26  



I- 
T 

I 

27  

ii  

Käsitellyt Kustannus 
massat  milj,  mk  

Tien 	kulutuskerroksen 	uusiminen  ja  
vahvistaminen  
- savisorateiden 	pölynsidonta 	kai- 

siumkioridilla 	................ 67 600 ton 19.4  
-  kuoppien  paikkaus  ja  materiaalin 

lisääminen 	savisorateillä  1.8 	milj, 	ni3  23.2  
- öljysorapäällysteen  vahvistaminen, 

uusiminen 	ja 	tekeminen  6.8  milj.  m2  12.0  
- bitumiliussorapääI1ysteen pintaus,  

uusiminen 	ja 	tekeminen  0.7 	milj. 	m2  1.0  
Kestopäällysteen 	uusiminen  614 km 32.8 
Lumen  ja  jään poistaminen  
- 	auraus 	.................... 7.5 	milj. 	jkm  12.8  
- 	höyläys 	.................... 3.0  milj. jkm  15.9  

Liukkauden torjunta  
- 	suolaus 	.................... 33 700 ton 4.9  
- suolahiekoitus 	ja 	hiekoitus 	. .  0.7  milj.  m3  14.8  

Lauttojen  ja lossien  kunnossapito 	..  108  lauttapaikkaa  20.3 

Kuopion ympäristössä  sat  oj  30.6. 
1973  vettä rankasti. Rissalossa mi-
tattiin  sateen  määräksi  154 mm. 
Sateen  seurauksena  mm  valtatie  no 
5  vaurioitui useasta kohdasta. Kaik-
kiaan  45  tieosalla  sattuneiden vauri-
oiden korjaus maksoi noin  2.8  milj. 

 mk. Korjaamaan joudsttiin  mm 416 
 rumpua  ja  160 000 m2  päällysteitä. 

 Massoja  ajettiin noin  60 000 m3  itd.  
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Sillat  

Painorajoitettujen  siltojen 
lukumäärä yleisillä teillä 
(Tilanne vuoden alussa)  
900 

600 

300 

1964 -66 	-68 	-70 	-72 	-74  
Painorajoitettujen  siltojen  lut-

kumäärä  väheni  15 %  edelliseen 
vuoteen verrattuna. 

SILLASTO 	 Alikulkupaikkojen  lukumäärä 
yleisillä teillä 
(Tilanne vuoden alussa) 

Yleisillä teillä  8 969  siltaa 

Yleisillä teillä oli vuoden  1973 4 0  

lopussa  8 969  siltaa eli keskimää- 
rin silta kandeksaa tiekilometriä  200  
kohti. Valta-  ja kantatieverkolla 	 paikallistiet  
oli  1 749,  muilla maanteillä  3 818  
ja paikallisteillä  3 402  siltaa. 	__________________________________ 

Kaikista silloista  on kestoainei-  1964 	-66 	68 	70 	72 	14  

sia (teräsbetonisia, teräksisiä ja  
kivisiä)  76 	. Puusilloista  suurin 

 osa,  80 %  sijaitsee paikallisteillä, 
joten joka toinen paikallistiesilta 	Silloista johtuvien alikulkupaik - 
on  puinen, mutta maantiesilloista  kojen  määrässä tapahtui  2  %  :n 
vain  joka kolmastoista. 	 lisäys. 

Vuonna  1973  valmistuneet sillat 

Lukumäärä 	 Pinta-ala 	 Kustannus  
292 	 118700m2 

	

95  mmk 

Teräsbetoniset  sillat 	 Teräksiset sillat 	 Puiset sillat  
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Mansilekakosken  silta, Imatra.  

RAKENNUSTOIMINTA 

Toimin tav uonna valmistui ennä-
tysmäärä siltoja, kaikkiaan  292, 

 joista  209  vesistösiltoja  ja  83  lä-
hinnä liikenneturvallisuussyistä 
rakennettuja risteys ym maasil-
toja. Yhdentoista  sillan  pituus 
ylittää  100  metriä. 

Huomattavimmista vuonna  1973 
 valmistuneista silloista mainitta-

koon: 
Mansikkakosken  silta Vuoksen 

yli Imatralla valtatiellä  no 6.  Sil-
ta  on 556 m  pitkä,  9-jäntein.en  

jatkuva teräsbetonikantinen teräk-
sinen palkkisilta. Kantavana  kan-
sirakenteena  on  pääkainnatta-
jim  ja  osalla siltaa myös nii-
den välisiin ristikoihin tukeu

-tuva teräsbetoninen kansilaatta. 
Sillan jännemitat  ovat:  43.68  +  
47.00  +  52.80  +  58.80  +  65.30  + 

 72.50  +  75.00  +  70.00  +  52.70  = 
 537.78 m.  Ramppien  vaiku-

tuksesta  sillan hyötyleveys  muut-
tuu länsipäässä noin  300  m:n 

 matkalla. Läntisen maatuen koh- 

dalla  on  pohjoisen ajoradan 
leveys  15.75 m  ja  eteläisen  12.75 
m.  Sillan itäpäässä  on  kumman-
kin ajoradan leveys  10.00 m. 

 Ajoratojen  välissä  on 1.00  m:n 
 levyinen korotettu, kaiteilla va-

rustettu keskikaista.  Sillan.  kan-
nen kokonaispinta-ala, noin 

 12 400 m2, on  Suomen suurin. 
Ahmaskosken  silta Utajärvellä 

kantatiellä  no 77.  Silta  on 3-auk-
koinen  jatkuva teräsbetonikanti-
nen teräspaikkisilta, jonka  koko- 

30  



4 

Stri/ean  silta, Merikarvia. Vanhojen  tukien  päälle  asennettavien laattaele-
menttien nostotyö  tapahtuu edellisen aukon kannen päältä.  

naispituus  on 140.0 m  ja  hyödyl- 
linen levys  11.0 m.  Sillan jänne- 
mitat ovat:  30.00  +  66.00  +  30.00 

126.00 m.  
Jokivarren silta Vantaalla Hel-

singin—Landen moottoritiellä vä-
lillä Tattariharju—Järvenpää. Sil-
ta  on 13 -aukkoinen, jatkuva teräs-
betoninen arinapaikkisilta, jonka 
kokonaispituus  on 261.60 m  ja 

 hyödyllinen leveys  11.50 m.  Sil-
lan jännemitat  ovat:  16.60  +  11 
X 20.00  +  16.60 253.20 m.  

Säynätsalmen  silta Rautalam-
mella Vaajasalmen—Tervamäen 
maantiellä. Silta  on 3-aukkoinen 
jatkuva jännitetty teräsbetoninen 
kotelopalkkisilta, jonka jännemi

-tat  ovat  35.50  +  50.00  +  35.50  = 
 121.00 m  ja  hyödyllinen leveys 

 8.00 m.  Sillan kokonaispituus  on 
128.84 m.  

TervasaJmen  silta Kuhmossa 
kantatiellä  no 76.  Silta  on 3-auk-
koinen  jatkuva jännitetty teräsbe-
toninen kotelopalkkisilta, jonka 
kokonaispituus  on 127.60 m  ja 

 hyödyllinen leveys  8.50 m.  Sil-
lan  jännemitat  ovat  35.00  +  49.00 

 +  35.00 =119.00 m.  
Uusien siltojen rakentamisen 

lisäksi  on  suoritettu useita leven-
nystöitä.  Monet 1950-  ja  1960- 
luvulla valmistuneet sillat ovat 
osoittautuneet liian kapeiksi  ja 

 niiden leventäminen  on  tullut 
 välttämättömäksi teiden leventä-

misen yhteydessä. 
Siltoja rakennettaessa käytettä-

vistä telineistä ovat viime vuosi-
na jatkuvasti yleistyneet teräksi-
sistä standardiosjsta koottavat te-
lineet. Vuonna  1973  käytettiin 

 53  sillalla terästeiineitä, joista 
suurin  osa  suunniteltiin TVH:n 
siltaosastolla. 

SUUNNITTELU- 
TOIMI  NTA  
Vuonna  1973  valmistuneista sil-
loista suunniteltiin TVH:ssa  57 

 siltaa sekä tarkastettiin  235  sil-
lan  suunnitelmat, joista  123  oli 
piirikonttorien  ja  112  ulkopuo-
listen suunnittelutoimistojen laa-
timia. 

Lisäksi pantiin vireille yleisten 
teiden siltoja, rumpuja  ja  lautto-
ja koskevia vesioikeudellisia lu-
pahakemuksia  80  ja  saatiin näi-
hin  tai  jo  aikaisemmin vireille 
pantuihin hakemuksiin vesioikeu-
den lupapäätöksiä  74.  

TUTKIMUS-  JA 
 KEHITYSTOIMINTA 

Sillansuunnittelun  kehitystyö  on 
 keskittynyt pääasiassa siltatyyp

-pien ja sillan  osien kehittämiseen 
 ja normittamiseen  sekä siltojen 

suunnitteluun liittyvien ohjeiden 
laatimiseen  ja  alan normirustyö

-bön  osallistumiseen. Siltojen kun-
nossapidosta  on  tehty ensimmäi-
nen yhtenäinen selvitys. 

Elementtisillat 

Jännemitta-alueelle  15-25 m so.- 
veltuvan teräsbetonisen  elementti- 
siltatyypin kehitystyötä jatket- 
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Jännitetyn elementtisillan poikkileilekaus 

tim.  Periaatteena  on,  että  sillan 
päällysrakenne  kootaan tehdas-
valmisteisista tartuntajänteillä 
jännitetyistä elementtipalkeista  ja 

 niiden päälle paikalla valetusta 
kansilaatasta.  Elementin  poikki-
ieikkausmuoto  on  käännetty  T. 

 Sen alalaatan  leveys  on 98 cm  ja 
 korkeus  on  riippuvainen jännenhi-

tasta. Paikkeja valmistetaan  2 m 
 pituuseroin.  Tämän varsinkin  ris-

teyssillaksi  sopivan jännitetyn 
elementtisiltatyypin kehittely  on 

 koerakentamisvaiheessa.  
Vuonna  1973 on  ryhdytty laa-

timaan tyyppipiirustussarjaa  5-
10 m  jännemittaisille laattaele-
menttisilloille,  jotka vuonna  1971  
aloitetun kokeilun perusteella 
ovat  jo  vakiintuneet käyttöön. 

Laattakehäs  il/at  

Teräsbetonisen 	laattakehäsillan 
tyyppipiirustussarjaa  on  täyden-
netty  ja  suunniteltu  ko  sarjan 
yleispiirustusohjeet.  

Puusillat  

Vuoden alkupuolella käynnistet-
tiin puusiltojen kansirakennetta 
koskeva tutkimus yhteistyössä 
Oulun yliopiston kanssa. Tavoit-
teena  on  sopivan puukansityypin 

 ja sen laskentamenetelmien  kehit-
täminen. 

Tähän mennessä  on  täysikokoi
-sula nialleilla  tehdyn koesarjan 

perusteella kehitetty tarkoituk-
senmukainen naulaustapa  ja  to-
dettu, että nykyisin käytetty 
kansityyppi  on  oletettua  kanta-
vampi.  

Rakenteita koskevat eri  kois- 
tutkimukset  

Pohjoismaisena  yhteistyönä  on 
 kehitetty siltojen kevytrakenteisia 

alusrakenteita  ja  laadittu luonnos 
siltojen bitumisia päällysteitä  kos-
keviksi reknisiksi ohjeiksi.  

Tekeillä ovat edelleen siltojen 
kumilevylaakerien suunnitteluohje 

 ja kaidenormeihin  liittyvä  sillan-
kaiteita  koskeva  osa.  

Suunnitteluohjeet 

TVH:n  toimeksiannosta  on  Val-
tion teknillinen tutkimuskeskus 
jatkanut  sillan  suunnitteluohjeiden 
laatimista. Ohjeet, jotka ovat  vii

-meistelyvailieessa  ja  julkaistaan 
vuoden  1974  aikana, tulevat kat-
tamaan perustavaa laatua oleva-
na yleisohjeena  koko siltasuunnit-
telun  alueen. 

TVH:ssa  on  laadittu ohjeet  sil-
lan massaluetrelon, kustannusar-
vion ja suunnivtelupalkkiolaskel

-man  laatimista varten. 

Kuormamäärä yks  et  

Pohjoismaiden tieteknihisessä lii-
tossa  on  osallistuttu tiesiltojen 
yhteispohjoismaisren kuoi-mamää-
räysten  laatimiseen. Työn välitti-
loksena esitettyä mitoituskuormaa 

 on  käytetty siltojen suunnittelus-
sa vuoden  1973  aikana. 

Normitustyä 

Siltaosaston  asiantuntijat ovat 
osallistuneet TVH:n edustajina eri 
toimikuntien 	työhön: 	RIL:n  
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kuormitusnormitcimikunta,  taksa- 
toimikunta, piirustusnormitoimi-
kunta  ja teräsnormitoimikunta, 

 Suomen betoniyhdistyksen jänni-
teetyjen betonirakenteiden normi- 
toimikunta, Suomen betoniyhdis-
tyksen vesirakennusbetonitoimi-
kunta sekä sisäasiainministeriön 
rakentamismääräystyöryhmän  be-
toninormi  jaosto. 

Siltojen kunnossa pito 

Vuonna  1973 on  laadittu silta- 
ja lauttapaikkojen  hoitoa koske-
va raportti, jossa  on  annettu kun-
nossapito-ohjeita. Tämä selvitys, 
joka käsittää tarkastusttn suorit-
tainista, vaurioilta suojdemista, 
puhtaanapitoa  ja  vaurioiden kor-
jaamista, tulee lyhennettynä  si-
säirymään  tekeillä olevaan teiden 
kunnossapitokäsikirjaan. 

Korroosiotutkimus  

Valtion teknillisen tutkimuskes-
kuksen  ja Sementtiyhdistyksen 

 kanssa aloitettiin tutkimus suo-
lauksen betonisiltoja turmelevan 
vaikutuksen selvittämiseksi. Tut-
kimuksen  on  suunniteltu valmis-
tuvan vuonna  1975.  

KÄYTÖN 
VALVONTA 
Liikenteen kasvaessa lisääntyvät 
jatkuvasti erikoiskuljetukser, joi-
den edellytyksenä  on moottoriajo-
neuvoasetuksella  määrätty kulje-
tuslupa. Näiden lupa-anomusten 
käsittelyä varten  on  vuoden aika-
na TVH:n siltaosastolla tutkittu  
1 243  kuljetusreittiä.  ja  annettu 
näillä reiteillä olevien siltojen 
kantavuudesta lausunnot. 

LAUTAT  

Toimintavuoden lopussa oli käy-
tössä  108 lauttapaikkaa.  Luku-
määrä  on  sama kuin vuotta ai-
kaisemmin,  sillä  vaikka Tanhuan 
lautta  on  korvattu sillalla, uusi 
laurtapaikka  on  perustettu Puu-
malan Hätinvirtaan. 

Uusia teräslauttoja  on  valmis-
tunut  3,  joista yksi  90  tonnin  ja 

 kaksi  60  tonnin kantoisia. Tämän 
lisäksi  on  neljä  33  tonnin vinttu-
rilauttaa muutettu lossialukseksi. 

 Vain  kolmella lauttapaikalla  on 
 enää liikenteessä puulautta. 



Vesitiet 

TUTKIMUS-, KEHITYS -JA 
 SUUNN ITTELUTOIMINTA 

VESITIE  VERKKO 

Merenkulkuhallituksen hoidossa 
olevien viitoitettujen kulkuväy

-lien  pituus  on  noin  12 000 km. 
Vesitieverkko  käsittää 

- viitoitetut meriväylät  
5 400 km 

- viitoitetut sisävesiväylät  
6600 km 

- viitoittamattomat  uitto- 
väylät  9 000 km  

Saimaan kanavan ohella Suo-
men sisävesitieverkko sisältää  24  
sulkukanavaa,  joista suurin  osa 

 kuuluu Vuoksen vesistöön. 

LIIKENNE 

Sisävesiliikenteen  kehitystä seura-
taan vuosittain suikukanavilla  ta-
pahtuvalla laskennalla ja  kaikki 
kanavien kautta kulkeva liikenne 
tilastoiclaan. Vuoden  1973  aikana 
tapahtunut tavara-  ja  henkilölii-
kenne muodostui  alla  olevan tau-
lukon mukaiseksi  

Kul jetukset  lisääntyivät edelli-
seen vuoteen verrattuna Saimaan 
kanavalla  44 %  ja  muilla kana-
villa  6 %. Sulkukanavjen mat-
kustajaliikenne  kasvoi lähes  8  
%.  

Saimaan kanava 	 473 219  
Muut kanavat 	 7440955 

VESITIENPIDON  RATIO-
NALISOINTIPROJEKTI  

KEHTO-projektin  päättyessä koot- 
tim  vesitietoimialaa  koskeneet 
keskeneräiset kehitystehtävät vuo-
den  1973  alussa uudeksi kehitys-
projektiksi ns vesitienpidon  ra-
tionalisointiprojektiksi (VERA- 
projekti), jolloin asetettiin tavoit-
teiksi: 
-  oman suunnittelu4ärjestelmiin 
kehittäminen vesitienpidolle  tar-
peellisine tietorekistereineen  ja 

 yhden täydellisen koekierroksen 
suorittaminen siten, että vesitie-
toimialan sisäinen laskenta toimii 
kierroksen päättyessä erillään  tie-
toimialojen  vastaavasta lasken-
nasta 
-  tärkeimpien vesitietoimialan 
toiminnansuunnittelun edellyttä-
mien taloudehllsuusstandardien 
laatiminen.  

Projektin  työskentelyn paino-
piste  oli vesitienpidon  strate-
gisen  suunnittelun kehittämisessä 

 ja  ensimmäisen tähän liittyvän 
suunnittelukierroksen läpiviennis.

-sä.  Vuoden aikana saatiin päätök-
seen  strategisen  suunnittelun ke-
hittämisvaihe sekä suunnittelun 
edellyttämien tietojen koontivai

-he, ns vesitienpidon rarveselvitys.  

Tietojen atk-käsittely aloitettiin 
vuoden loppupuolella  ja  saatujen 
ensimmäisten tulosten perusteella 
asetettiin alustavat tavoitteet  ye-
sitienpidolle  vuoteen  1985.  Suun-
nittelu täydentää jäJjempänä mai-
nittua vesitieverkon kehittämis-
suunnitelmaa siten, että kehittä-
missuunnitelmassa asetettujen  ye-
sitieverkon määrätavoitteiden (ye-
sitieverkon  pituus, laivapaikkojen 
lukumäärä) lisäksi asetetaan vesi-
tieverkolle myös laatutavoitteet 
(vesitieverkon palvelutaso) ns  pal-
velutasostandardien  avulla. Suori-
tettu tarveselvitys antaa lisäksi 
tietoa puuttuvista kuntien  ja  yk-
sityisten vesitieverkkoon kohdis-
tamista määrätavoitteista.  

Projektin  muu työskentely kä-
sitti operatiivisen suunnittelukier-
roksen  (5-  ja  1-vuotissuunnitel-
mat) läpiviemisen, vesitierekiste-
nfl  kehitystyön, sisäisen laskennan 
uusimistyön sekä vesitietoimialan 
taloudellisuusstandardikentän ra-
kenteen selvitystyön aloittamisen. 

VESITIE.VERKON 
KEHIUAMISSUUNNITELMA  

Parlamentaarisen liikennekomitean 
työskentelyyn liittyen laadittiin 
vesitieosastolla vesitieverkon ke-
hirtämissuunnitelma vuosille  1974 
—1985.  Suunnitelmassa esitettiin 
-  arvioitu vesiliikenteen  ja 

liikennevälineiden  kehittyminen 
 ko  jaksolla 

-  edellisen perusteella tarvit-
tava vesitieverkko vuonna  1985  

Puutavaran 	Aluskuije-  Kuljetukset 	Matkus - 
uitto 	 tukset 	yhteensä 	tajat  
k -rn3 	 tonnia 	tonnia 	henkilöä 

160296 	538871 	29642 
62640 	6015404 	80669  

Yhteensä 	 7914174 	222936 	6554275 	110311 

-  
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-  ne vesitienpitotoimenpiteet, 
jotka tarvitaan nykyisen vesitie-
verkon muuttamiseksi vuoden 

 1985  tilannetta vastaavaksi sekä 
 sen pitämiseksi toimintakykyisenä 

-  em vesitienpitotoimenpitei-
den  toteuttamiseen tarvittavat  ra-
hoitusresurssit.  

Suunnitelma käsitti meriväyliä 
lukuunottamatta vesitieverkon ko-
konaisuudessaan  ja  sisälsi siten 
myös muiden valtion virastojen, 
tuntien  ja  yksityisten osuuden 
vesitieverkon kehittämisessä. Kah-
den viimeksimaininm osalta suun-
nitelmassa kuitenkin tyydyttiin 
tarkempien selvitysten puuttuessa 

 vain  arvioimaan ao investointien 
kehittymistä kyseisellä jaksolla 
nykyisen kehityksen perusteella. 
Suunnitelma luovutettiin parla-
mentaarisen liikennekomitean lii-
kenneverkkotyöryhmälle elokuus-
sa  1973.  

SATAMATUTKIMUKSEN 
 OHJELMOINTI 

Aikaisempina vuosina valmistu-
neiden Etelä-  ja  Pohjois-Suomen 
satamatutkimusten pohjalta tehtä-
vää valtakunnallista satamatutki

-musta  varten laadittiin tutkimus-
ohjelma. Vuodenvaihteessa  1973-
74  parlamentaarinen liikenneko-
mitea käynnisti satamaselvityksen, 
jonka ohjelmointi suurelta osalta 
perustuu laadittuun tutkimusoh-
jelmaan. 

PYHAMAA-PROJEKTI 

Pyhämaan satamaprojekti  käyn-
nistettiin välittömästi  sen  jälkeen 
kun valtioneuvosto oli tehnyt pe-
riaatepäätöksen Pyhämaan raaka-
öljysataman rakentamisesta  val- 

tion  kustannuksella. Projektiryh
-mä  toimi kiinteässä yhteistyössä 

 Neste  Oy:n kanssa. Maastotutki-
muksia  ja  sataman yleissuunnitte-
lua teetettiin alan konsulttitoimis-
toilla, suomalaisten lisäksi käytet-
tiin yhtä ruotsalaista konsuittia. 
Myös pienoismallikokeita tehtiin. 
Myöhemmin valtioneuvosto mo-
nien vaiheiden jälkeen päätti, et-
tä jalostamoa ei tässä vaiheessa  si-
joiteta Pyhämaalle,  vaan lisätään 
Porvoon jalostamokapasiteettia. 
Tuolloin Pyhämaan sataman tut-
kimukset  ja  yleissuunnittelu ns 
Ketteli-vaihtoehtojen osalta oli 
saatu likimain päätökseen.  Sen  si-
jaan ns Edväisten vaihtoehtoa, jo-
ka ainakin sataman osaka  on 
Ketteliä  parempi, ei sanottavasti 
ennätetty selvitellä. Tästä syystä 
tutkimuksia  ja  suunnittelua jat-
ketaan vielä vuoden  1974  ai-
kana.  

Pyhämaan  sataman aallonmurtajien sijoitusta koskevat mallileokeet  teet et-
tim  Imatran Voima Oy:n rakennuslaboratoriossa. Kuvassa näkyy aallon-
murtajien ympäröimä satama -allas,  etualalla kolme laituripaikleaa. 

JÄRVI-SUOMEN VESITEIDEN 
KEHITTÄMINEN 

Vuoden  1973  aikana tehtiin usei-
ta meriväyliä  ja sisävesiväyliä 

 koskevia liikennetaloudellisia sel-
vityksiä.  Osa sisävesiväyliä  kos-
kevista erillisselvityksistä liittyy 
Järvi-Suomen vesiteiden kokonais-
valtaisen hyväksikäytön kehittä-
mismandollisuuksia tutkivaan sel-
vitykseen. Lisäksi osallistuttiin 
parlamentaarisen liikennekomitean 
eri jaostojen  ja  niiden alaryhmien 
sekä liikenneministeriön  asetta-
mien  työryhmien työhön. 
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Määrättäessä  väylän pääsuun-
tauksesta Varkaudessa tärkeinä 
näkökohtina olivat  A.  Ahiström 

 Oy:n Varkauden teollisuuslaitos-
ten lähivesien käyttö raakapuun 
varastointiin sekä Varkauden 
kaupungin liikenteelliset näkökoh-
dat. Mutkaisen Kopolanvirran si-
jasta väylä kulkee Komminselältä 
Pussilantaipaleen Kannaksen poik-
ki Unnukan Murhilahteen. 

Pussilantaipaleen  kanavan  kat-
kaiseman  tieyhteyden korvaa 
Komminselän yli rakennettu silta. 

Leppävirran alapäähän  raken-
nettiin Muuraispuron kanava, 
joka oikaisee uoman  ja  muodostaa 
samalla rinnakkaisuoman Leppä- 
virran alasuulle. 

Konnuksen  sulku rakennettiin 
nykyisten sulkujen eteläpuolelle. 
Sulkujen sijainnissa  on  otettu huo-
mioon liikenteelliset  ja  maisemal-
liset näkökohdat  ja  mm  Konnuk

-sen  kosket jäivät ennalleen. 
Kallavedellä vesistö  on  enim-

mäkseen luonnostaan riittävän sy-
vää. Eräitä haitallisia kapeikko.

-ja  oli kuitenkin avarrettava. 
Vaativat maastorutkimustyöt 

 on  tehty omana työnä  ja  raken-
nustyöt  on  tehty erillisinä ura-
koina. 

Väylän kokonaiskustannusarvio 
oli  38  milj.  mk  vuoden  1968  hin-
tatasossa.  Ottaen huomioon ra-
hanarvon aleneminen, hanke saa-
tiin toteutettua kustannusarvion 
puitteissa, jopa sitä hiukan alit-
taen. 

Väylätyön  yhteydessä  on  kehi-
tetty ns allasläjitystä imuruop-
pauksen haittavaikutusten poista-
miseksi sekä kehitetty väylän op-
tista merkintää  ja luiskaverhous

-tekniikkaa. 

Konnuksen  sulku 
Varkauden—Kuopion  

syväväylällä.  
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Uiton määrät ovat väyiäiiä yli 
 milj.  k-rn3  vuodessa  ja laivakuije-

tukset  ovat voimakkaassa nousus-
sa  mm  energian hinnan  noustessa. 
Maamme merisatamiin olevien 
pitkien etäisyyksien vuoksi syvä- 
väylällä tulee olemaan huomat-
tava vaikutus ympäröivän alueen 
elinkeinoelämälle. 

Pie/is  joen laiva-  ja uittoväylä. 

KOLI  

e  

YLEISKARTTA 

-  

0 	 5 	0km  

PIELISJOEN  LAIVA-  JA 
 UITTO VAYLA 

Vuoden  1973  aikana saatiin 
pääosiltaan valmiiksi Pielisjoen 
uusi rakentaminen. Rakennustyön 
ensimmäinen vaihe tapahtui  jo 

 vuosina  1956-1958,  jolloin  ra-
kenneniin Kaltimon  kanava  sa- 

IM  AH  ARJ  U  

maan aikaan rakennetun voima-
laitoksen yhteyteen. Tämän jäl-
keen seurasi  10  vuoden tauko, 
kunnes vuonna  1968  aloitettiin 
Kuuman kanavan rakentaminen 
yhtä aikaa voimalaitoksen raken-
tamisen kanssa. Työ valmistui 
vuonna  1971.  Pielisjoen  kolmas 
sulkukanava -  Joensuun kana-
va - rakennettiin vuosina  1971 
—1973.  Vuosina  1969-1973  suo-
ritettiin väylällä tarpeelliseksi 
osoittautuneet ruoppaustyöt  ja 
uittolaitteiden rakentamiset.  

Uudella Pielisjoen väylällä joki 
 on  porrastettu kolmella sululla 

aikaisemman  10  sulun  asemasta. 
Samalla joki  on  koko osuudel-
taan tullut  nippu-uittokelpoiseksi. 
Aikaisemmin Kaltimon kanavan 
rakentamisen jälkeen uitto tapah-
tui nippu-uittona sulun alapuolel-
le, jossa niput hajoitettiin  ja  ui-
tettiin irtouittona Ristisaaren 
erottelupaikalle. Täällä ne jälleen 
niputettiin  ja uitettiin Utran ja 

 Joensuun kanavien läpi jokisuussa 
olevalle käsittelyalueelle, missä ne 
koottiin Saimaan lautoiksi. 

Hankkeen suunnitteluvaiheessa 
 on  tehty useita mallikokeita, jois-

sa  on  tutkittu nippulauttaa  ja 
työntöproomuyhdistelmää  erilai-
sissa olosuhteissa. Väylän mitoi-
tusperusteena  on  käytetty  300 m 

 pitkää laurraa, jossa  on  kandek-
san nippua rinnan. Näillä arvoil-
la väylän minimileveydeksi  on 

 saatu  40 m.  Sulut ovat  16 m  le-
veitä  ja  80 m  pitkiä paitsi Joen-
suun sulku, joka  on 160 m  pitkä. 
Väylän lopullinen kulkusyvyys  on 
2.4 m.  Tähän päästään Kaltimon 

 ja  Kuuman välillä sekä Kaltirnon 
yläpuolella, kun vireillä olevat  

NUMER  OTU  N N U K SET 

0  SUVANTOKADUN  SILTA 

JOENSUUN KANAVA 

JOENSUUN  RAUTATIEKAANTÖSILTA 

KUURNAN  KANAVA  JA  VOIMALAITOS  

KALTIMON  KANAVA  JA  VOIMALAITOS  

KALTIMON KAANTÖSILTA 

UIMASALMEN LAPPASILLAT 

AHVENISEN  KIINTEÄ SILTA  

t  KONTIO- 	/ 
iLAHTI 	//  

Loss I  

JOENSUU  
Iseka  
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säännöstelyhankkeet  lähivuosina 
toteutuvat. 

Rakennustyöt  on  teeretty  pää-
asiassa urakoitsijoilla. Omana. 
työnä  on  tehty pienehköjä ruop-
paustöitä sekä uittolaitetöitä  ja 

 väylän merkitsemistä. 
Hankkeen kustannukset ovat 

noin  35  milj.  mk, josta Joensuun 
 ja  Kuuman kanavien osuus  on  

lähes  20  milj,  mk. Suoritetussa 
kuijetustaloudellisessa tutkimuk-
sessa  on  hankkeella saavuretxa-
vien säästöjen nykyarvoksi saatu 

 57  milj,  mk yritystaloudellisesti 
 ja  45  milj,  mk yhteiskuntatalou-

dellisesti, joten saavutettavat sääs-
töt selvästi ylittävät investointi-
kustannukset  6  %  :n  tuottovaati-
muksella. 

Pielisjoen  väylä yhdistää Pieli-
sen Saimaaseen sekä Saimaan ka-
navan kautta edelleen Suomeniah

-teen,  joten tulevaisuutta, ajatellen 
väylällä  on  huomattava merkitys 
paitsi uiton myös virkistys-  ja 

 matkailuliikenteen  sekä tavaralii-
kenteen kannalta.  

Haapavirta Pielis  Joen laiva-  ja 
uittoväylällä. Betoninen jobde-
ponttoni.  
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Ongelmien 
;  kartoitus  ja  

kehitysohjelma  

5'  

Kehitysohjelman läpivienti 
projektina (Kehto)  

Hallinto  ja  talous  

TALOU1)ELLIS - 
 HALLINNOLLINEN 

KEHITTÄMIS - 
TOIMINTA 

Taloudeilishallinnollinen kehittä-
mistoiminta  KEHTO-projektin 

 muodossa päättyi vuonna  1972.  
Vuoden  1973  aikana saatiin val-
miiksi KEHTO-projektin  loppu-
raportti  "Tie-  ja vesirakennuslai-
toksen taloudellishallinnollinen 
kehittämistoiminta  vuosina  1969 
—1972."  Loppuraportissa on mm 
jatkotoimenpide-ehdotus  projek-
tin  tulosten käyttöönottamiseksi. 

Pääpaino KEHTO-projektin 
jälkihoidossa  oli toimintavuoden 
aikana laitoksen organisaatiouu-
distuksen suunnittelussa. Vuoden 
aikana saatiin aikaan  mm  uusitut 
ehdotukset laiksi  ja asetukseksi 
TVL:stä  sekä luonnos laitoksen 
työjärjestykseksi. 

Muilta osin  on  laitoksen  tabu-
dellishallinnollinen kehittämistoi-
minta  muuttumassa laitoksen eri 
yksikköjen normaalitoiminnaksi. 

LASKENTATOIMI  

Laitoksen sisäisen laskentajärjes-
telmän kenttää laajennettiin vuo-
den  1973  aikana kattamaan  ko-
ko kustannuslas.kennan yleisohjeis-
sa  tavoitteeksi asetetut alueet. 
Laskemaan liitettiin mukaan lai-
toksen hallussa olevien kiinteistö-
jen  ja maj oituskaluston  kustannus- 
laskenta-  ja laskutusjärjestelmät.  

Tietokoneella hoidettava uusittu 
kalustokirjanpitojärjestelmä  tar-
kistettuine kalustonimikkeistöi-
neen  saatiin valmiiksi  ja sen  ken-
tälle vieminen aloitettiin vuoden  
1973  syksyllä. Samoin  on  valmis-
tunut integroituun kokon.aislas-
kentajärjestelmää.n liittyvä  kor- 

jaamotoiminnan  laskenta-  ja las- 
kutusjärjestelmä,  joka otettiin 
käyttöön syyskuun alusta lukien. 

Tietojen:käsittelyn. kehittämis
-tehtävänä  on  ollut laskentajärje&-

telmiin liittyvien tiedostojen kes-
kinäinen. yhteensovittaminen  ja 
hyväksikäyttöasteen  parantami-
nen suunnittelun  ja johtamisjär-
jestelmien.  tarpeita lähemmin vas-
taaviksi. Laskentatoimen kehitys- 
tilannetta eri piireissä kartoittava 
selvitysprojekti käynnistettiin syk-
syllä  1973.  

Laskentatoimen keskusrekiste'-
reinå  toimivien atk-tiedostojen 
valmiusasteen lisääntyessä, ovat 
myös parantuneet mandollisuudet 
käyttää hyväksi atk-menetelmiä 
tehtäessä erilaisia selvityksiä val-
tionhallinnon yleisiä tietotarpeita 
varten. Tietoja siirretään  mm 
paikkatilastoihin, indeksilasken-
taan, toimihenkilöryhmittäin laa-
dittaviin henkilösröselvityksiin  se-
kä eläketietojärjestelmiin. 

Päävaiheicjen  ajoitus 

- 1-i 
,0  

Kehitystoimenpiteiden  
5'  toteutus  

'-1 
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-  liikenteen  määräpaikkatutki
-mus.  

Lisäksi toimintavuoden aikana 
 on  saatu valmiiksi yleiseen  liiken-

nelaskentaan  (vuonna  1970)  liitty-
vät  ja  vesiteiden tarveselvityk

-seen  liittyvät  tietojenkäsittelyteh-
tävät.  

Piirihallinnon atk-laitteistojen 
uusimisen  ja  kaukosiirtojärjestel

-män  suunnittelua jatkettiin järjes-
telmän varsinaisen toteutuksen 

 ja  laitteistohankintojen  siirtyessä 
vuoden  1974  puolelle.  

Kustannuslaskennan  atk-sovel-
lutuksiin liittyvän  raportoinnin 
parannusten  suunnittelu  on  aloi-
tettu  samoinkuin  tarkkailu-  ja 

 koneellisen  liikennelaskennan  atk- 
suunnittelu. 

Samoin aloitettiin Pasilan  vi
-rastokeskukseen  tulevien atk-tilo-

jen  ja  hankittavan  ar.k-laitteiston 
suunnittelu. 

Yhteistyö muiden valtionhal-
linnon atk-organisaatioiden kans-
sa erityisesti atk-toiminnan kehi-
tystyötä koskien  on  jatkunut erit-
täin vilkkaana.  

ATK- TOIMINTA  

TVL:n  keskitettyä atk-toimintaa 
 on  hoidettu edelleen valtion tieto

-konekeskuksen  laitteistoa käyt-
täen.  Tiekokoneiden  käyttö li-
sääntyi edellisen vuoden noin  
2  020:stä  OS-tunnista  2  600:een 

 OS-tuntiin.  Käyrtötuntimäärästä 
 on  noin  93  %  käytetty  IBM-lait

-teistoila  ja  noin  7  % UNIVAC
-11 08-laitteistolla. 

TVH:n  ja  valtion  tietokonekes-
kuksen  keskinäisen pitkäaikaisen 
sopimuksen puitteissa  TVH:lla  on 

 ollut käytössään kaksi suurta 
 etäiseräpäätettä  valtion tietokone- 

keskuksen  IBM-  ja  UNIVAC
-koneisiin sekä kaksi  osituskäyttö

-päätettä.  UNIVAC-koneisiin.  
Piirihallinnossa  tapahtuva  pe-

ruslaskenta  on  varastonvalvontaa 
 ja  kirjanpitoa lukuunottamatta 

suoritettu  PHILIPS-352  toimisto- 
tietokoneilla. Kokonaiskäyttö- 
määrä  31  laitteistolla  on  noin 

 83 500  tuntia. 
Vuoden aikana  käyttöönote-

tuista  uusista sovellutuksista ovat 
merkittävimpiä  
- tierekisterin ylläpitojärjestelmä 

 tiestö-, liikenne-  ja  liikenne-
onnettomuuksia  koskevine osi-
neen  sekä  osa  tierekisterjjn 

  liittyvästä  suunnittelurapor-
tointijärjestelmästä 

- meriväylien massalaskennan 
 atk-sovellutus  

- korja.amolaskennan  atk-sovel-
lutus  

- kiinteistölaskennan  atk-sovel-
lutus  

- tavoitebudjetoinnin  atk-sovel
-lutukseen  liittyvä hankkeiden 

keston  tulosraportointi 

TVH:n  TIETOKONEIDEN  KAYTFO (SOVELLUTUKSITTAIN)  
VUONNA  1973 OS-TUNTEINA  
1.  PAAAJOKAYT  

A. IBM-iaitteistot 
Henkilörekisteri 	................................ 435.9  
Tavoitebudjetointi 	.............................. 166.0  
Suorite- 	ja 	kustannustilastot 	...................... 60.9  
Varastonvalvonta 	.............................. 433.7  
Kalustonvalvonta 	.............................. 12.8  
Kaluston 	kustannuslaskenta 	...................... 66.5  
Korjaamolaskenta 	.............................. 108.6  
Kiinteistölaskenta 	.............................. 69.7  
Taloudellisuuden 	mittausjärjestelmä 	................ 33.8  
Työvoimatilastot 	................................ 34.3  
Kuljetustilastot 	................................... 69.1  
Kirjanpito 	.................................... 98.2  
Tierekisteri 	.................................... 189.1  
Liikennesuunnittelu 	.............................. 28.8  
Liikennelaskennat 	................................ 53.3  
Tiesuunnittelutekniikka 	.......................... 58.5  
Ulkopuoliset 	käyttäjät 	(tiesuunnitteluosaston  konsultit)  23.7  
Muut 	sovellutukset 	(erilliset 	tutkimukset)  366.9  
Tietojenkäsittelymenetelmien 	ylläpito 	ja 	kehittäminen  29.5  
Turun piirin  tietokoneajot  (IBM 360/22) 62.8  

Yhteensä  2 402.1 
B. UNI  VAC-laitteisto 	.............................. 222.1 

2. 	SIVUAJOKAYTTU 	................................ 162.1  
Kaikkiaan 	2 786.3 
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HALLINTO  - 
 TOIMINTA  

Hallintotoimista  huolehtivan hal-
linto-osaston taholta osallistuttiin 
laitoksen uuden organisaatioeh-
dotuksen  ja  laitoksesta annet-
tavan  lain  ja aseruksen  valmiste-
luun. Vuoden  1972  liikenneminis-
teriölle toimitetut laki-  ja  asetus- 
ehdotukset saapuivat TVH:eeiri 
uuteen käsittelyyn alku vuodesta 

 ja  uusi ehdotus laitoksen organi-
saatiosta sekä ehdotukset laiksi  ja 
asetukseksi  samoin kuin luonnos 
työjärjestykseksi toimitettiin lii-
kexmeminisreriöön syyskuussa  1973.  

Edellisten vuosien tapaan vi-
ranomaisille annettiin lausuntoja 
alaan liittyvistä asioista, kuten 
toimikuntien  ja  komiteoiden mie-
tinnöistä sekä käsiteltiin suurin 

 osa virkasuhdeasioita ja  muita 
virkamiehiä koskevia asioita. 
Edelleen käsiteltiin virkaehtoso-
pirnusten soveltamista  ja  tulkin-
taa koskevat  asiat.  

Henkilöstöhallinnon alalla suo-
ritettiin eräitä alustavia selvityk-
siä toiminnan kehittämiseksi. 
Näistä mainittakoon  mm  työhön-
ottojärjestelmän  ja  henkilöstö-
suunnittelujärjestelmän nykytilan 
kartoitus. 

Sisäinen tiedotustoiminta kehit-
tyi vuoden  1973  aikana huomat-
tavasti. Helmikuussa alkoi ilmes-
tyä viikottain toimitettava lehti- 
katsaus maaliskuussa näki päi-
vänvalon thmetn, painettu  hen-
kilökuntalehti,  joka myöhemmin 
sai nimekseen Tierumpu. Lisäksi 
toimitettiin useita kymmeniä  tie-.  

dotteita  ja tiedotuskoulutus  alkoi 
maaliskuussa pidetyllä kurssilla. 

Samoin kirjaamista  ja arkis-
tointia  kehitettiin edelleen aikai-
semmin aloitettujen tutkimusten 
pohjalta yhteistyössä konsulttien 
kanssa sekä TVH:ssa että piiri- 
hallinnossa. 

Vuoden  1973 sosiaalitoimintaan 
 antoi leimansa erityisesti eräiden 

toimikuntien työskentely  ja  so-
siaalihenkilöstössä  tapahtuneet 
muutokset. Keväällä saatiin lai-
tokseen ensimmäinen terveyden-
hoitaja, joka  on  kehittänyt 
TVH:sta käsin TVL:n työtervey-
denhuoltoa sekä hoitanut TVH:n 
terveysasemalla sairaanhoitoa  ja 

 muuta tähän liittyvää toimintaa. 
Keskusvirastoon palkattiin myös 
suunnittelija, jonka päätehtävät 
ovat sosiaalipäällikön lähimpänä 
apuna kehittää  ja  hoitaa lähinnä 
laitoksen vapaaehtoista sosiaali- 
toimintaa  ja taloussuunnittelua 
sosiaaliasiain  osalta. Myöskin 
muutamissa piireissä  on  saatu li-
sätyövoimaa huoltoryhmiin. 

TVH suoritutti  Kainuun piirin 
osalta perusteellisen terveysturki-
muksen, joka perustui kaikkiin 
työnantajalle tulleisiin lääkärin-
todistuksiin. Tutkimus laajennet-
tiin vuoden  1974  alusta koske-
maan  koko  laitosta. 

Syksyllä  1973  perustettiin vir-
kistys-  ja liikuntatoimikunta  (VI-
LI), jonka tehtävänä  on  kehittää 

 ja  hoitaa virkistys-  ja liikuntatoi
-min taa TVH :ssa.  

Hallinto-osasto käsitteli laitok-
sen toimintaan liittyvät lainsää-
däntöä koskevat  asiat  sekä valvoi 
valtion etua tuomioistuimissa  ja 

 virastoissa.  Tien kunnossapidon  

laiminlyönnistä ym johtuvia  kor-
vaushaicemuksia  käsiteltiin  262.  
Haasteita TVH sai  505  ja suos-
tumus  asian käsittelemiseksi  ran-
gaistusmääräysmenettelyin  annet-
tiin  41  tapauksessa. Oikeuden-
käynneissä edustuksia oli  125.  
Kuluneena vuonna TVH oli osal-
lisena eräissä erittäin laajoissa  ja 

 laitoksen toiminnan kannalta pe-
riaatteessa tärkeissä oikeuden-
käynneissä, joista useat ovat edel-
leen vireillä eri oikeusasteissa. 

Yleisistä teistä annetun  lain 
 mukaisia tietoimituksia  ja  pakko-

lunastu.ksia, kiinteän omaisuuden 
hankintaa  ja  käyttöoikeutta sekä 
niihin liittyviä korvauksia koske-
vat  asiat  kuuluivat myös hallinto- 
osaston tehtäviin. Valtion etua 
valvottiin  1 047 tie-  ja maanmit-
taustoimituksessa  sekä  170  maan-
jako-oikeuden istunnossa. Tiekor-
vauksia maksettiin kaikkiaan lä-
hes  38  milj.  mk. Ratkaistu; ylei-
sistä teistä annetun  lain  mukaiset 
korkotukilainat edustivat  pää-
omamääräitään 670 000  markkaa 

 ja  hakemuksia oli kaikkiaan  13.  

Työoikeusasiaintoimistossa  val-
misteltiin työehtosopimuksia kos-
kevat  asiat ja huolehditriin  työ-
ehtosopimusten soveltamisesta se-
kä soveltamisen valvonnasra  koko 
TVL:n  osalta. Toimisto käsitteli 
myös keskusviraston sekä työso-
pimussuhteisia toimihenkilöitä 
koskevat että muut työoikeu  den 

 alaan kuuluvat  asiat.  Samoin 
huolehdittiin uusien työntekijöi-
den työhönotosta pääasiassa kes-
kusviraston osalta. 

Työehtosopimuksia solmittiin 
 16,  joista varsinaisia työehtoso-

pimuksia oli  12  ja työehvosopi- 

- 

- 
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muspöytäkirjoja  4.  Sopimukset 
valmisteltiin yhteistyössä työ-
markkinajärjestöjen edustajien 
kanssa. 

Toimintavuonna vaikeutti toi-
miston toimintaa lisäksi teknillis-
ten virkamiesten  ja  toimihenkilöi-
den  9.5.-1.6.1973  välisen  ajan. 
kestänyt työtaistelu. 

Työsuojelutoiminnan  painopiste 
oli koulutuksessa. Työsuojelutoi-
mikuntien jäsenten koulutus jär-
jestettiin kirjekurssie.n  ja  opinto- 
ryhmien muodossa. Laitoksen 
muulle henkilökunnalle järjestet-
tiin piirien kanssa yhteistyössä 
työsuojelukursseja  ja  neuvottelu- 
päiviä. Kaikkiaan osallistui työ-
suojelukoulutukseen noin  2 700  
henkilöä. Ensimmäiset TVL:n 
työsuojelun perusteita sekä erilai-
siin töihin liittyviä alakohtaisia 
työsuojeluohjeir.a selvittelevät 
TVL:n työsuojeluohjekirjaset saa-
tiin ju.lkai.stuksi  ja  jakeluun. Työ-
suojelulainsäädännön muutosten 
sekä työsuojelun kehityksen seu-
raamisen vuoksi oltiin yhteistyös-
sä erityisesti valtiovarainministe-
riön, sosiaali-  ja  terveysministe-
riön, työsuojeluhallituksen  ja 
Työturvallisuuskeskuksen  kanssa. 

TILl-  JA  
TARKASTUS - 
TOIMINTA 
Tili-  ja tarkastustoimisto  on  huo-
lehtinut - paitsi TVH:n tiitoj-
rnipaikan tehtävistä - asetuksen 
mukaisesti laitoksen keskuskir-
janpidosta  ja tilivirastotehtävien 
sä.ännönmukaisesta  hoidosta. 

Edelliseen vuoteen verraten 
ovat laitoksen menot lisaanty-
neet  lähes  10 %  tulojen lisäyksen 
ollessa yli  34 %.  Tulojen kasvu 
näin suuressa määrin johtuu lä-
hinnä TVL:n ulkopuolisille suo-
rittamien töiden  ja  niistä peritty-
jen korvausten lisääntymisestä. 

Taloussuunnitelma-  sekä tulo-
ja menoarvioehdotusten lopulliset 
kokoonpanot  ja yhdistämiset  ovat 
tapahtuneet tili-  ja tarkastustoi-
mistossa.  Aikaisemmin aloitettu-
jen talous-  ja  toimintasuunnitel-
mien yhteensovittamista  on edel-
ken.  jatkettu. 

Tarkastustoiminnan 	kehittä- 
mistavoitteisiin  liittyen  on  vuoden 

 1973  aikana kiinnitetty erityistä 
huomiota perustositteiden vir-
heettömyyden tarkastusm.ener.el

-mun ja  laadittu suunnitelmia 
otantatarkastuksen käyttömandol-
lisuuksista tässä tarkoituksessa. 
Menetelmät  on  todettu käyttökel-
poisiksi, mutta toistaiseksi ei nii-
tä vielä ole laajemmalti sovellet-
tu käytäntöön. 

Toimin tavuoden aikana suori-
tettiin kaikkiaan  123 kohdetar-
kastusta,  joista  14  oli piirikont-
toritarkastuksia. Tiityspaikkoi

-hin  kohdistuvia tarkastuksia suo-
ritettiin  95  sekä varastotarkas-
tuksia  ja erikoistarkastuksia  kum-
piakin yksi. TVH:n  kassa  tar-
kastettiin  12  kertaa. 

VARASTO - 
TOIMINTA 

TVL:n tarvikehankinnat  olivat 
vuoden  1973  aikana noin  144.3  
milj,  mk.  Alla  olevasta taulukos-
ta ilmenevät hankinnat sekä so-
pimuksen laatijoiden että hankin-
nan suorittajien mukaan jaotel-
tuina. 

Tärkeimpien ta.rvikkeiden osal-
ta  jakaaruivat hankinnar seuraa-
vasti: 

bitumituotteita  10.9  milj.  mk  
kalsiumkloridia  13.6  milj,  mk 
natriumkloridia  2.8  milj.  mk  
tiemaalia  2.5  milj,  mk 
varaosia  15.8  milj,  mk 
tiekair.eita  266 km  
teräsputkia  93 km 

Kalustohankintojen  osalta aloi-
tettiin vuosien  1964-1967  - 
kalustohankintahuippuvuosien - 

 aikaisten koneiden korvaa.minen. 
Vuoden  1973  hankinta,  29.6  
milj.  mk  vastasi jälleenhankinta-
hinnalla mitaten noin  5  %  koko 

 kalustosta. Määrältään suurin ka-
luston uusinta suoritettiin kuor-
ma-autojen  ja pyörätraktoreiden 

 osalta, joista uusittiin noin  10 %.  

Sopimukset 	 Ostot  

	

% 	milj,  mk 	% 	milj,  mk  
TVH 	........................ 29.7 	42.9 	17.6 	25.4 
Piirikonttorit 	.................. 28.5 	41.1 	30.3 	43.7  
Varastot 	...................... 41.8 	60.3 	52.1 	75.2 
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KALUSTON  MAARA (KPL)  JA  ARVIOITU  JALLEEN
-HANKINTA-ARVO  (MILJ.  MK) 31.12.1973  

Asfaltinlevittimet  15 2.4  
Erikoisautot 	.................... 35 5.0  
Henkilöautot  135 4.0  
Jyrät 	.......................... 73 4.2  
Kaivukoneet  9 1.8  
Kompressorit  51 1.9  
Kuorma-autot 	.................. 1111 84.1  
Lautta-alukset  9 29.6  
Lossialukset 	.................... 51 26.6  
Lossit 	........................ 105 33.5  
Lumiaurat 	.................... n. 3 000 24.0  
Murskauskalusto -  35.3  
Nosturit 	...................... 16 2.5  
Pakettiautot 	.................... 181 3.2  
Pyöräkuormaimet  93 14.5  
Pyörätraktorit lisälaitteineen  685 33.7  
Päällysteasemat  16 11.2  
Ruoppauskalusto -  12.3  
Seulontalaitokset  186 10.5  
Sähkövoima -asemat  222 13.8  
Telapuskutraktorit  14 7.7  
Tiehöylät 	...................... 794 136.3  
Tutkimuslautat  2 2.2  
Varasiltakalusto -  11.8  

RATIONALISOINTITOIMINTA 
TUOTANTOTEKNINEN 

 RATIONALISOINTI  

Työntutkimus  ja  taloudellisuus- 
standardit 

Toimintavuoden alussa saatiin 
valmiiksi selvitykset tien raken-
tamisen  ja  kunnossapidon  tutki

-mustarpeesta  sekä näiden perus-
teella laadittu  työntutkimustoi-
minnan  pitkän tähtäyksen oh-
jelma. 

Tutkimustoiminnan  ohjaamisek
-si ja  kehittämiseksi laadittiin 

useita  tutkimussuunnitelmia  ja 
 -ohjeita. Kunnossapitoon liitty-

viä töitä  on  tutkittu enemmän  

kuin aikaisemmin  ja  tämän vuok-
si  on  laadittu  kunnossapitotöiden 

 yleiset  tutkirnusohjeet. Menetel-
möinnin  osuus tutkimustoiminnas-
sa  on  lisääntynyt.  

Työntutkimu.ksia  tehtiin yh-
teensä useita satoja  ja  keskeisiä 
tutkimuskohteita olivat  mm  
- maarakennustöiden koneyh- 

distelmät 
- kunnossapidossa 	käytettävä  

kuormauskone 
- työmaatukikohdan  siirto  
-  rakenteen  parantamistyömaal - 

la  käytettävät  työmenetelmät 
-  erilaiset  kunnossapitotyöt:  har- 

jaus, höyläys  ja  liukkauden 
torjunta.  

Työnxutkimusten 	perusteella  
on  tehty  tutkimusselostuksia  mm 

 päällystystöistä, taivikunnossapi-
dosta,  tien  sitomattomien  kerros'- 
ten  rakentamisesta,  raivaustöistä 

 ja  työmaatukikohdan  siirtämises-
tä sekä  tiemestaripiirien  tukikoh-
tien  viheralueista. 

Taloudellisuusstandardeja  on 
 laadittu yhteensä yli  200,  joista 

lähes puolet  on  työntutkimuksiin 
 perustuvia, noin  30  kunnossapi-

totutkimuksen  yhteydessä  laadit
-tuja ja  noin  100  standardia  on 

 valmistunut  jä.lkilaskentatietojen 
 perusteella.  Työnsuunnittelua  var-

ten  laadittuja taloudellisuusstan-
dardeja  on  käytettävissä kaik-
kiaan  336,  joista  114 on  jälkilas-
kentaan  perustuvia.  

Työntutkimukseen  ja  taloudel-
lisuusstandardien  laadintaan liit-
tyvää koulutus-  ja  tiedotustoimin-
taa  on  jatkettu aikaisempien 
vuosien tapaan.  

Ergonomia 

Ergonomiatoiminra  aloitettiin var-
sinaisesti vasta keväällä  1973. 

 Toiminnan keskeisenä tavoittee-
na  on  soveltaa  ergonomian  perus-
tutkimuksen tietoja erityisesti 

 tienpidon  yhteydessä esiintyvien 
 työolosuhteiden suunnittelemisek

-sija parantamiseksi.  

Ergonomiatutkimuksen  kohtei-
ta ovat olleet  mm  työmaasuojat, 
työkoneiden ohjaamot  ja  piiri

-konttoreiden  atk-tilat. Tutkimus-
tulosten pohjalta käynnistetyn 
työn tuloksena  on  määritelty 

 TVL:een hankittavien  koneiden 
 ergonomiset  vaatimukset. Lisäksi 
 on  osallistuttu  koneiden vastaan- 
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Työkoneiden ergonomisia  ominaisuuksia tutkitaan jatkuvasti.  

ottotarkastuksiiri  ja työsuojeluhal-
lituksen turvallisuusohjeryhmien 

 työskentelyyn. 
Koulutuksen osuus  on ergono-

miaroiminnassa  ollut suuri. 

Kustannustutkimus  

Kustannustutkimuksen 	toimiala 
laajeni huomattavasti vuoden 

 1973  aikana. Entiseen tapaan  jul- 

kaistiin jälkilaskentatietojen  pe-
rusteella taloudellisuusstandardei

-hin  kuuluvia rakentamisen  ja 
kunnossapidon yksikköhintatieto-
ja,  kustannusten jakautumista 
koskevia kustannustiedotteita  ja 
materiaalihintoja  koskevia stan-
dardeja. Rakentamisen raloudelli-
suuden mittausjärjestelmän  (TAL-
MI) tesrauksia ja olosuhdetietojen 

 keräystä jatkettiin samoin kuin 
aikaisempinakin vuosina. 

Kustannusryhmän  uusista teh-
tävistä laajimpia olivat 
-  rakentamisen taloudellisuuden 

mittausjärjestelmän uusien olo-
suhdemallien  ja  uuden  Talmi- 
ohjeiston laadinta 

-  osallistuminen 	raportoinnin 
kokonaisselvitykseen 

- "tyyppitiehen"  perustuvan uu-
den kustannustarkkailulasken-
nan valrnisteleminen 

-  osallistuminen hankkeen kes-
ton nilosraportin atk-ohjel-
man laatimiseen. 

Lisäksi  on  tehty useita suppeita 
kustannusselvityksiä eri aiheista. 

Työnsuunnittelun  kehittäminen  

Työnsuunnittelun  ja työnjärjeste-
lyn  kehittäminen  on  ollut pää-
asiassa koulutusaineiston laadin-
tatyötä, joka  on  suuntautunut 
hanketason työnsuunnitteluun. 
Työnsuunnittelun kehittämisryh-
mä (TK-ryhmI)  on  osallistunut 
yhteensä  25  koulutustilaisuuden 

 pitämiseen. 
Työnsuunnittelun  ja työnjärje&-

telyn  koulutusta  ja  kehittämistä 
varten  on  vuonna  1973  laadittu 
kaksi ohjekirjaa, kolme koulutus- 
pakettia  sekä aineisto kahteen ly -
hyeen kurssiin. Keskeisiä aiheita 
ovat olleet toimintaverkot, työ-
kohdesuunnittelu, työnjärjestely 

 ja massansiirtosuunnittelu. 
Työnsuunnitteluun,  liittyen  on 

 lisäksi uusittu silanrakennustöj
-den suoriteryhmittely  ja  käyn-

nistetty työnsuunnittelun tasosel-
vitys sekä suoritettu ensimmäi-
nen työnsuunnitrelurason määri

-tys  käyttäen hyväksi työnsuun-
nittelun yhdysmiesten verkostoa.  
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HALLINNON RATIONALI-
SOINTI 

Hallinnon 	rationalisointtybssä  
on  toimintavuoden aikana voi-
maickaasti keskitytty  HR-käsit-
teen sisällön, tavoitteiden  ja  toi-
mintatapojen tunnetuksi tekemi-
seen laitoksen piirissä. Jäi jempä

-nä  erikseen mainittujen toirninto-
jen lisäksi kehitetään jatkuvasti 
laitoksen  lomake- ja asiakirjatek-
niikkaa, työnluokitusta ja rapor-
tointia  sekä osallistutaan koulu-
tustoimintaan. Samoin pidetään 
alan kehityksen seuraamiseksi yh-
teyttä sekä valtiovarainministe-
riön että muiden virastojen hal-
linnon rationalisointielimiin,  Ra-
tionalisointiliittoon ja  HR-koulu

-rusta järjestäviin  järjestöihin. 

Merkittävimmät tutkimus-
koh  teet 

Diariointi-  ja arkistointimenetel
-mien  kehittämisen pääpaino 

TVH:ssa  on  ollut arkiston  ja  tie-
suunnitteluosaston  toimintojen ke-
hittämisessä. Lisäksi valmistui 
uusi järjestelmä tiemestaripiirejä 
varten  ja piirikonttoritasolla  saa-
tettiin toimialakirjaustutkimus lop-
puun. 

Asiakirjatekniikaa  kehittämi-
seen liittyen nykyaikaisen asiakir-
jatekniikan mukaiset kirje-, muis-
tio-  ja pöytäkirjamallit  valmistui-
vat kesäkuussa  1973.  

Lomakerationalisointi  ja 
 paina  tus 

Lomakerationaljsoinnjn  tarkoitus 
 on  palvella laitoksen toimintaa 

tuottamalla mandollisimman tar-
koituksenmukaisia  ja heippokäyt-
töisiä  lomakkeita. Toimintavuo- 

den aikana  on  annettu ohjeita 
lomakkeiden  ja  muiden painotuot-
teiden hankinnasta, painatuksesta 

 ja  varastoinnista. Painotuoteluet-
teloa uusittaessa poistettiin  tar 
peettomina 84 lomaketta  ja  jul-
kaisua. Painatuksia oli kaikkiaan 

 390,  joista uusia painotuotteita 
 110.  Vuoden lopussa oli laitok-

sen virallisia lomakkeita noin 
 500,  julkaisuja  220  ja  muita pai-

notuotteita noin  100.  Painotuot-
teiden hankintaan käytettiin ra-
haa noin  milj,  mk. 

Työnluokitus 

Työnluokituksen  ajan tasalla  pi-
tämiseksi on  käyty läpi TVH:n 

 ja  Valtion Työntekijäin Liitto 
Vaty ry:n työehtosopimuksen 
kunnossapiro-, maa-  ja vesiraken-
nustöitä  koskeva työnluokitus. 

TVH:n  ja  Valtion Työnjohta-
jien  ja  Toimihenkilöiden Liitto 
ry:n  välisen  työehtosopimuksen 
työnjohtajia  ja toimistohenkilö

-kuntaa koskeva luokitus  on  tar-
kistettu  ja  selvitetty tapahtuneen 
kehityksen aiheuttamat muutok-
set toimihenkilöiden tehtäväken

-tassa. 
TVH:n  ja  Tie-,  vesi-  ja ilmai-

luhallinnon  hen kilökuntaliitto 
ry:n  toimihenkilöitä (TVH:ssa 
työskenteleviä) koskevan työehto-
sopimuksen mukaiset ammattini-
mikkeet käytiin läpi TVH:n  ja 

 järjestön hyväksymän työnluoki-
tusjärjestelmän mukaisesti. Uusia 
ammattinimikkeitä luokiteltiin 
viisi. 

Aloitetoiminta  

Aloitteita saapui lukumääräisesti 
suunnilleen yhtä paljon kuin ai- 
kaisempinakin vuosina. Aloite- 

toiminnan edelleen tehostamiseksi 
aloitetoimikunta teki esitykset 
palkkiomäärärahan korottamisek-
si  ja ohjatun aloitetoiminnan 
käynnistämiseksi.  Kaikkiaan kä-
siteltiin  52  aloitetta, joista  28  
palkittiin. 

Pasilan virastokeskusprojekti 

Vuoden aikana  on  tehty raken-
nuksen maankaivu-  ja  louhinta- 
työt. Tammikuussa annettiin lau-
sunto luonnospiirustuksista raken-
nushallitukselle  ja  kesä—heinä-
kuussa suoritettiin TVH:ssa ka-
lusteinventointi virastokeskuksen 
kalustamissuunnittelua varten. 
Vuoden lopulla valmistui raken-
nuksen huoneohjelma. 

Lisäksi  on  koottu  ja  toimitettu 
rakennus-, sähkö-, LVI-  ja kul-
jetinsuunnittelijoille  heidän eri 
suunnitteluvaiheissa tarvitsemiaan 
tietoja. 

KIRJASTO  - 
 TOIMINTA  

TVH:n  kirjaston luetteloihin oli 
vuoden  1973  lopussa merkitty 

 19 484  nidettä, mikä merkitsee 
yli  3 %:n  lisäystä edelliseen vuo-
teen verrattuna. Lainauksia kir-
jastosta suoritettiin  1 027,  joista 

 116  laitoksen ulkopuolisille. Kaur 
kolainapyyntöjä muista kirjastois-
ta tuli  53,  näistä voitiin toimit-
taa  22.  Vastaavasti lainattiin 
muista kirjastoista  40  teosta.  Ar-
tikkelikopioita  toimitettiin  1 474  
sivua. Lukusalikäyntejä oli kaik-
kiaan  71.  

Jokaisessa piirissä hoidettiin li-
säksi omaa kirjastotoimin.taa. 



TVH:N  KIRJASTOON SUORITETUT  Kl  RJASTOHANKINNAT 
 SEKA HANKINTOIHIN  KAYTETYT  VARAT  VUONNA  1973  

Lukumäärä Käytetyt  varat  
mk 

Uusia 	kirjoja 	 ........................ 646 8 842  
Aikakausijulkaisuja 
- 	kotimaisia 	 ........................ 100 2 504  
- 	ulkomaisia 	 ....................... 152 12515  
Sarja-  ja  jatkoteoksia 	.................. 12 2 687  

Yhteensä  910 26548  

KOULUTUSTOIMINTA 

KOULUTUSTOIMINNAN  JAKAUTUMINEN  TVH  :SSA  KOULU
-TETTAVIE.N  RYHMIEN  JA KOULUTUSTILAISUUKSIEN 

JARJESTAJIEN  MUKAAN VUONNA  1973.  

Järjestäjä  

TVL  Valtion  Ulkopuol.  Yhteensä 
koulutus- 

keskus  
Koulutustilaisuuksia 	.  80 57 51 188  
Koulutuspäiviä  261 382 187 830  
Miestyöpäiviä 	....... 7 215 1394 1074 9 683  
KOULUTETTU  
HENKILOMAARA  
Insinöörit 	 ........... 1160 141 191 1 492  
Rak.mestarit, 	teknikot  579 34 14 627  
Muut 	virkamiehet 	ja  
toimistohenkilökunta  369 50 77 496  
Työnjohtajat  97 2 21 120  
Työntekijät 	 ......... 202  -  20 222  

Yhteensä 	 ............ 2 407 227 323 2 957  

VÄESTÖNSUOJELU- 
TOIMINTA 

Toimintavuoden lopussa uusittiin 
 TVL  :n suojelusuunnitelmat  pe-

rusteellisesti  ja  lähetettiin lausun-
nolle  sjsäasiainministeriöön. 

Koulutustoiminta  on  lähinnä 
kohdistunut  vss-perustietouden  ja 

 eriasteisen ensiapukoulutuksen  an-
tani.iseen. 

Vss-materiaalitilanteessa  ei ole 
tapahtunut muutoksia  aikaisem

-pun  vuosiin verrattuna. Mate-
riaali käsittää edelleen  TVH:ssa 

 koulutusta varten tarvittavan yh-
den  yleisryhmän varustuksen  ja 

 kolme ylimääräistä  ensiapulauk-
kua  ja  erilaiset  lastasarjat.  Mate-
riaalin  hankintaa silmällä pitäen 

 on  tehty  hankintasuunnitelma  5-
vuotiskaudeksi. 

Piirihallinnossa  on  henkilökoh-
taisia  suojavälineitä. 900:lle  hen-
kilölle sekä runsaasti  palosammu

-tus-  ja  ensiapukalustoa alkusam-
mutusta  ja  loukkaantuneiden en-
siapua varten. Kaluston täyden

-nyshankinnat  on  suunniteltu 
myös  5-vuotisohjelman  mukai-
sesti. 

Yhteistoimintaa  on  ollut kun-
nallisten  ym vss-viranomaisten 
kanssa.  

Koulutustoimintaan  on  TVH:ssa 
 käytetty  9 683 miestyöpäivää, 

 joista laitoksen, omaa koulutusta 
 75 %,  Valtion koulutuskeskuksen 
 hoitamaa  14 %  ja  ulkopuolisten 

koulutuksen järjestäjien  hoitamaa 
 11 %. Koulutusmääräraha  vuon-

na  1973  oli  113000  mk. Koulu
-tusaiheista  on  keskeisimpänä ollut 

 johtamiskouluxus,  jossa erityisesti 
 johtoryhmäkoulutus  näyttää tuot-

tavan lupaavia tuloksia.  

Piirihallinnossa  käytettiin  kou-
lutustoimintaan  noin  15 000  mies

-typaivaa.  
Toimintavuoden aikana laadit-

tiin  yksilökohtaiseen  koulutus- 
tarpeeseen perustuva koulutuksen 

 ja  valmennuksen tutkimus-  ja 
 suunnittelujärjestelmä.  Suoritetut 

 koetutkimukset  osoittavat, että 
järjestelmää  on  mandollisuus ke-
hittää samoilla perusteilla.  

- 
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Till  npäätös  

TULOT  

Tie-  ja vesirakennuslaitoksen  sekalaiset tulot 
Saimaan kanavan tulot ...................... 

 Tie-  ja vesirakennuslaitoksen perimät  tulot ulko-
puolisille suoritetuista töistä .................. 
Menorästien  ja siirrettyjen  määrärahojen peruu-
tukset 
Valtion maaomaisuuden  ja  tuloa tuottavien oi-
keuksien myynti ............................  

29 484 338,13  
Virastojen väliset tilitoimet 
Lähetteiden 	tili 	............................ 
Menojen siirtotili  

1 264 264 497,32  
Valtion tilivelka joulukuun  31.  päivänä  1973 

8110984,83 
977 56 1,93 

19 750 284,77 

505 506,60 

140 000,00 

126 574 253,96 
1137690243,36 

35 585 533,02  
Yhteensä  1 329 334 3 68,47 

Tie-  ja vesirakennus:laitoksen  saatava  1.  päivänä 
tammikuuta  1973 	 .......................... 28019792,48  

MENOT 

Hallintomenot 	............................ 108 674 536,63  
Kunnossapitomenot 	........................ 353 930 311,56  
Rakentamismenot 	.......................... 492 141 900,00  
Rakentaminen 	työllisyysvaroilla 	(kunnossapidon 
osuus 	= 	42 343 000,00) 	 ...................... 193 754 361,96  
Työ-  ja vankisiirtoloille  sekä työleireille järjestet- 
tävät 	työt 	.................................. 18 000 000,00  
Ulkopuolisille 	suoritettavat 	työt 	.............. 18 570 532,42  
Maantie-  ja paikallistiealueiden lunastaminen  38 230 326,66  
Koneiden 	hankkiminen 	...................... 27 358 975,07 

1 250 660 944,30  
Virastojen väliset tilitoimet 
Lähetteiden 	nu. ............................ 24 078 460,60  
Tulojen 	siirtotili 	............................ 26 575 171,09 

50 653 631,69  
Yhteensä  1 329 334 3 68,47 
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..  Kansainvälinen  yhteistyo  

Kansainvälinen yhteistyö  on  en-
tisestään lisääntynyt  tie-  ja  vesi-
rakennuslaitoksen piirissä vuoden  
1973  aikana. 

Ulkomaalaisten kiinnostus lai-
toksemme toimintaa kohtaan  on 

 jatkuvasti kasvanut. Tierakennus-
alan eri sektorien asiantuntijoita 

 on.  vieraillut tutustumassa laitok-
semme toimintaan. Vierailijoita  on 

 ollut  mm  USA:sta, Pohjois-Viet-
namista, Kreikasta, Ranskasta, 
Saksasta, Puolasta, Unkarista sekä 
Neuvostoliitosta. 

Jyväskylässä järjestettiin  21.-
23.2.1973  ensimmäiset kansainvä-
liset talvitiepäivät, joiden yhtenä 
isäntänä toimi  tie-  ja  vesiraken-
nuslaitos. Talvitiepäivät saavutti-
vat suuren suosion ulkomailla  ja 

 runsas osanottajamäärä koostui 
yli  20  maan edustajasta. 

Pohjoismaisten tieviranomaisten 
kesken kanssakäyminen  on  ollut 
vilkasta edellisten vuosien tapaan 
pääasiassa PTL:n (Pohjoismaiden 
Tieteknillinen Liitto) puitteissa. 
Työskentely tapahtuu  15  aktiivi-
sesti toimivassa jaostossa, joihin 
Suomesta osallistuu noin  150  hen-
kilöä. 

Liiton Suomen osaston puheen-
johtajana  on  pääjohtaja Martti 
Niskala  ja  sihteerinä ylijohtaja 
Väinö Suonio. Liiton toimintaa 
vuoden.  1973  aikana  on  aktivoi- 
nut  kesäkuussa Kööpenhaminassa 
pidetty kongressi, johon laitoksen 
piiristä osallistui lukuisia insinöö-
rejä pääjohtaja Martti Niskalan 
johdolla.  

Muusta yhteistyöstä mainitta-
koon pohjoismainen tieliikenne-
lainsäädäntökomitea, jossa Suo-
mea edustaa yli-ins.  Lasse  Seppo- 
vaara. 

Muista kansainvälisistä yhteis-
työjärjestöistä mainittakoon edel-
leen: 

PIARC,  Permanent Internatio-
nal Association of Road Congres-
ses.  Pääjohtaja Martti Niskala  on 

 toiminut Suomen edustajana osal-
listuen myös PIARC'in pysyvän 
kansainvälisen  komission,  (Perma-
nent International Comission) 

 työskentelyyn.  Komission  työssä 
keskeisimpänä  on  ollut vuoden  
1975  tiekongressin  järjestelyyn 
liittyvät kysymykset. 

PIARC'in  eri komiteoiden 
työskentelyyn ovat osallistuneet 
TVH:sta lisäksi ylijohtaja Väinö 
Suonio  (Economic and Finance 
Committee), tekn.tri Matti U. 

 Vuorio  (Committee on Flexible 
Roads)  ja dipl.ins.  Jorma Hintik-
ka  (Committee on Winter Main-
tenance). 

IRF,  International Road Fede-
ration. Miinchenissä  pidettyyn 

 VII  maailman kongressiin osallis-
tui TVH:sta useita insinöörejä 
pääjohtaja Niskalan johdolla. 

OECD, Organisation for Eco-
nomic Cooperation and Develop-
ment.  Suomen pysyvänä edusta-
jana tietutkimustoimintaa ylinnä 
koordinoivassa  ja päättävässä  or-
gaanissa (Steering Committee for 
Road Research) on  ollut ylijohta-
ja Väinö Suonio. Tietutkimusalan  

työhön kuuluvien työryhmien 
työskentelyyn ovat laitoksen useat 
insinöörit osallistuneet. 

ECE,  Economic Comission for 
Europe,  joiden kokouksiin laitok-
sen insinöörit ovat osallistuneet. 

IABSE,  International Associa-
tion for Bridge and Structural 
Engineering.  Suomen osaston pu-
heenjohtajana  on  toiminut raken-
nusneuvos Yrjö  Winter. 

EEC, European Economic Com-
munity 

PIANC,  Permanent Inteiinatio.-
nal Association of Navigation 
Congresses.  Ottawassa pidettyyn  
23.  kongressiin osallistuivat pää-
johtaja Martti Niskala, yli-ins. 

 Mauno Heikkilä, tekn.lis.  Heikki 
Pertovaara  ja dipl.ins. Paavo 

 Sarkkinen. 

ICHCA,  International Cargo.- 
Handling Co-ordination Associa-
tion.  Hampurissa pidetyn  kong-
ressin  osanottajana oli tekn.lis. 

 Heikki Pertovaara.  

Saimaan kanavaan liittyvä yh-
teistyö Neuvostoliiton edustajien 
kanssa  on  jatkunut entiseen ta-
paan. 

Useat laitoksen insinöörit ovat 
tehneet opintomatkoja Euroopan 
eri maihin jopa Japaniin  ja  Thai-
maahan asti.  

Tie--  ja vesirakennuslaitosta ja 
sen toimialaa  koskevia tietoja  on 

 edelleen toimitettu eri ulkomai-
sille laitoksille  ja  eri lehdille.  
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Sammandrag  

I  väg-och vattenbyggnadsverkets  or-
ganisation  skedde icke  under  verk-
samhetsåret förändringar. 

Däremot skedde i personalen  en 
 förminskning av över  1 000  personer, 

vilket  till  största delen berodde  på 
 förminskning av arbetstagarna. Sam-

manlagt var i väg-och vattenbygg-
nadsverkets tjänst i slutet av året 

 26 337,  av vilka  den  tekniska perso-
nalens andel var  2 591  och annan 

 personal 5 651.  Arbetstagarnas an-
tal var  18095.  

VAGAR  

Vägnätet och trafiken 

Vägnätets längd ökade  under  året 
med  291 km. Totalväglängden  var 
i slutet av året  73 211 km.  Av sagda 
längd var  161 km  motorvägar och 

 13 km  motortrafikvägar. Inemot  40 
0/0  av vägnätets längd var försedd 
med beläggning. 

Med hjälp av årligen utförda 
kontrolitrafikräkningar samt vart 
femte  år  utförda trafikräkningar 
följde  man  med landsvägstrafikens 
utveckling som förut. 

Forsknings- och utvecklingsverk-
sambeten 

Av planering betjänande vägnäts- 
och trafikutredningar  må  nämnas 
vägregistret och olika trafikundersök-
ningar.  

I  vägregistrets utvecklingsarbete 
fästes  den  huvudsakliga uppmärk-
samheten  på  upprätthållandet av ett 
registersystem samt planering av 
utnyttjandet av registret. 

Planeringsarbetet för  en  hela lan-
det omfattande persontrafikundersok-
ning som utförs  under  åren  1974-75  
färdigställdes och med hjälp av 
maskinell trafikräkning utreddes tra-
fikens utveckling och varieringsfor-
mer. 

Inventeringarna av landsvägsnä-
tets bärighet och geometri fortsatte. 
Inventeringen av vägnätsuppgifter 
som gäller bygdevägar fördes  till 

 ett  slut.  

Av färdigställda anvisningar an-
gående vägplanläggning  må  nämnas 
ett normutkast  till  planläggning av 
vägar i lätt trafik och normer för 
planläggning av plankorsningar, 
körbanemarkeringar och kiosker. 

Försök med hastighetsbegränsnin-
gar  pi  vägar påbörjades med trafik-
ministeriets beslut från och med bör-
jan av augusti. Hastighetsbegränsnin-
garna utfördes vägvis och  vägav-
snittsvis.  I  planeringen  togs  i betrak-
tande vägens bredd, trafikmängd, 
vägens geometri, olyckor,  den  lätta 
trafiken samt  de lc,kala  förhållande-
na. Hastighetsbegränsningen omfat-
tade sammanlagt  ca 5 200 km  vägar.  

Man  strävade att fortsätta med 
undersökningsverksamheten som går 
ut  på  att förbättra trafiksäkerheten. 
Som mål  är  utvecklandet av vägplan-
läggningsnormer och lokalisering av 
farliga vägavsnitt. 

Årligen utarbetas olika för un-
dersökningsverksamheten nödvändiga 
statistiker som grundar sig  på  po-
lismyndigheters olycksrapporter.  I 

 statistikerna har utförts  en  noggrann 
definiering av platsen för olyckorna.  

Då man  utredde  den  lätta trafi-
kens olycksanhopningar  på  allmänna 
vägar konstaterade  man  att i vägnä-
tet finns  ca 850 km  sådana väg-
avsnitt vilkas olyckstäthet var årligen 
större  än 0.4  olyckor  per kilometer. 

 Av utredningar erhållna uppgifter 
har använts vid programmeringen 
av förbättringsåtgärderna och  de  har 
tagits i betraktande vid definieringen 
av hastighetsbegränsningar  per  väg.  

Man  har fortfarande strävat att 
medta trafiksäkerhetssynpunkter vid 
programmeringen av väghållningen. 

 I den  fristående utredningen som 
ansluter sig  till den  ekonomiska pla-
nen för åren  1975-79  har  man  grovt 
försökt värdera trafiksäkerhetens nu-
tida läge och förbättringsmöjligheter. 
Enligt utredningen kunde  man  med 
ett  720  mmk  trafiksäkerhetsprogram 

 nå  i jämförelse med  de  nuvarande 
olycksmängderna  en  besparing  på ca 
1 000  personskador och  150  dödsfall. 

Planläggningsverksambeten  

Om  vägnätets utvecklingsbehov  un-
der  åren  1974-85  uppgjordes  en 

 utredning i vilken ingår bl  a  ett 
förslag  till målsatt huvudvägnät år 
1985. Regional vägnätsplanering 

 fortsattes i samarbete med  regional-
planeförbunden.  

Generalplanerna för motorvägarna 
mellan Lojoåsen - Åbo och Borgå 
- Pernå färdigställdes och vägbygg-
nadsplaneringen av såväl motorvä-
gar som motortrafikvägar fortsatte 

 på Lahtis  vägen. Motorvägsplaner 
fastställdes  under  året  12 km,  lands-
vägsplaner  968 km  och bygdevägs- 
planer 86 km.  

Som resultat av VoV:s och kom-
munernas samarbete färdigställdes 
utvecklingsplanerna för Lahtis och 

 Vasa  stadsregioners trafik. Nya  pia-
neringsprojekt  var  Seinäjoki, Lojo, 
Forssa, Jyväskylä  och Brahestads tra-
fikplaner.  I  Jyväskylä  har  man  för 
avsikt att speciellt fästa uppmärk-
samheten  på  masstrafiken och i  Bra-
hestad på  skötseln av  den  lätta tra-
fiken. 

Geoteknisk planering och gransk-
ning skedde i överensstämmelse 
med verksamhetslinjer från tidigare 
ar. 

Byggnadsverksamheten  

I  slutet av året var  under  byggnad 
sammanlagt  2 783 km  vägar i  580  
olika arbetsobjekt. 

För allmän trafik uppläts  266 km 
 vägar mera  än under  senaste  år. 

 Av  de  vägar som uppläts för allmän 
trafik var  1 291 km  landsvägar jäm-
te anslutningsvägar och  165 km 

 bygdevägar jämte anslutningsvägar. 
För trafiken uppläts även  en del  av 
Helsingfors—Lahtis motorväg. För 
nuvarande har  man  färdigställt mo-
torvägen i riktning  mot Lahtis ca 
30 km.  Kostnaderna för det för tra-
fiken upplåtna arbetet var  ca 127  
mmk  och för finansieringen kunde 

 man  använda  ca 39  mmk  av 
Världsbankens  åt Finland  beviljade 

 III  väglån.  
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I  verksamhetsårets beläggnings-
program ingick  2 513 km  belägg-
ningsarbeten av vilka  1 523 km  var 
varmbeläggningar och  990 km  kall-
beläggningar.  De  största antalen av 

 de  utförda beläggningsarbetena var 
asfaitbetong -  1 304 km -  och ol-
jegrusbeläggningar -  1 312 km.  Bi-
tumengrus för bärlager tillverkades 
för  176 km.  Dessutom utfördes yt

-flings-  och lagningsarbeten.  Den  sam-
manlagda mängden av behandlade 
beläggningsmassor var  ca 2.8  milj. 

 ton. I  jämförelse med det förra året 
steg beläggningarnas prisnivå med 
inemot  24 0/0.  Förverkligandet av 
hela beläggningsprogrammet kostade 

 ca 160  mmk.  
Till  väg-och brobyggnadsarbeten 

änvändes  under år 1973 ca 670  
mmk. 

Underhålisverksamheten  
Väg-och vattenbyggnadsdistrikten in-
delas i enlighet med kommuners 
och komniungruppers fördelning i  
174  vägmästardistrikt.  Beräknat  per 
vägmästardistrikt  utgjorde antalet 
underhållbara vägar i medeltal  419 
km.  

Underhållsverksamheten omfattar 
det egentliga underhållet (sommar- 
och vinterunderhåll), nyanläggning 
av beläggningar och det förstärkta 
underhållet. 

Det egentliga underhållet omfattar 
både underhåll av vägar och även 

 på  vägar befintliga anordningar och 
konstruktioner. Som speciella under-
hållsobjekt  må  nämnas  på  allmänna 
vägar befintliga broar samt färjstäl-
len. 

Av sommarunderhållsarbeten  må 
 nämnas nyläggning och förstärkning 

av vägs slitlager,  till  vilket hör bl  a 
lergrusvägars  dammbindning med 
kalciumklorid (behandlade massor  
67 600 ton,  kostnaderna  19.4  mmk), 

 lagning av gropar och påfyllning av 
 material på lergrusvägar  (behandlade 

massor  1.8  milj.  m3,  kostnaderna  23.2  
mmk),  förstärkning och omläggning 
av oljegrusbeläggning (behandlade 
massor  6.8  milj  m2,  kostnaderna  12.0  
mmk).  

De  viktigaste vinterunderhållsar-
betena  är  avlägsnandet av snö och 

 is  med plogning  (7.5  milj.  1k,  kostna-
derna  12.8  mmk)  och med hyvling  
(3.0  milj.  1k,  kostnaderna  15.9  mmk) 

 samt halkabekämpning med  salt 
(33 700 ton,  kostnaderna  4.9  mmk) 

 och med saltsand och  sand (0.7  
milj.  m3,  kostnaderna  14.8  mmk). 

 Kostnaderna för det egentliga un-
derhållet var  ca 330  mmk.  

För att bibehålla det belagda väg-
nätet i skick nyläggs vägarnas  slit-
lager  upprepade gånger genom ut-
jämning av spår som uppstått i 
beläggningens yta och lagning av 
ett nytt slitlager med varm belägg-
ningsmassa  på den  gamla slitna be-
läggningen.  I  nyläggningen av be-
läggningar har  man  strävat att ut-
veckla  en s k spårlagningsmetod, 

 varvid beläggningen nyläggs endast 
för slitskadors  del.  Användningen av 
metoden har tillsvidare varit ganska 
begränsad, vilket beror därpå att 

 den specialurrustning  som behövs i 
arbetet  är  dyr. Beläggningar nyla

-des ca 614 km  och kostnaderna steg 
 till  inemot  33  mmk.  

Med förstärkt underhåll avses 
begränsat höjande av grusvägs tek-
niska  standard  bl  a  genom förstärkt 
avvattning, förbättring av vägens 
bärighet och beläggning med olje-
grus. Med förstärkt underhåll utförda 
arbeten  må  nämnas  ca 640 km ol-
jegrusbeläggningsarbeten.  Kostnader-
na för förstärkt underhåll var  ca 
45  mmk.  

BROAR  

I  slutet av verksamhetsåret utgjorde 
antalet broar  på  allmänna vägar  
8 969  eller i medeltal  en  bro  per 

 åtta vägkilometer. Av broarna var 
sammanlagt  76 0/  av stålbetong, 
stål och sten.  Den  största delen av 
träbroar,  80 0/  befinner sig  på  byg-
devägar. Sålunda  är  var annan 
bygdevägsbro av trä,  men  av lands-
vägsbroarna  är  endast var tretton-
de  av trä.  

Under  året färdigställdes  292  
broar, av vilka  209 är  vattendrags- 
broar och  83  närmast  på  grund av 
trafiksäkerhetssynpunk byggda kors-
nings-  mm landbroar. Elva  broars 
längd överskrider  100 m. Den  mest 
betydande av  de  färdigställda 
broarna  är Mansikkakoski  bro,  556 
m,  som  är den  näst längsta i vårt 

 land.  Förutom byggandet av broar 
utfördes flera breddningsarbeten.  

B roars  planerings-, undersöknings- 
och utvecklingsverksamhet 

Av  de  broar som färdigställdes  år 
1973  planerades  57  broar  på VoV 

 och  235  broplaner granskades. 
Utvecklingsarbetet av broplan-

läggning har koncentrerats huvud-
sakligen  på  utveckling och normering 
av brotyper och brodelar samt utar-
betande av  till  planeringen anslutna 
anvisningar och deltagning i norme-
ringsarbetet.  

I  slutet av året var i bruk  108  
färjställen. 

VATTENVAGAR 

Vattenvägnätet  och trafiken 

Längden av  de  i sjöfartsstyrelsens 
regi varande prickade farlederna  är 
ca 12 000 km.  Förutom Saima kanal 
omfattar Finlands insjövägnät  24  
slusskanaler. 

Med insjötrafikens utveckling föl-
jes genom att upprätta statistik över 
trafiken som årligen sker längst ka-
naler.  Under år 1973  uppgick  t ex 

 antalet varutransporter  till 6 554 300 
ton,  Både  yam-  och passagerartrafi-
ken ökade i jämförelse med senas-
te  år  med  ca 7 0/o 
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Undersöknings-,  utvec/elings-  och 
planeringsverksamheten  

De haivfärdiga  utvecklingsuppgifter-
na som berörde vattenvägsverksam-
hetsområdet samlades  till  ett  s k vat-
tenväghållningsrationaliseringsprojekt 

 varvid tyngdpunkten  lades på  ut-
vecklingen av  den  strategiska plane-
ringen.  

Under  åren  1974-85  utarbetades 
vattenvägnätets utvecklingsplan, som 
omfattade vattenvägnätet i  sin  hel-
het. Dessutom uppgjordes flera tra-
fikekonomiska utredningar om sjöle

-der  och insjöleder. 
För  en  hela landet omfattande 

hamnundersökning uppgjordes ett 
undersökningsprogram och påbörja-
des  Pyhämaa  hamnprojekt. 

Byggnadsverksamheten 

Årets mest betydande byggnadsobjekt 
var byggande av  Varkaus—Kuopio 

 djupled och Pielisjoki båt-och flott-
led.  Byggandet av djupleden kommer 
att  ha en  betydande inflytelse  på den 

 angränsande befolkningens näringsliv. 
 Pie! isjokileden  förbinder  Pielinen 

 med Saimen och vidare  via Saima 
 kanal  till  Finska viken varigenom 

leden har  en  stor betydelse såväl ur 
flottnings- som rekreations- och tu-
rismsynpunkt samt varutransportsyn-
punkt.  

ADMINISTRATION  OCH 
EKONOMI 

Ekonomisk-administrativa 
utvecklingsverksamheten 

Verksamhetens huvudvikt fästes vid 
utvecklingen av verkets organisa-
tionsändring. Bl  a  omarbetades  ii-
digare  förslag  till lag  och förordning 
om väg-och vattenbyggnadsverket 
samt ett utkast  till  verkets arbetsord-
ning. För övriga delar övergår  den 

 ekonomisk-administrativa utveck-
lingsverksamheten  till  normalverk-
samhet inom verkets olika verksam-
hetspunkter.  

Red  ovisningsverksamheten  

Det inre redovisningssystemets krets 
utvidgades att täcka  de  områden 
som uppställts som mål i hela kost-
nadsredovisningens allmänna anvis-
ningar.  Till  redovisningen anslöts  de 

 i verkets besittning varande fastighe-
ters och inkvarteringsutrustnings 
kostnadsredovisnings- och fakture-
ringssystemen. 

Databehandlingens uppgift har 
varit att utveckla  en  ömsesidig kom-
binering av dator som ansluter sig 

 till  redovisningssystemet och förbätt-
ring av tillämpningsgraden  så  att  den 

 närmare motsvarar planerings- och 
styrningssysteniens behov. 

ADB-verksamheten 

Av  de  nya i bruk tagna tillämp-
ningarna var  de  mest betydande: 
vägregistrets upprätthållningssystem 
jämte delar som berör vägnätet, tra-
fiken och trafikolyckor, sjöleders 
massberäkning, reparationsverkstads- 
och fastighetsredovisnings adb-til-
lämpningar samt resultatsrapporte

-ring  om företagen som ansluter sig 
 till adb-tillämpningen av målbudge-

teringen och trafikens  destinations-
undersökning. 

Administrationsverksamheten  

På  det personaladministrativa områ-
det utfördes vissa preliminära utred-
ningar och  den  inre informationen 
utvecklade sig allt mer, bl  a  började 

 en  personaltidning och  en  tidningsö-
versikt varje vecka utkomma. 

Socialverksamheten  tog fart  allt 
mer och kännetecknande för verk-
samheten var speciellt vissa kommit- 
teers arbetprestationer och ändringar 
inom socialpersonalen.  

Till  administrationsverksamhetens 
krets hörde även lagstiftningsären-
den, vägförrättnings- och expropria-
tionsärenden som ansluter sig  till 

 verkets verksamhet. Likaså ärenden 
som angår arbetsavtal och avtalens 
tillämpning och övervakning samt 

 till arbetsskyddsverksamhet  anslutna 
ärenden. 

Räkenskaps- och revisionsverk
-sambeten  

I  jämförelse med senaste  år  ökade 
verkets utgifter med inemot  10  °Io  
och inkomsterna ökade över  34  O/o.  

Inkomsternas ökning beror därpå att 
 man  har utförts arbeten för utom-

stående. 
Ekonomi- och verksamhetsplane-

ringens kombinering har fortsatt.  I 
 anslutning  till  revisionsverksamhetens 

utvecklingsmål fästes speciell upp-
märksamhet  på granskningsmetoder 

 som gäller grundverifiikatens felfri-
het. 

Material-  och  utrustningsanskajf-
ningar  

Verkets materialanskaffningar utgjor-
de  under  året  ca 144  mmk  och 
utrustningsanskaffningar  ca 30  mmk. 

 De  största nya maskinanskaffningar-
na skedde för lastbilars och hjultrak-
torers  del.  Dessa förnyades med  ca 
lo 0/0.  

Rationaliseringsverksambeten  
De  centralaste uppgifterna  på den 

 produktionstekniska rationaliseringens 
område var utarbetandet av olika 
arbetsundersökningsmetoder och eko-
nomiska standarder. Arbetsundersök-
ningar gjordes över tvåhundra.  På 

 dessa grunder uppgjordes undersök-
ningsutredningar. Ekonomiska stan-
darder utarbetades över  200,  av vil-
ka inemot hälften grundar sig,  på 

 arbetsundersökningar. 
Ergonomiverksamheten påbörjades 

 under  verksamhetsåret. Verksamhe-
tens målsättning  är  att tillämpa  den 

 ergonomiska grundundersökningens 
resultat speciellt  på  planering och 
förbättring av arbetsförhållanden 
som uppstår i samband med väg-
hållning. 

Aven  kostnadsundersökningens om-
råde utvidgades. Utvecklingen av 
arbetsplaneringen och arbetsreglerin-
gen har huvudsakligen utgått  på 

 utarbetande av skolningsmaterial.  
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I  det administrativa rationalise-
ringsarbetet koncentrerade  man  sig 
speciellt  på  tillkännagivande av  AR- 
begreppets innehåll, målsättningar 
och verksamhetsmetoder.  De  vikti-
gaste undersökningsobjekten var ut-
vecklandet av registrerings- och ar-
kiveringsmetoder samt handlingstek-
nik. Dessutom utvecklas fortfaran-
de verkets blankett- och handlings-
teknik, arbetskiassificering och rap-
portering samt  deltas  i skolnings- 
verksamheten. 

Utbildningen 

Utbildningsverksamheten koncentre-
rade sig  på  ledarskolning och spe-
ciellt  på ledargruppsskolning. På 

 grund av individuellt skolningsbehov 
uppgjordes ett undersöknings- och 
förberedningssystem för skolning och 

förberedning. Sammanlagt användes 
för utbildningsverksamhet i verket 
inemot  25 000  mansarbetsdagar. 

INTERNATIONELLT 
SAMARBETE 

Det internationella samarbetet öka-
de  under år 1973.  Vägbyggnads-
branschens fackmän från bl  a USA, 

 Nord-Vietnam, Grekland, Frankrike, 
Tyskland, Polen, Ungern och Sovjet-
unionen besökte verket.  

I de  första internationella vinter- 
vägdagarna deltog representanter 
från över  20 land.  Samarbetet mel-
lan  de  nordiska vägmyndigheterna 
har varit livligt huvudsakligen inom 
ramen av Nordiska Vägtekniska 
Förbundet. Av andra internationel-
la samarbetsorganisationer  må  näm-
nas:  

- PIARC,  Permanent International 
Association of Road Congresses 

- PIANC,  Permanent International 
Association of Navigation Cong-
resses 

- IRF,  International Road Fede-
ration 

-  OECD, Organisation for Econo-
mic Cooperation and Develop-
ment 

- ECE,  Economic Commission for 
Europe 

- ICHCA,  International Cargo- 
Handling Co-ordination Asso-
ciation. 
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Summary 

No changes have taken place in the 
organisation of the National Board 
of Public Roads and Waterways 
during the operating year. 

In stead, the number of personnel 
was reduced by more than 1 000 
people:, which resulted mainly from 
a reduction in the number of wor-
kers. The total number of personnel 
was at the end of the year 26 337, 
whereof the share of technical staff 
was 2 591 and that of other per-
sonnel in civil servant status 5 651, 
whereas the number of employees 
on work agreement terms was 
18 095. 

ROADS 

Road network and traffic 

The length of the road network 
was increased by 291 kilometres 
during the year and was at the 
end of the year 73 211 km. Of this 
length, 161 km were  motol-ways and 
13 km limited-access motor-traffic 
highways. Almost 40 per cent of 
the entire length of the road network 
consisted of paved roads. 

The evolution of road traffic was 
observed in the former way by 
means of annual control calculations 
and by means of general traffic 
calculations taking place every five 
years. 

Research and development work 

Among network and traffic studies 
serving for planning should be men-
tioned the road register and various 
traffic studies. 

In the work for the development 
of the road register, the main emp-
hasis was on the system of main-
taining the register and on the 
planning of the utilisation of the 
register. 

The planning of a national pas-
senger traffic study to be carried 
out in 1974 to 1975 was finished, 
and the evolution and forms of 
variation of traffic were examined 
by means of mechanical traffic cal-
culation. 

The inventorying of the carrying 
capacity and geometry of the road 
network was continued, and the 
inventorying of the road data con-
cerning local roads was finished. 

Among completed instructions for 
road planning should be mentioned 
a draft instruction for the planning 
of roads for light traffic as well as 
instructions for planning of level 
crossings, driveway markings, and 
kiosks. 

Experimenting with road-specific 
speed limits was started at the be-
ginning of August, by resolution of 
the Ministry of Communications. 
The speed limits were tailored for 
each road and section of road, In 
the planning work consideration was 
given to the width of road, traffic 
volume, road geometry, accidents, 
light traffic, and to the local 
circumstances. The speed limits 
comprised about 5 200 kilometres of 
roads. 

As part of the traffic security 
work carried out, efforts were made 
in order to further develop the 
research work aiming at improved 
traffic security. The goal is develop-
ment of road planning instructions 
and detecting of dangerous points on 
the roads. 

Annually ,on the basis of accident 
data reported by the police, various 
statistics are compiled which are 
necessary for the research work and 
in which the exact locations of the 
accidents have been indicated. 

When points of accumulation of 
accidents of light traffic on public 
roads were established, it was noti-
ced that on the road network there 
were approximately 850 kilometres 
of such road sections whose accident 
frequency was higher than 0.4 
accidents per kilometre in a year. 
The information obtained out of 
these studies has been used for prog-
ramming of improvement operations, 
and it has been taken into account 
in the determination of the road- 
specific speed limits. 

Consideration of traffic security 
aspects in the programming of road 
upkeep has been developed conti-
nually. In a special report connec-
ted with the economic plan for the 
years 1975 to 1979, attempts have 
been made to give a rough estimate 
of the present state of traffic se-
curity and of possibilities of its 
improvement. According to the re-
port, a traffic security program cos-
ting approximately 720 million 

 Finnmarks  could save about 1 000 
injured people and reduce the num-
ber of deaths by 150, as compared 
with the present annual numbers of 
accidents. 

Planning activity 
A report was compiled on the re-
quirement of road network develop-
ment in the years 1974 to 1985, and 
this report also includes a suggested 
aim for the main-road network in 
1985. Regional road network plan-
ning was continued in collaboration 
with regional planning unions. 

General plans for the motorways 
between  Lohjanharju  and Turku and 
between  Porvoo  and  Pernaja  were 
completed, and the planning of 
construction of motorway and li-
mited-access highway on the Hel-
sinki  -  Lahti highway was continued. 

During the year, motorway plans 
were confirmed for 12 kilosnetres, 

 highway plans for 968 kilometres 
and local road plans for 86 kilo-
metres. 

As a result of collaboration bet-
ween the National Board and the 
municipalities, traffic development 
plans were completed for the city 
regions of Lahti and Vaasa. New 
planning objects were the traffic 
plans for  Seinäjoki, Lohja, Forssa, 
Jyväskylä,  and  Raahe.  In  Jyväskylä 

 particular attention will be paid to 
mass communications and in the 
planning in  Raahe  to the handling 
of light traffic.  

Geotechnical  planning and inspec-
tion took place in accordance with 
the operation lines of the preceding 
years. 
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Construction activity 

At the end of the year a total of 
2 783 kilornetres of roads were un-
der construction at 580 different 
objects of work. 

Roads were opened for general 
traffic 266 kilometres more than in 
the preceding year. Of the roads 
opened for traffic, 1 291 kilometres 
were highways with their junction 
roads and 165 kilometres were local 
roads with their junction roads. Al-
so, a section of the motorway Hel-
sinki—Lahti was opened for traffic. 
Now there are approximately 30 
kilometres of motorway completed 
from Helsinki in the direction of 
Lahti. The cost of the section opened 
for traffic was approximately 127 
million Fmks, and for financing 
about 39 million Finks, of the 3rd 
road construction credit granted by 
the International Bank for Recon-
struction and Development to Fin-
land were available. 

The surfacing program of the 
operating year comprised 2 513 ki-
lometres of surfacing work, of which 
1 523 km were hot pavement and 
990 km cold pavement. Of the sur-
facing work carried out asphalt 
(1 304 km) and oil gravel (1 312 
km) pavements accounted for the 
highest numbers. Bitumen gravel for 
the supporting layer was laid 176 
km. Moreover, resurfacing and 
patching work was carried out. The 
total quantity of surfacing mix hand-
led was approximately 2.8 million 
tons. As compared with the prece-
ding year, the cost index of pave-
ments increased by almost 24 per 
cent. The entire surfacing program 
cost approximately 160 million 
Fmks. During the year approxima-
tely 670 million Fmks. were used for 
road and bridge construction work 
in 1973. 

Maintenance activity 

Following the division into munici-
palities and groups of municipali-
ties, the Districts of Public Roads 
and Waterways are divided into 

174 Road Master Districts. The 
average kilometrage of roads to be 
maintained per Road Master Dist-
rict was 419 km. 

The maintenance work comprises 
the maintenance proper (summer 
and winter maintenance), renewal 
of permanent surfaces, and inten-
sified maintenance. 

The maintenance proper comprises 
maintenance of both roads and of 
equipment and constructions on the 
roads. As particular objects of 
maintenance should be mentioned 
road bridges and ferry ports. 

Among summer maintenance duties 
should be mentioned renewal and 
reinforcement of the wear surface, 
which comprises, for example, bin-
ding of dust on clay gravel roads 
by means of calcium chloride (hand-
led masses 67 600 tons, expenses 
19.4 million Fmks.), filling of ho-
les and adding of material on clay 
gravel roads (handled masses 1.8 
million cubic metres, expenses 23.2 
million Fmks.), reinforcement and 
renewal of oil-gravel surface (hand-
led masses 6.8 million square metres, 
expenses 12.0 million Finks.). 

The most important winter main-
tenance work items are removal of 
snow and ice by plowing (7.5 mil-
lion running kilometres, expenses 12.8 
million Fmks.) and planing (3.0 
million running kilometres, expenses 
15.9 million Fmks.) and prevention 
of slippery road surface by means 
of salting (33 700 tons, expenses 4.9 
million Fmks.) and salt-sanding and 
sanding (0.7 million cubic metres, 
expenses 14.8 million Fmks.). The 
total expenses of maintenance pro-
per were approximately 330 million 
Fmks. 

In order to maintain the road 
network with permanent surface, the 
wear layer of the roads must be re-
newed repeatedly. This is made by 
levelling the tracks formed in the 
surface of the road pavement and 
by laying a new wear layer out of 
hot surface mix on the worn pave-
ment. In the renewal of permanent 
pavement, attempts have been made  

in order to develop a what is cal-
led track patching method, in 
which the pavement is resurfaced 
only at the tracks worn into the 
surface. The use of this method has 
been rather limited so far, owing to 
the high expenses of the special 
equipment required for the work. 
Approximately 614 kilometres of 
permanent-surfaced roads were re-
newed, the costs amounting to al-
most 33 million Fmks. 

Intensifield  maintenance means 
raising of the technical standard of 
a gravel road by improved drai-
nage, increased carrying capacity 
and oil-gravel surfacing, etc. Among 
performances of intensifield mainte-
nance should be mentioned about 
640 km of oil-gravel surfacing. The 
expenses of intensified maintenance 
were approximately 45 million 
Fmks. 

BRIDGES 

At the end of the operating year 
there were 8 969 bridges on public 
roads, i.e. one bridge per eight road 
kilometres, on the average. Of the 
bridges, 76 per cent are made of 
permanent materials (reinforced 
concrete, steel or stone). Most of 
the wooden bridges, 80 per cent, are 
on local roads, whereby every se-
cond of the local road bridges is 
made of wood, whereas only every 
thirteenth of the highway bridges is 
made of wood. 

During the operating year 292 
bridges were completed, 209 of them 
bridges across waterways and 83 
bridges built out of reasons of traf-
fic security at crossings and equiva-
lent. Eleven bridges are longer than 
100 metres. The most remarkable 
one of the completed bridges is the 
bridge at Mansikkakoski, 556 met-
res, the second longest bridge in 
Finland. Besides the construction 
of new bridges, several bridges were 
widened. 
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Bridge planning, research and 
development work 

Of the bridges completed in 1973, 
the National Board designed 57 
bridges and inspected the designs 
for 235 bridges. 

The main emphasis in the deve-
lopment of bridge planning has been 
on developing and standardising of 
bridge types and bridge components 
as well as on compiling instructions 
for planning and on participating 
in the standardization work in the 
field concerned. At the end of the 
year 1973 there were 108 ferry ports 
in operation. 

WATERWAYS 

Waterway network and traffic 

The length of the waterway net-
work under the care of the Na-
tional Board of Navigation is 
about 12 000 km of buyoyed water-
ways. Besides the Saimaa Canal, the 
Inland waterway network in Fin-
land comprises 24 canals with lock 
gates. 

The development of the waterway 
traffic in inland is followed by com-
piling statistics on all traffic annual-
ly taking place through canals. In 
1973 the goods transports, for 
example, comprised 6 554 300 tons. 
Both goods traffic and passenger 
traffic increased by about 7 per cent, 
as compared with the preceding 
year. 

Research, development and 
planning  

Unfiniched  development items con-
cerned with the waterway field we-
re assembled into a what is called 
rationalisation project of the upkeep 
of waterways, and here the main 
emphasis was on the development of 
strategic planning. 

For the years 1974 to 1985, a 
plan was compiled for the develop-
ment of the waterway network, 
comprising the entire waterway net-
work. 

Moreover, several transport-eco-
nomic studies were carried out con-
cerning naval passages and inland 
waterways. 

A research program was compiled 
for a national harbour study, and 
the harbour project at  Pyhämaa  was 
launched. 

Construction activity 

The most remarkable construction 
objects of the year were the deep 
passage between  Varkaus  and  Kuo-
pio  and the ship and floating pas-
sage in the river Pielisjoki. The 
construction of the deep passage will 
have a considerable effect on the 
economy of the surrounding region. 
The passage of the river Pielisjoki 
connects the lake  Pielinen  with the 
lake Saimaa and further through the 
Saimaa Canal with the Gulf of 
Finland, for which reason the pas-
sage will have a great significance, 
besides for floating, also for recrea-
tion traffic and tourism as well as 
for goods traffic. 

ADMINISTRATION AND 
ECONOMY 

Economic-administrative 
development activity 

The main emphasis of the work was 
on the planning of renewal of the 
organisation of the system, and, 
among other things revised draft 
act and degree concerning the Na-
tional Board of Public Roads and 
Waterways as well as a draft for 
the working procedure of the Board 
were completed. In other respects 
the economic-administrative develop-
ment work is becoming normal ope-
ration of the different operating 
points of the system. 

Calculation 

The field of the internal calculation 
system was expanded to cover the 
entire area adopted as the goal in 
the general instructions for cost cal-
culation. To the calculation were 
annexed the cost calculation and 
invoicing systems for the real estate 
property and accommodation stock 
in possession of the National Board. 

The developing duty of data pro-
cessing has comprised matching to-
gether of the data systems connected 
with the calculation systems and 
improvement of the degree of utili-
zation so that it comes to correspond 
the requirements of planning and 
managing systems more closely. 

EDP operation 

Among the new applications intro-
duced in use, the most significant 
ones were: system of keeping the 
road register, together with its parts 
concerning the road network traf-
fic and traffic accidents. EDP app-
lications of mass calculation of na-
val passages, repair workshop calcu-
lation, and real estate calculation, as 
well s, connected with the EDP 
application of program budgeting, 
output reporting of the time taken 
by projects, and study on traffic 
destinations. 

Administrative activity 

In the field of personnel manage-
ment,  certain preliminary studies 
were carried out, and the internal 
information work was developed 
further: for example, a personnel 
magazine and weekly press reviews 
started being issued. 

Social activity became livelier, 
and characteristic features of this 
work were the working of some 
committees and changes that took 
place in the social personnel. 

Matters of legislation, procedures 
for putting into effect of officially 
approved road construction plans, 
and expropriations relating to the 
operation of the system also belong 
to the administrative field, as do 

- 
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the matters concerned with collec-
tive labour agreements and imple-
mentation and control of agreements 
as well as matters connected with 
labour protection. 

Accounts and control activity 

As compared with the preceding 
year, the expenditure of the system 
increased by almost 10 per cent, 
whereas the increase in receipts was 
more than 34 per cent. The increase 
in receipts is mainly due to an 
increase in work carried out by the 
National Board for outside clients 
and in compensations collected for 
such work. 

Matching together of the economic 
plan and the operating plan has 
been continued. In connection with 
the aims of development of the cont-
rol activity, particular attention was 
paid to methods of inspecting the 
accuracy of basic vouchers. 

Acquisition of material and 
equipment 

The acquisitions of materials for the 
system in 1973 amounted to appro-
ximately 144 million  Finnmarks  and 
those of rolling stock to approxi-
mately 30 million  Finnmarks.  The 
most extensive renewals of rolling 
stock comprised lorries and wheel 
tractors, whose rate of renewal was 
approximately 10 per cent. 

Rationalisation activity 

In the field of production-technical 
rationalisation, various work studies 
and compiling of economy standards 

were central items of work. Several 
hundreds of work studies were car-
ried out and reports were compiled 
on their basis. More than 200 econo-
my standards were compiled, and 
almost one half of them are based 
on work studies. 

Ergonomic work was started du-
ring the operating year, and a cent-
ral aim is to apply information ob-
tained from ergonomic basic research 
in particular to planning and impro-
vement of the working conditions in 
connection with road upkeep. 

The field of cost research was 
also expanded from what it used 
to be. Developing of work planning 
and work organisation has compri-
sed mainly compiling of training 
material. 

In the rationalisation of administ-
ration particular emphasis was given 
to making the content, aims and 
working methods related to the no-
tion of rationalisation of administ-
ration known to the personnel. The 
most important research objects we-
re development of registration and 
filing methods and of documenta-
tion techniques. Moreover, the form 
and document technique of the sys-
tem, work classification, and repor-
ting are continually being developed, 
and the system also takes part in 
training activity. 

Training activity 

In training activity a central posi-
tion has been occupied by manage-
ment training and in particular by 
management group training. Based 
on the requirement of individual 

training, a research and planning 
system was made up for training 
and preparation. A total of almost 
25 000 man-working days were used 
for training activity within the sys-
tem. 

INTERNATIONAL 
COLLABORATION 

International collaboration increased 
further in 1973. The National Board 
received visits of road construction 
experts from the U.S.A., North Viet-
nam, Greece, France, Germany, Po-
land, Hungary and the Soviet 
Union, among other countries. 

The first international winter 
road days had participants from 
more than 20 countries. Contacts 
have been lively between the Nor-
dic road authorities, mainly within 
the Nordic Road Technical Union. 
Among other international organi-
sations of collaboration should be 
mentioned 
- PIARC,  Permanent Internatio-

nal Association of Road Congres-
ses 

- PIANC,  Permanent Internatio-
nal Association of Navigation 
Congresses 

- IRF,  International Road Fede-
ration 

-  OECD, Organisation for Econo-
mic Cooperation and Develop-
ment 

- ECE,  Economic Commission for 
Europe 

- ICHCA,  International Cargo- 
Handling Co-ordination Associa-
tion. 

-  

- 
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