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175 vuotta

Yliopistolla pidetyssä

jublatilaisundessa
päjohta Mrti Niskala
esitti katsauksen
laitoksen historiaan
kehittymiseen. ja

Joulukuun 17 päivänä 1974 tuli kuluneeksi 175 vuotta siitä, kun tie- ja
vesirakennuslaitoksen edeltäjä,
Kuninkaallinen Suomen Koskenperkausjohtokunta aloitti toimintansa.
Koskenperkausjohtokunnan tehtäviin
kuuluivat jokien ja koskien perkaukset vesireittien avaamiseksi liikeniteelle sekä toimenpiteet tulvien torjumiseksi ja uusien alueiden saamiseksi
Iviljelykselle. Toimintaa jatkoi 1816
perustKoknajhut
myöhemmin - vuodesta 1840 al-ja
kaen tie- ja vesikulkulaitosten johto-

kunta. TTlöin tehtäväkenttään tulivat mukaan myös vesikulkuväylien,
kanavien ja satamien rakentaminen.
Vuosisadan puolivälissä viraston
toimintaan liittyi myös rautateiden
rakentaminen, jota jatkui aina vuoteen 1923 asti. Mainittuna vuonna
rautateiden rakentaminen siirtyi
perustetulle rautatiehallituk- 187
selle.
Viraston nimi muuttui 1860 tie-ja
vesikulkulaitosten ylihallitukseksi.
Tälöintaphumyson
piireihin ja perustettiin Oulun,jako
Vaasan, Tampereen (1869 LänsiHäme), Päijänteen, Kuopion ja Saimaan piirit. Viraston tehtäväksi määriteltiin rautateiden, sähkölennätti
kanavien, sulkujen, siltojen,-mien,
lauttojen ym. yleisten vesi- ja maakulkulaitosten rakentamista koskevat
Tämän lisäksi kuuluivat ylihal- asit.
litukselle telakkain ja satamien rakentaminen ja kunnossapito sekä joenperkaukset, järvenlaskut ja suonkuivatukset.
Vuonna 1887 muuttui viraston nimi
ja vesirakennusten ylihallituk tie-sekithävnpy sel.
Vuonna 1925 viraston uudeksi nimeksi vahvistettiin tie- ja vesirakennushallitus ja samalla määriteltiin
sen
tehtävät uudelleen.
Sen tuli huolehtia kanavalaitoksen
hallinnosta ja hoidosta sekä kulkuväylien kehittämisestä ja kunnossapidosta, niin myös uusien satamien,
kanavien ja kulkuväylien suunnittelemisesta ja rakentamisesta. Sen tuli
laatia suunnitelmia vesistöjen
järjestely- ja uittoväylätöitä varten,
suorittaa niitä sekä toimittaa vesioikeuslain määräämiä katselmuksia.
Edelleen sen tuli pitää huolta tieverkon kehittämisestä sekä teiden, siltojen, tielauttojen ja muiden tielaittei
rakentamisesta ja kunnossapi--den
dosta sekä suorittaa sisävesien hydrografisia tutkimuksia ja tarvittavaa
tarkkavaaitusta.

Viraston nimen muuttuessa tapahtui myös piirien uudelleen jako. Maa
jaettiin Uudenmaan, Turun, Hämeen (aikaisempi Länsi-Häme), Savon, Vaasan, Oulun, Peräpohjolan,
Viipurin ja Karjalan piireihin. Vuodesta 1938 lähtien Peräpohjolan
piiri on toiminut Lapin piirin
nimellä. Vuonna 1945 aloitti toimintansa Viipurin piiristä muodostunut Kymen piiri. Myöhemmin syntyi lisää uusia piirejä: 1948 KeskiSuomen piiri sekä 1950 Savon piiristä
muodostuneet Mikkelin ja Kuopion
piirit. Kainuun piiri aloitti toimintansa 1953. Aikaisemmin Karjalan
piirin nimellä toiminut piiri jatkoi
toimintaansa vuodesta 1960 lähtien
Pohjois-Karjalan piirinä. Nuorin tulokas piirien joukossa on osista Vaasan ja Oulun piirien alueita muodostettu Keski-Pohjanmaan piiri 1962.
Nykyinen nimi tie- ja vesirakennuslaitos (TVH ja piirihallinto) on
1964virastonmeäluda
1970 tie- ja vesira-lähtien.Vuoa
kennushallituksen vesistöosasto sekä
hydrologinen toimisto ja osa piirihallinnosta siirtyi samana vuonna perustettuun vesihallitukseen. Paria vuotta
myöhemmin perustettuun ilmailuhallitukseen siirtyivät tie- ja vesirakennushallituksesta lentokenttäosasto ja
osa piirihallin- toimnakulv
toa. Nykyisellään laitoksen tehtäviin
kuuluvat tie- ja liikenneasiat sekä
kanavalaitosta ja vesiteitä koskevat
asit.
Laitoksen piirissä toimivat tie- ja
ja piiri- vesiraknuhlt(TVH)
konttorit kukin omana organisatoorisena yksikkönään. Piireihin rinnastettavana yksikkönä toimii lisäksi
Saimaan kanavan kanavakonttori.
ja vesirakennushallituksesta kä-Tiesin johdetaan koko laitoksen toimintaa. Piirikonttoreista käsin hoidetaan
kunkin piirin alueelliset laitokselle
kuuluvat tehtävät.

Lisätyn kollegion
käynnissä.
jublaistno

Ilta tilaisuudessa
Dipolissa kuultiin
ylijohtaja Väinö Suonion
kirjoittama
duettona esitetty
tervehdyspuhe.
Puheen pitäjät
ylijohtaja Väinö Suonio (oik.)
tutkija Veikko Salovaara. ja
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7

ORGANISAATIO 1.5. 1975
Tie- ja vesirakennushallitus
Kollegio
Pääjohtaja
Ylijohtaj a

Tiesuunnit-

teluosa

Yl. tsto

Suunnittelutsto

Tekn. tal.tsto
Tiestötsto
Tietsto

Till- ja tarkastuststo

I
I
I
I
I
I

Tierakennus1
osasto

Rakennuststo
Kunnossa-

pitotsto

I
I
I
I

I

Siltaosasto

Yl. tsto

Suunnittelutsto
Rakennuststo

•

I

Vesitieosasto

I

osasto

YI• tsto
Lainopill tsto
Maanlunstusas. tsto
Työoikeusas. tSto

'atSt1
Satamatsto

II

I

tutk. tsto

Laskenta-

l.......i:.tal...............j

11

Maatutkimuststo

J

Järjestelytoimisto

•

I [fltO

ja atk -yks.
Hallinn onrat.

Talonrakennustoimisto

1I

varasto -

Konetsto
nt

tStO

I
I
Sotilastoimisto

Piirihallinto

Piirikonttori
Piiri-insinööri
Apu!. piiri-insinööri

Suunnittelutoimiala

Rakennustoimiala

Kunnossapito-

tojmjala

Vesitie-

toimiala

aimaan kanavan kanavakonttori
Kanavapaal
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Hallintotoimiala

Pääjohtaja

Martti Niskala

Piiri-insinöörit

Y lij oh t aj a

Väinö Suonio

Uudenmaan piiri
Turun piiri
Hämeen piiri
Kymen piiri
Mikkelin piiri
Pohjois-Karjalan piiri
Kuopion piiri
Keski-Suomenpiiri
Vaasanpiiri
Keski-Pohjanmaan piiri
Oulunpiiri
Kainuun piiri
Lapin piiri

Osastojen/erillisten
toi m i s toj enpa alli kö t

hallinto-osasto
tiesuunnitteluosasto
tierakennusosasto
siltaosasto
vesitieosasto

kone- ja varasto-osasto
tili- ja tarkastustoimisto
maatutkimustoimisto

j ärjestelytoimisto
talonrakennustoimisto
sotilastoimisto

Erkki Saure
Eero Hietaner
Eeli Kinnunen
Yrjö Punnonen
Jarkko Saisto
Pekka Härkönen
Kaarlo Pellikka
Tauno Hailikari
avoinna
Yrjö Ravela
Ilkka Kiianlinna

Anton Ortamo
Jouni Levanto
Mikko Kappa
Veikko Ahtiainen
Kauko Nummela
Kauko Mäkelä
Viljo Hyvärinen
Aaro Piesala

Paavo Luoma
Viljo Halonen
Pentti Ikonen
Pentti Piirainen
Johan Roimu

Saimaan kanavan
kanavapäällikkö

Seppo Koivupuro

HENKILÖ KUNTA
Toimintavuoden lopussa laitoksen
palveluksessa oli lähes 20400 henkeä. Tämän lisäksi oli rakennustöissä
urakoitsijoiden työntekijöitä yli 5 000
henkä.
Vuoden lopussa oleva henkilökunta käy selville alla olevasta yhdistelmästä.
TVH

Piirit

Yhteensä

1973

Tekninen henkilökunta
dipiomi-insinöörit
insinöörit
rakennusmestaritja teknikot

227
133
51
43

2241
123
271
1847

2468
256
322
1890

2591
264
345
1982

Muu henkilökunta
tutkinnon suorittaneet
muut

515
209
306

17415
1407
16008

17930
1616
16314

18664
1539
17125

742

19 656

20398

21 255

........

..........

.................

............
.......

.....................

TVL:n palveluksessa yhteensä
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Tiet
Yleisiä teitä 73341 km
Alla oleva yhdistelmä osoittaa tieverkon pituudessa (km) tapahtuneita
muutoksia vuoden alun tilanteen mukaisesti.
Valtateitä ........................
Kantateitä .......................
Muita maanteitä ..................
Paikallisteitä .....................
Yleisiä teitä yhteensä

1975
6760
3390
29776
33415
73341

1974
6761
3186
30050
33214
73211

1973
6756
3128
30054
32982
72920

Yleisistä teistä oli liikenteellä (1. 1.
1975) moottoriteinä 166 km, moottoriliikenneteinä 26 km ja 2-ajorataisina teinä 45 km.
Yleisten teiden lisäksi oli polkuteitä 1 064 km ja erityisiä talviteitä
428km.

Ylezsistä teistä päällystetty 41 %
Päällystettyjen teiden pituus oli (1. 1.
1975) yhteensä 30 131 km, mikä merkitsee noin 41 % koko tieverkon pituudesta. Yleisistä teistä oli
kestopäällysteisiä teitä
11324 km
bitumiliuossorapäällysteisiä teitä
2421 km
öljysorapäällysteisiä teitä
16386 km
Paikallisteistä oli päällystetty noin 9 %.

avustamia
Valtion
29656 km

_LIIKENNE

TIESTO

Liikennesuoritteen kehitys
maanteillä ajoneuvoryhmittäin

HenkiS- ja
pakeftiautot

4

--

Lnje -autot

1960=1

Kuorma-autot

1

-65 -66

-681960

-70

72

.74

-70

-72

-74

Maantieliikenteen koostumuksen
kehitys

yksi tyisteitä

Valtion apua saavien yksityisteiden
yhteispituus oli 29 656 km. Teiden
hyväksytyt kunnossapitokustannuk
olivat 19.1 milj. mk , josta avus--set
tuksia esitettiin maksettaviksi 7.1
mk .
milj.

Maantieliikenteen kehitystä seurattim edellisten vuosien tapaan liikennelaskennoista saatujen tulosten
avulla. Aukeamalla esiintyvissä kuvissa on esitetty eräitä liikenteen kehitystä kuvaavia tietoja. 1970-luvun
kehityksestä poiketen autolii- alun
kenne ei energiakriisin ja siitä johtuneiden toimenpiteiden vuoksi kasvanut normaaliin tapaan, vaan liikenteen kasvu pysähtyi toimintavuoden
aikana.

100

80

60

40

20

1960

10

-6S -68

-68

TIESTÖ- JA LIIKENNESELVITYKSET
TIEREKISTERI
Tienpidon suunnittelua palvelevan
tietojärjestelmän, tierekisterin, ylläpitomenetelmiä kehitettiin edelleen.
Muilta osin pääpaino oli liikenneja liikenneonnettomuusrekisterien
sunitela,ojdunvvontamenetelmän kehittämisessä sekä
raportoinnin suunnittelussa. Pohjoismaisella tasolla jatkettiin edelleen yhteistyötä. Tierekisterin osoitekartan,
tienumerokartan, uusimissuunnitelma laadittiin toimintavuoden aikana.
LIIKENNETUTKIMUKSET
Toimintavuoden aikana suoritettiin
valtakunnallisen henkilöljikennetutkimuksen luettavuuta selvittävät kotihaastattelut, Tutkimus käsitti yhteensä 13 eri kysely- ja haastattelujaksoa. Tutkimustulosten käsittely

aloitettiin välittömästi kunkin jakson
päätyttyä. Vuoden 1975 yleisen liikennelaskennan suunnittelutyö sekä
laskentaa edeltävä koulutustoiminta
saatiin päätökseen. Vuoden aikana
testattiin ja kehitettiin edelleen uutta
määräpaikkatutkimusohjelmistoa,
suunniteltiin uusitun koneellisen liikennelaskennan raportointia sekä
suoritettiin osa akselipainokorotuksen vaikutuksien selvittämiseksi tehtävistä painotutkimuksista.
TIESTÖN INVENTOINTI
Piirikonttorit sekä TVH (geometrian
osalta) suorittivat maantieverkolla tapahtuneita muutoksia koskevat inventoinnit. Teiden kantavuusmittausmenetelmää kehitettiin. TVH:n mittausryhmä suoritti tilaustyönä myös
muita inventointeja sekä selvitti mahdollisuuksia mittaustyön liikenneturvallisuuden lisäämiseksi.

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ
Kuluneena toimintavuotena on pyritty
edelleen kehittämään liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävää
tutkimustoimintaa. Tutkimusten tavoitteena on tiesuunnitteluohjeiden
kehitämnl urvasden
kannalta, tie- ja liikenneolosuhteiden
mutisenvokarl
muodostuneiden tienkohtien paikal
-listamnejhokparntmistoimenpiteiden valinta.
ONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI
Liikenneturvallisuustutkjmusten tärkeänä lähtökohtana ovat laitoksen on-

nettomuustilastot.
Onnettomuustilanteen kehittymistä on pyritty seuraamaan ennakkotilastojen avulla.
Poliisin tekemien ilmoitusten perusteella laaditaan vuosittaiset vakiotilastot yleisillä teillä tapahtuneista
onnettomuuksista. Nykyiset vakiotilastot sisältävät vielä suhteellisen vähän jalostettua tietoa, joten on katsottu tarpeelliseksi käynnistää uuden
vuosittain laadittavan raportin suunnittelu. Onnettomuuustietoja on käytetty hyväksi useissa erillisselvityksissä. Koko maan yleisillä teillä tapahtuneista onnettomuuksista on laadittu
havainnolliset, piirikohtaiset onnettomuuskartat.
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Yleisillä teillä tapahtuneissa liikenneonnettomuuksissa kuolleet
100 henkeä

1972

80

1973

60

40
1974

20

kk

I

II

III

Il

Tie- ja vesirakennuslaitos on osa!listunut liikenneministeriön asettaman liikenneonnettomuuksien tilastointia kehittävän toimikunnan työskentelyyn. Toimikunnan tehtävänä
ollut kehittää liikenneonnetto-on
muUksien tilastointia
- selvittämällä työnjakoa onnettomuustilastoja tuottavien eri laitosten
järjestöjen välillä
ja
tilastojen
- yhdenmukaistamalla

laatimisperusteita ja
- parantamalla eri tilastojen vertailtavuutta.
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V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

TUTKIMUSTOIMINTA

hostetun kunnossapidon vaikutusta

Tutkimustoiminnan pääpaino oli
erilaisten tieolosuh käytnölis,
ja tienpitotoimenpiteiden vai--teidn
kutuksia selvittävissä tutkimuksissa.
vaikutuksiaLitymänkavoe
tutkittu ns. ennen-jälkeen- on
menetelmällä. Tutkimuksessa on havaittu, että kanavoimalla liittymä
voidaan saavuttaa kes- päsuna,
kimäärin lähes 40 %:n väheneminen
onnettomuuksien määrässä. Samalla
menetelmällä on alettu selvittää te-

Ennen-jäl-likenturvas.
keen tutkimuksia tullaan jatkamaan myös muiden toimenpiteiden
osalta.
Toimintavuonna valmistui selvitys
ja liikenneteknisten liikennetur-tievallisuuden parantamiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden kustannuksista
vaikutuksista. Selvityksessä käsitel- ja
tiin myös liikenneturvallisuuden parantamiskohteiden valintaa.
Tie- ja vesirakennuslaitos on pyrliikenneturvallisuustyössään
kinyt

käyttämään hyväkseen liikennepsyNopeusrajoituksia koskeva suunnikologian asiantuntemusta. Toimintatelma tehtiin liikenneministeriön toivuonna on valmistunut tutkimus,
meksiannosta TVH:n ja piirikontto
joka käsittelee liikennevirran onnetto-reidnyhtsöä.
muuspotentiaalia kuljettajan käyttäyTiekohtaiset nopeusrajoitukset jatymisen valossa. Tutkimus liittyy tiekaantuivat rajoitusarvon perusteella
ja vesirakennuslaitoksen pyrkimyk
seuraavasti:
kehittää menetelmiä, joilla voi--sun
taisiin selvittää liikenneturvallisuu
5Okm/h( 124 km)
2%
vaikuttavia tekijöitä tarvitse--ten
60 km/h
845 km)
6%
matta odottaa onnettomuuksien ta8Okm/h( 3418 km)
22%
pahtumista. Liikennemerkein pyritään lOOkm/h(10073km)
65%
varoittamaanja ohjaamaan tiellä liik- 120 km/h( 817 km)
5%
kujia sekä välittämään informaatiota
liikenneympäristöstä. LiikennemerkTVH on osallistunut osaltaan nokien havaitsemisesta maantieaj ossa
peusraj oitusten seurantatutkimuksiin
tehty tutkimus, jolla on pyrittyon
tukimalähnopesrjitu
vaikutuksia j ononmuodostukseen ja
saamaan tietoa siitä, kuinka liikenneohituksiin.
merkkijärjestelmää tulisi edelleen kehittää.
Tiekohtaisten nopeusrajoitusten
voitiin todeta pienentäneen keskinoTie ja vesirakennuslaitoksen eduspeuksia 3-9 km/h ja nopeuksien hatajat toimivat onnettomuuksien tutkijontoja 1-4 km/h.
jalautakuntien tieasiantuntijoina.
Rajoituksen 80 km/h todettiin väLaitoksessa on tekeillä tutkimus,
hentäneen ohitukset noin puoleen.
jossa pyritään selvittämään tietekiRajoitus 100 km/h vähensi suurilla
jöiden osuutta kuolemaan johtaneiliikennemäärillä ohitukset noin 2/3:
den onnettomuuksien syntymiseen.
an-pieläkmr
ja vesirakennuslaitos osallistuuTiemyös tutkijalautakuntien työn edelleen kehittämiseen.
Laitoksen muissa tutkimuksissa
kiinnitetään huomiota mm. mopoili
.j a maa--joidenasmlktä
seutuväestön liikkumiseen ja liikenneturvallisuuteen.
(

vaikutus oli melko vähäinen. Rajoituksen 120 km/h ei voitu todeta vaikuttaneen ohituksiin.
J onossa ajaneitten ajoneuvojen
prosenttiosuuteen ei tiekohtaisten nopeusraj oitusten todettu vaikuttaneen.
Tiekohtaiset nopeusrajoitukset eivät
myöskään pidentäneet jonoja.
HÄTÄPUHELINKOKEILU
TVH:n ja posti- ja lennätinhallituksen yhteistyönä suunnitteleman hätäpuhelinkokeilun toteutus alkoi toimintavuonna.
Kokeiluun kuuluu 117 yleisten teiden varrelle sijoitettavaa hätäpuhelinta. Kokeilualueina ovat Helsingin
ympäristö (34 hätäpuhelinta), Jämsä
Kouvolan—Lappeenrannan- (12),
-Imatran alue (58) ja Rovaniemi
(13).
Hätäpuhelimena on kovaäänispu.
josta saadaan vipua painamalla helin,
yhteys paikkakunnan hälytyskeskuk
jona yleensä on palokunnan-sen,
keskus. Hälytyskeskus voi itse hälyttää avunpyytäjän tarvitsemaa apua

TIEKOHTAISET NOPEUSRAJOITUKSET
Tiekohtaisten nopeusrajoituskokeilujen II vaihe toteutettiin 1. 7. 1974,jolloin tiekohtaisten rajoitusten piiriin tuli noin 15 500 km liikenteellisesti
tärkeimp.Louylstäeitä, noin 58 500 km, jäivät tällöin
perusnopeuden 80 km/h ja paikallisten rajoitusten piiriin. Nopeusrajoitusten merkitsemiseen käytettiin
vuosina 1973-1974 yhteensä noin
20likenmrä.
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tai yhdistää puhelun edelleen esim.
poliisille tai autokorjaamoon.
Kokeilun tarkoituksena on mm.
tukiahäpelmnrvt
yleisillä teillä, hätäpuhelinlaitteiden
kestävyyttä Suomen ilmastossa sekä
valitun järjestelmän käyttökelpoisuutta ja toimivuutta.
Liikenneturvallisuustoimenpiteiden kustannukset
milj, mk
1973

.74

-75

-76

-77

LIIKENTEEN OHJAUS
Liikenteen ohjaus- ja säätelytoimenpiteitä koskevia ohjeita on täydennetty ja saatettu vanhentuneita osia
ajan tasalle. Ensisijaisesti on valmisteltu liikenteen järjestelyjä koskevia
ohjeita tietyömaiden ja johtotyömai
yhteydessä. Viitoitusohjeiden tar--den
kistaminen on myös aloitettu.
LIIKENNETURVALLISUUS

JA TIENPIDON OHJELMOINTI

KEVYEN LIIKENTEEN JAR TARVESELVITYS 1974

JESTELYJEN

I

Kiireellisyysluokkiin I jo fl

kuuluvien tjeosien mäörö
plireittäin

Luokka I

Q

Iii

Luokkofi

UD

Iii

Ifl-200km
IIL100sm

I

Iu

»U I :

ID

Tehtyjen tutkimusten ja selvitysten
perusteella on toimenpiteiden määrää
laatua pyritty suuntaamaan siten, ja
että rahoitusmandollisuuksien puitteissa voitaisiin parantaa liikenneturvallisuutta mandollisimman tehokkaasti.
Oheisessa kuvassa on esitetty liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden kustannukset vuosille
laaditun toimenpideohjel 1976-80
-man
mukaan.
Liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävien tieteknisten toimenpiteiden tarvetta, kustannuksia ja vaikutuksia koskevaa yleisselvitystä on
selvittämällä kohteittain tarkenu
kevyen liikenteen teiden ja rautateiden turvalaitteiden rakentamistar
sekä onnettomuusalttiiden liitty -veta
-mien
parantamistarvetta.
KEVYEN LIIKENTEEN
JÄRJESTELYJEN
TARVESELVITYS
Yleiskuvan saamiseksi kevyen liikenteen järjestelyjen tarpeesta laadittiin
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TVH:ssa vuonna 1973 selvitys kevyen liikenteen onnettomuuksien keskittymisestä yleisillä teillä. Tällöin
todettiin kevyen liikenteen onnettomuuksien kasautumakohtia olevan
valta-, kanta- ja muilla maanteillä
yhteensä 850 km.
Toimintavuoden aikana on laadittu edellä mainittua perusteellisempi selvitys kevyen liikenteen järjestelyjen tarpeesta yleisillä teillä.
Tässä selvityksessä pyrittiin tarkastelemalla onnettomuustietojen lisäksi
myös kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen määriä, nopeuksia sekä
paikallisia maankäyttötietoja etsimään ne tieosat, joilla järjestelyjä ensisijaisesti tarvitaan sekä asettamaan
eri kohteet kiireellisyysjärjestykseen.
Selvityksen tuloksista voidaan todeta, että huomattava osa kevyen liikenteen onnettomuuksista ja järj estelyjen suurin tarve keskittyy suhteellisen suppealle osalle tieverkkoa. Ke-

vyen liikenteen kannalta ensimmäiseen tärkeysluokkaan kuuluvia
kohteita todettiin olevan yhteensä
noin 1 650 km eli 2 % yleisten teiden
pituudesta. Näillä tieosilla tapahtuu
noin 30 % kaikista yleisten teiden kevyen liikenteen onnettomuuksista eli
lähes 700 onnettomuutta vuosittain.
Ensimmäiseen tärkeysluokkaan kuuluvien tieosien kevyen liikenteen järjestelyt tarvittavine ali- ja ylikulkukäytävineen maksavat noin 500 milj.
.
mk
Toiseen tärkeysluokkaan kuuluvia
tieosia oli yleisillä teillä noin 1 350
km, joten selvityksessä luetteloitiin
yhteensä noin 3 000 km kevyen liikenteen kannalta tärkeimpiä tieosia.
Selvityksen tuloksia käytetään hyväksi toimenpiteiden ohjelmoinnissa
suunnittelussa sekä kustannusten ja
jasvuteinhyö ra
-luisa.

MELUE STETUTKIMUS
heisyyteen rakennettavien meluestei
sijoitusta, rakenteellisia rat--den
kaisuja ja kustannuksia on selvitetty
valmistuneessa meluesteitä koskevassa raportissa.

Liikenteen meluhaittojen vähentämiseksi on useita keinoja. Toimenpiteet saattavat kohdistua maankäytön
ohjailuun, melulähteeseen (ajoneuvoon) sekä tien jasen ympäristön ratkaisuihin. Tiealueelle tai sen lä-

NOPEUSOPASTIMET
Nopeusopastin osoittaa nopeuden,
käyttämällä ajoneuvo pysyy jota
"vihreässä aallossa" ja pääsee pysähtymättä seuraavien liikennevaloj en
ohitse.Lknmröluva
tapahtuva nopeusopastimien käyttö16

kokeilu saatiin avauskuntoon vuoden
lopussa Helsingin ohikulkutiellä
(Kehä uI:lla) noin 2.2 km:n pituisella tieosuudella. Nopeusopasti
käytön yleistyminen riippuu nyt-mien
aloitettavan kokeilun tuloksista.

SUUNNITTELUTOIMINTA
TIE VERKKOSUUNNITTELU
Suunnittelua varten laadittiin teiden
liikenteellisen merkityksen mukainen
toiminnallisen luokittelun ohje. Tieverkkosuunnittelun erikoistehtäviä on
ja Suomen tieyhteyksiäolutRsin
koskeva selvitys sekä osallistuminen
liikenneministeriön johtamaan Helsingistä itään kulkevia uusia rautatieyhteyksiä selvittelevään tutkimukseen. Yhteistyönä seutukaavaliittojen
kanssa valmistuivat Varsinais-

Suomen, Tampereen ja Vaasan sekä
Erilaisia tiesuunnitelmia vahvistetpääosin Satakunnan alueita koskevan
tiin seuraavasti; moottoriteitä 18 km,
tieverkon kehittämissuunnitelmat.
moottoriliikenneteitä 13 km, maanViimeksi mainitussa suunnitelmassa
teitä 900 kmja paikallisteitä 120 km.
tieverkkoa käsiteltiin liikennejärjesLisäktelndmaiuh
telmän osana ts. rinnakkain muiden
suunnitelmiin, pääasiassa valta- ja
liikennemuotoverkkojen sekä liikenkantateihin, liittyviä yksityisten teiteen hoidon kehittämisen kanssa.
den liittymä- ja järjestelysuunnitelToimintavuonna käynnistettiin
mia sekä niihin kuuluvia lupa-asioita.
myös piirien tieverkon runko- ja keSISÄISTEN HENKILÖMATKOJEN SUORIUEIOEN
hittämissuunnittelu.
JAKMNTUMINEN ERI SÄÄTELYMALLEISSA VUONNA
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA
20
MATKASUORITE
KM) (HENKILÖ

TAAJAMIEN LIIKENNESUUN.NITTELU

z

0

-

I-

Yhteistyötä kuntien kanssa jatkettiin
sekä kaava- että liikennesuunnitte
Toimintavuonna aloitettiin-lusa.
Imatran, Karhulan ja Kuusankosken
liikennesuunnittelutyöt.
Valtakunnallisen joukkoliikennekokeilun ajoittuminen toimintakaudelle antoi oman leimansa aloitetulle
Jyväskylän kaupunkiseudulla suontettavalle suunnittelutyölle. Suunnittelutyössä tutkittiin henkilöautoliikenteen säätelymalleja ja erilaisten
kulkutapaj akautumien seurauksia.
Suunnittelutyö jatkuu vyöhykesäätelymalliin perustuen.

(1550000 herk kr,,/vrk)
—

AIKASUORITE
ILOT U NTIA)
(HENK

S
(63 600 h/vrk(

-J

w
2
2:
0
>-

>

S

(1 460000 henk.km/vrk(

I-

3(0
0
0

(1440000 herik.km/vrk)

1 SÄÄTELEMÄTÖN = VAPAA (NYKYISTEN TOITUMUSTEN

2 VYÖI-4YKESÄÄTELY VARSINKIN KESKUSTAAN PAATTY VIA TYÖMATKOJA RAJOITETTU
3 KOKONAISSÄÄTELY = AUTON KÄYTTÖÄ JA AUTOKAN-

MUKAINE)HLÖUTONKÄY

(77600 hlvrk(

(98 700 h/vrk

JOUKKOLIIKENNE
HENKILÖAUTOLIIKENNE

TAA KOKONAISUUDESSAAN RAJOITETTU
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RAKENNUSTOIMINTA
Miiiirärahojen reaaliarvo aleni 26 %
Vuonna 1973 alkaneen kustannustason nousun jatkuessa yleisten teiden
tekemiseen käytettyjen määrärahojen
reaaliarvo oli toimintavuonna 26 %
pienempi kuin edellisenä vuonna.

Yleisten teiden tekemiseen kàytetyt màäràrahat (milj, mk)

1974
1973
1972
1971
1970

Varsinaiset

Työllisyys

444.6
472.1
411.9
396.1
349.6

199.7
179.9
188.0
90.9
57.7

I)
I)

Siirto-

Yhteensä

V. -74 kust.

la

22.3
18.5
18.0
17.6
17.2

666.6
670.5
617.9
504.6
424.5

666.6
846.6
890.3
807.4
754.0

tasoon
korjattuna

u Sisältää myös tehostettuun kunnossapitoon käytetyt työllisyysmäärärahat.

Toimintavuoden aikana tienrakennustoiminta supistui huomattavasti.
Työllisyyssyistä johtuen supistuminen oli suurin Etelä-Suomessa,
noin 35 % ja pienin PohjoisSuomessa, 17 %. Työohjelmista jouduttiin poistamaan 25 tulo- ja menoarviossa esitettyä hanketta, 15 hanketta keskeytettiin ja 22 hankkeen
toimintaa supistettiin huomattavasti.

Toiminta suuntautui liikennepoliittisten tavoitteiden mukaisestz
Toiminnan toteuttamisen painopiste
suunnattiin kevyisiin rakenteen pa
sekä liikenne--rantmishke
turvallisuutta edistäviin hankkeisiin.

Rahoitus ja vastaavat suoritteet 1974
Rakennuskohde

Kustannukset
milj. mk
rak

moottoritiet ..........................
moottoriliikennetiet ...................
4 -kaistaiset muut tiet ..................
2 -kaistaiset tiet
—kestopäällyste ...................
biturniliuossora ..................
—öljysora ........................
—sora ...........................
pienet maantiekohteet .................
pienet paikallistiekohteet ...............
erilliset sillat .........................
Yhteensä
rak = rakentaminen
sp = suuntauksen parantaminen
rp = rakenteen parantaminen
-

18

57
50
26

Suoritteet
km

sp

rp

-

-

-

-

rak
7
14
6

1

1

60
4
10
2
8
3
9

104
3
70
7
11
9
25

85

26
13
23

54
7
15
9
49
7
7

229

230

220

175

-

72
-

sp

rp

-

-

-

-

-

-

107
5
115
68
12
21
15

204

343

642

-

310
3
67
44
14

Yleisten teiden tekemisen rahoitusjakautuma
rahoituslähtelttäin

Yleisten teiden rahoitusJakautuma suuraiuelttaln.

Yleiselle liikenteelle 1 417 km

Työvoimaohjelma alkupainoinen

Yleiselle liikenteelle luovutetuista
teistä oli 1 283 km maanteitä liittymäteineen ja 134 km paikallisteitä
liittymäteineen. Liikenteelle luovutetuista teistä oli rakennettuja maanteitä 30 km ja rakennettuja paikallisteitä 108 km.
Toimintavuoden aikana oli käynnissä yhteensä noin 900 työkohdetta.
Etelä-Suomsaivypläuret kohteet tai suurien kohteiden viimeiset päällysrakennetyöt, Keski- ja
jaPohjis-Sumeakot
pienhköto.

Kustannustason ennakoitua nopeam
noususta ja sen aiheuttamista-mast
supistuksista johtuen työvoimavahvuus oli suurin alkuvuodesta, yli
henkilöä. Työvoimavahvuu 10
supistus vastasi suunnilleen vo--den
lyymin supistumista. Yleensä todellinen työvoimavahvuus ylitti ohjelmoidun vahvuuden ja näin erityisesti
kesäkauden aikana.
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myös osaurakoissa. Myös päällystystöiden ja murskaustöiden osaurakoissa käytettävät erilliset osaurakkaasiakirjat saatettiin ajan tasalle.
Toimintavuonna aloitettiin myös
urakan valvontaohjeen laatiminen.
Valvontaohje valmistuu vuoden 1975
aikn
TVH: n toimesta liikenneministeriön oikeutuksen nojalla perustettu
-ja vesirakennuslaitoksen kuljetus- tie
maksuneuvottelukunta luovutti maaliskuussa mietintönsä tie- ja vesirakennushallitukselle. Mietinnössä ehdotetut uudet kuljetusmaksut ja niiden määräytymisperusteet astuivat
voimaan 1. 5. 1974 lukien. Em. pysyväisluonteiseksi tarkoitetussa neuvottelukunnassa ovat TVH: n lisäksi
edustettuina Suomen Kuormaautoliitto ry, Kuljetuskeskusten Liitto
ry ja Suomen Maarakentajain Keskusliitto ry.
PÄÄLLYSTYSTYÖT
Pa?Jllystystöit/J 2588 km
Vuoden 1974 päällystysohjelma
2 430 km. Side- siälteyhn
aineiden hintojen nousun johdosta
ohjelma näytti supistuvan, mutta lisärahoituksen ansiosta jäi päällystystöi
kokonaismäärä vain 10 % edellis-den
-vuotisapenmäk.Plytsöi
käytettiin varoja yli 200 milj.mk.-hin
Suoritetut päällystystyöt jakautuivat päällystetyypeittäin seuraavasti:
1191 km
asfalttibetoni
80 km
bitumisora
23 km
bitumiliuossora
1 294 km.
öljysora
.................

......................

.................

......................

Edellisten lisäksi tehtiin öljysorapäällysteiden karhinta- ja massanlisäystöitä noin 490 km.
Suoritetuista kuumapäällysteistä
557 olipäystednrakm
km ja uusirnistöitä 713 km. Päällysteiden uusimismäärä oli ennätyksellisen suuri. Sen sijaan rakennus-

työnä tehtyjen kuumapäällystystöi
määrä oli pienin vuoden 1961-den

jälken.
Päällystysohjelmaan verrattuna on
kuurnapäällysteitä tehty 126 km
ja kylmä- sunitelavähm
päällysteitä noin 300 km suunniteltua
enemmän. Kuumapäällysteiden kohdalla supistukset ovat tapahtuneet ensisijaisesti rakentamismäärärahoilla
tehtävissä kohteissa ja ohjelmaan
kuulumattornia kylmäpäällysteitä on
tehyläinkuosapvr.
Suurimpia päällystyskohteita olivat vt 10 välillä Vieremä—Hattelmala 52 km, vt 6 välillä Liljendahl
—Hevossuo 38 km, vt 5 välillä Koskenmylly—Toivola 36 km, vt 11 välillä Kaasmarkku—Tervahauta 30
km, vt 73 välillä Kyyrönlampi-Mähkö 30 km ja vt 4 välillä Muurola—Rovaniemi 23 km.

Pdiillysteiden yksikköhinnoissa 60 %:n nousu
Raakaöljyn hinnannousun seurauksena nousivat bitumien ja tieöljyn
hinatuomvs.Bite
lisäksi korotti-denhiaous
yleinen kustannustason nousu päällysteiden hintoja noin 30 %:lla. Kaikkiaan nousivat päällysteiden yksikköhinnat edellisestä vuodesta lähes 60
%.
Vuoden 1974 keskimääräiset lopulliset hinnat ilman kiviainesta olivat tavallisimpien päällysteiden
osalta seuraavat:
asfalttibetonj
120 kg/rn 2
8.40 rnk/m 2
asfalttibetoni
100 kg/rn 2
6.70 rnk/rn2
biturnisora
150 kg/rn 2
8.80 mk/m 2
öljysora (oma työ
ilman kuljetusta)
4.10 mk/m2
tasausmassa
60.00 mk/tonni

Ympäristönsuojelullisista syistä asfalttiasemat on varustettava pölynpoistolaitoksella. Siltä vaadittava tehokkuus riippuu lähimmän häiriinty
kohteen etäisyydestä. Jos tavano--vän
maisen syklonin pölynpoistolaitoksen
lisäksi käytetään märkäe- (C-Iuoka)
rotinta (B -luokka), nousevat päällystyskustannukset keskimäärin
2 eli keskimäärin 0,2-3rnk/m
mk urakkaa kohti. Jos taas70
käytetään suodatinpölynpoistolaitosta (A-luokka), lisäkustannukset
ovat 0.50 mk/m2 eli keskimäärin
140
mk urakkaa kohti.
Kehitystoirninta
TVH osallistuu päällystealan kehitystyöhön kolmella tavalla. Oman
henkilöuatomshävien
tutkimusten ohella TVH tilaa ja rahoittaa valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa, teknillisessä korkeakoulussa ja muissa korkeakouluissa tehtäviä tavoitetutkimuksia sekä solmii
alalla työskentelevien yritysten ja yhteisöjen kanssa tuotekehitys- ja tutkimusyhteistyösopimuksia. Näitä sopimuksia on Neste Oy:n, Sementtiyhdistys ry:n sekä Oy KasviöljyVäxtolje Ab: n kanssa. Mainittakoon
lisäksi, että vuonna 1972 perustettiin
TVH:n aloitteesta erityinen alan yhteistyöelin, päällystealan neuvottelukunta, jonka jäseninä ovat keskeiset
työskentelevät yh- pälystea
teisöt. Neuvottelukunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhteistyöelimenä tie- ja katupäällystealan kehittämiseksi ja sitä koskevan tiedon
jakamiseksi.
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Valtion teknilliseltä tutkimuskeskukselta tilattujen nastarengastutki
tavoitteena on selvittää nasta--musten
renkaiden käytön yleisyyttä, vaikutusta ajotapaan, liikenneturvallisuu
kulumiseen sekä-ten,pälysid
niiden käytöstä liikenteelle ja tienpitäjälle koituvia kustannuksia. Erityistavoitteena on selvittää ne toimet,
joilla nastarenkaista koituvia kustannuksia voidaan vähentää huononta
kuitenkaan liikenneturval- -mat
lisuutta.
Oman ryhmänsä muodostavat tutkimuslaitokselta tilatut tiepäällysteiden vaurioita ja kulumista koskevat
tutkimukset sekä ne tutkimukset,
joista saatavien tulosten perusteella on
tavoienkhämusa

päällysteiden
kitkaominaisuuksia,
päällysteiden teettämistä urakalla ja
tierakenteiden kehittämistä koskevat
tutkimukset. Teknilliseltä korkeakoululta tilatut tutkimustyöt kohdistuvat pääosin päällystystöihin liittyvän ympäristönsuojelun ja työnsuojelun kehittämiseen.
TVH:n ja Neste Oy:n välisen
ja kehityssopimuksen pe-tukimsrusteella Neste Oy on myöntänyt alan
tutkimuksiin vuosittain varoja noin
mk, josta on keskimäärin150
mk käytetty valtion teknil- 10
liseltä tutkimuskeskukselta tilattuihin
tutkimuksiin sekä loput tutkimusten
edellyttämien kenttäkoneiden rahoitukseen. Tilatut tutkimukset ovat
pääosin kohdistuneet bitumisten side-

aineiden laatukysymysten selvittämiseen, päällysteiden kulutuskestävyyden parantamiseen sekä teiden rakennemitoitusta koskeviin tutkimuksiin.
TVH:nja Sementtiyhdistyksen välinen tutkimusyhteistyö on kohdistunut sementtibetonipäällysteitä sekä
sementillä sidottuja kantavia kerroksia koskeviin tutkimuksiin. Yhteistyö
Oy Kasviöljy-Växtolje Ab:n kanssa
puolestaan tähdännyt päällys- on
teisiin käytettävien tartukkeiden kehittämiseen, johon on sisältynyt tuotekehittelytutkimuksia Raision Tehtailla, kenttäkokeiluja sekä erinäisiä
valtion teknilliseltä tutkimuskeskukselta tilattuja tutkimuksia.

MURSKAUSTYÖT
Tienpidossa murskaustuotteiden murskesoran, sepelin ja murskeen
pääkäyttökohteet ovat tien kantava
kerros, päällysteet sekä päällysteiden
kunnossapito. Vuonna 1974 käytettiin murskaustuotteita yhteensä 8,4
m Tästä määrästä murskesoraa milj.
oli noin 6,4 milj. m3 sekä kalliosta
murskattuja tuotteita 2,0 mi1j.m Ra
käytti noin 4,4 milj.-kenustoimal
3 ja kunnossapitotoimiala noin 4,0m

m

milj.

Murskaustuotteiden tarve ajoittuu
pääosin kesä -ja syyskaudelle. Tämän
johdosta murskaustoiminta painottuu
talveen ja kevääseen.
Tie- ja vesirakennuslaitoksella on
33 murskaus käytösnai
on pääosin vanhen- -laitos.Ku
tunuttaja sitä käytetään lähes pelkästään soran murskaukseen. Omalla
kalustolla tehtiin murskaustuotteita
noin 3,5 milj. m3ja urakalla noin 3,9
m? Aikaisemmin murskattujamilj.
sekä ostamalla hankittuja tuotteita
käytettiin noin 1,0 milj. m
Laitoksen oman kaluston käyttö
pyritään saamaan kautta vuoden tasaiseksi. Tämä on osaltaan johtanut
siihen, että urakalla teetettävät työt
ajoittuvat erittäin voimakkaasti talvija kevätkauteen.
Käynnissä olevan hiekka- ja soravarojen inventointityön perusteella
rakennustarkoituksiin soveltuvaa

ainesta on arvioitu olevan noin 40
m? Tästä määrästä on las-miljard
kettu olevan murskauskelpoista
ainesta vain 1,5 miljardia m? Arvioiden mukaan hiekka- ja soravarat rut
nykyisellä kulutuksella noin-täisv
vuotta. Tie-ja vesirakennuslaitos125
pyrkii säästämään hiekka- ja soravaroja mm. siirtymällä käyttämään sellaisia rakenteita, joissa hiekan ja soran tarve on entistä vähäisempi ja
hankinnat yhä enem- suntaml
män kalliosta murskattuihin tuotteisiin.
URAKOINTI
Huomattava osa tienrakennustöistä
toeuanrkimtlyä.
Urakoinnin osuus tienrakennustöiden
toteuttamisessa laajeni 1950 -luvun
lopulla alkuun päästyään varsin nopeasti ja saavutti 1960 -luvun loppupuolella vakiintuneen, jonkinverran
yli 30 %:n tason. Tähänastisen urakoinnin huippukautena, varsinkin
mitä tulee kokonaisurakointiin, voidaan pitää 1960 -luvun loppu- ja
-luvun alkuvuosia, jolloin suori- 1970
tettiin mm. useita suuria moottoritieurakoita.
Kokonaisurakointi on huomattavasti vähentynyt vuosikymmen vaihteen huippuun verrattuna. Tällöin
urakointi jakaantui lähes tasan ko
ja osaurakoinnin-konaisur
kesn.

Urakoinnirz osuus tienrakentamiseen kaytetyistà inäärö.rahoista, milj, mk

Kokonaisurakointi
käytetyt määrärahat
%-osuus
Osaurakointi
käytetyt määrärahat
%-osuus

.........................

...................................

24

..........................

1974

1973

1972

43
7

71
11

72
13

162
26

169
26

130
19

Vuonna 1974 solmittiin ainoastaan
kaksi tienrakentamista koskevaa
melko pientä kokonaisurakkaa.
Viime vuoden aikana valmistuneista
kokonajsurakoista merkittävimmät
olivat Kotkan päätiet ja Ilavaisten
paikallistie. Käynnissä olevista ko
tärkeimmät olivat-konaisurt
Porvoon moottoritien rakentamista
välillä Massby—Boxby koskeva
moottoritieurakka ja Sipoonlanden
siltaurakka, joiden on tarkoitus valmistua vuoden 1975 aikana.
Kokonaisurakoinnin vähentyessä
osaurakointi on lähes vastaavasti
lisääntynyt. Syynä tähän voidaan pitää suurten moottoritiehankkeiden
loppumista sekä sitä, että tienrakentamisessa on siirrytty yhä enemmän
kooltaan pieniin tien parantamis-

hankkeisiin, jotka soveltuvat paremmin osaurakointiin. Työllisyysrahoituksen suhteellisen osuuden lisääntyminen on myös ollut vaikuttamassa
oustavamman osaurakointimenette- j
lyn lisääntymiseen.
KULJETUKSET
Tienrakennustoiminnan
vaatimat
kuljetukset tehdään lähes täydellisesti
yksityistä ammattimaista kuormaautokalustoa käyttäen. Urakoihin
sisältyviä kuljetuksia suoritetaan
myös urakoitsijoiden omistamilla
kuorma-autoilla. Tienrakennustoiminnan palveluksessa oli yksityisiä
kuorma-autoja omassa johdossa tehtävissä töissä vuonna 1974 noin
Varsinaisten kuorma-autojen 130.

lisäksi tienrakennustoiminnan kuljetustehtävissä käytetään vähäisessä
määrin maansiirtoautoja (10-15
ja traktoridumppereita (25-35kpl)
lähinnä urakkatöiden yhtey-kpl)
dessä.
Kuljetuskustannusten osuus tienrakennustöiden kustannuksista oli toimintavuonna omassa johdossa tehtyjen töiden osalta 22 % (vuonna 1974
24 %). Urakkatöissä - kuijetusten
on samaa luokkaa. Omassaosu
johdossa tehdyissä töissä kustannukset olivat 94.5 milj. mk . Urakoihin
sisältyvät kuljetukset huomioonottaen
lisäys on noin 35 %.
Tienrakennuskustannusindeksin
kuijetuskustannustason
mukan
nousu oli 27 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Urakoinnin, kuijetusten ja konetöiden osuus tienrakennustöissä
Kuljetukset

Urakointi
40%

Konetyöt

40%

40 %
30

30
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20
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1972-73-74
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Urakoinnin, kuijetusten ja konetöiden kehitys tienrakennustöissä
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KONETYÖT
Tienrakennustoiminnassa tarvittavat
koneresurssit saadaan melkein yksinomaan vuokraamalla yksityisiltä
yrittäjiltä. Tilanteen salliessa käytetään myös jonkin verran kunnossapi
-donkealust.
Konetyön osuus omassa johdossa
toteutettavien tienrakennustöiden
kustannuksista oli noin 16 %. Töiden
luonteesta johtuen konetyön osuus
urakkatöissä on jonkin verran suurempi. Konetyön kustannukset olivat
lähes 70 milj. mk .
Tienrakennuskustannusindeksin
muka nkonetöidenkustan ustao
nousi 23 % edelliseen vuoteen verrattuna.
TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖNSUOJELU
Lähes puolet laitoksen työntekijöille
sattuneista tapaturmista tapahtuu
tienrakennustöissä. Tienrakennustöi
ympäristölle aiheuttamat haitat-den
ovat myös varsin merkittäviä.
Työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta pahimmat haitat
esiintyvät louhinnassa, murskauk
valmista--seajpälytmn
misessa. Haittojen torjunnassa on
kinteyhuomarins
noudatettaviin ehtoihin.
Tienrakennusalalle ovat muodostuneet vakiintuneet toimintamuodot
ympäristönsuojelun ja työturvallisuu
huomioon ottamisessa erilaisten-den
ympäristönsuojeluvaatimusten ja niihin tehtyjen tarkistusten johdosta.
Työturvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskeva tutkimustoiminta oli
vuonna 1974 edelleen vilkasta. Tutkimuksen kohteena olivat mm. louhintatyömaiden pöly ja melu, asfaltti- ja
murskausasemien työsuojelu, soratei
ja pölynerottimen-denpölyämi
erotustehokkuus.
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Ympäristönsuojelulle ja työturvallisuudelle asetettavat lisävaatimukset
nostavat jonkin verran tienrakennuskustannuksia. Esim. asfalttiasemien
pölynpoisto lisäsi päällystyskustannuksia yli 2 milj. mk:lla.
TIENPITOON LIITTYVÄT TALONRAKENNUKSET
Tienpitoon liittyviä kiinteistöjä oli
laitoksen hallinnassa 540 omilla tonteilla ja 90 vuokratonteilla. Rakennuksia oli kaikkiaan I 725,joiden yhteistilavuus oli 1,45 milj. m3
Tonttiala lisääntyi yhteensä 6,3
ha:lla. Kaksi uutta yhteensä 3,8 ha
.

toniahksml,viten
tonttiin ostettiin lisäalueita yhteensä
ja yksi 2,0 ha tontti saatiin 2,5ha
aluevaihdolla.
Vuoden aikana valmistuivat Leppävirran ja Hämeenlinnan uudet tiemestaritukikohdat. Lisäksi laajennettiin Nivalan, Kuusamon ja Puolangan tukikohtia uudisrakennuksilla.
Kylmiä varastokonesuojia rakennettiin Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen
Keski-Pohjanmaan piireihin, yh-ja
teensä 4. Valmistuneiden rakennusten yhteistilavuus oli 24 000 m3
Kajaanin keskuskorjaamolla toteutettiin huomattavan laaja saneeraustyö, joka vuoden aikana saatiin lähes
valmiiksi. Edellisenä vuonna toteutetun Keski-Suomen korjaamon saneerauksen yhteydessä saatujen kokemusten perusteella uusittiin koneiden
korjauspaikat, koneistamo, sähkötyöhuone, maalaamo ja varasto. Koko
rakenusilmvhto n.
Vuoden lopussa oli rakenteilla
Mikkelin tiemestaripiirin tukikohta
laboratorio. Työllisyystöistä olivat ja
lisäksi kesken laajennus- tai saneeraustyöt 6 tiemestaritukikohdassa.
Rakennustyöt rahoitettiin menoarviossa myönnetyllä 3,5 milj. mk:r
määrärahalla, minkä lisäksi työl.
lisyysvaroja käytettiin 3.4 miii. mk .

LVIkiinteistöjen
Vanhojen
laitteiden uusimisohjelmaa jatkettiin
kaikkiaan 22 työkohteessa. Näistä 9
varusteinmlöjyäsait
-teila.
Tiemestaritukikohtien rakennusten vuosikorjauksiin käytettiin yhteensä 2,1 milj. mk . Muiden rakennusten vuosikorjauksiin käytettiin
menoarviossa tarkoitukseen osoitetut
milj, mk.
0,5
Vaasan, Joensuunja Kuopion korjaamojen esisuunnitelmat valmistuivat
TVH:n ja piirikonttoreiden muodostamien yhteisten työryhmien esittämältä pohjalta. Suunnittelutyöjatkuu
edelleen. Kun nämä hankkeet ovat
laitoksen mittapuun mukaan poikkeuksellisen laajoja talonrakennuskohteita, niiden rakentaminen tullaan toteuttamaan rakennushallituksen toimesta, kuten valtion talonrakennuksista annettu asetus edellyttää.
Työsuojeluviranomaisten toimitta
tarkastuksissa kiinnitettiin-misa
monin paikoin huomiota työntekijöiden sosiaalitilojen laatutasoon vanhoissa rakennuksissa ja vaadittiin
puutteiden pikaista korjaamista.
Niukkojen korjausmäärärahojen johdosta TVL:lla eiole ollut mandollisuutta korj austen toteuttamiseen
vaaditussa määrässä.
nousi
Rakennuskustannusindeksi
vuoden aikana 15 %. Edelliseen vuoteen verrattuna määrärahoja oli käytettävissä 60 %. Näistä seikoista johtuen valmistuneiden rakennusten volyymi laski jyrkästi. Kiristynyt rahatilanne vaikeuttaa uusien korjaamojen rakentamisen toteuttamista.

KUNNOSSAPITOTOIMINTA
Tie- ja vesirakennuspiirit on kuntien
jakoa noudattaen ja- jakuntryhmie
ettu 174 tiemestaripiiriin. Hoidettavia teitä tiemestaripiiriä kohden laskettuna oli toimintavuoden alussa
keskimäärin 421 km.
Alla olevasta yhdistelmästä selviävät tärkeimmät toimintavuoden aikaiset suoritemäärät ja niitä vastaavat kustannukset.

Tien kulutuskerroksen
ja vahvistaminen
usimne
- tasausja muokkaus höyläämällä
- savisorateiden pölynsidonta
kalsiumkloridilla
- kuoppien paikkausja materiaalin
lisääminen savisorateillä
- öljysorapäällysteen vahvistaminen,
uusiminen ja tekeminen
- bitumiliuossorapäällysteen pintaus,
usimne
ja tekeminen
Lumen ja jään poistaminen
- auraus
- höyläys
Liukkauden torjunta
- suolaus
- suolahiekoitusja hiekoitus
Lauttojenja lossien kunnossapito

Avo-ojia leaivettiin ja puhdistettiin
noin 4,3 milj. jm, kustannukset noin
11 milj, mk.

I

Suoritemäärä

Kust.
mmk

2,1 milj. jkm
58600 ton

21.3
21.1

2,0 milj. m 3 itd

33.5

7,5 milj. m 2

21.6

0,2 milj. m 2

0.4

9,6 milj. jkm
3,0 milj. jkm

18.7
19.8

32 100 ton
0,6 milj. m 3

5.4
16.3
25.9

•

Kesto- ja äljysorapäällysteiden
palkkaus maksoi yhteensä
29,1 milj, mk.
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Kunnossapidon kustannukset 551
mk
milj,
Yleisten teiden kunnossapidon kustannukset olivat hallinto- ja kaluston
pääomakustannukset sekä työllisyysvaroilla tehdyt kunnossapitotyöt huomioonottaen 550.8 milj. markkaa.
Kustannukset jakaantuivat eri tehtäväalueille seuraavasti:
varsinainen kunnossapito

405,3 milj. mk
pälysteidn
112,2 milj. mk

uusiminen

ja paikkaus

tehostettu kunnossapito

33,3 milj. mk

Tämä suoritetaan tasaamalla päällysteen pintaan muodostuneet raiteet ja
kulutuskerros kuu- tekmälusi
malla päällystemassalla entisen kuluneen päällysteen päälle. Kun otetaan huomioon, että hinta ja kustannustaso kohosi päällystealalla
välisenä aikana keskimää- 1973-4
rin 59 %, ei toiminnan laajuus ole rahoitusvaikeuksien takia vastannut todellista päällysteiden uusimistarvetta.
Kestopäällysteitä uusittiin toimintavuonna noin 730 km.
TEHOSTETTU
KUNNOSSAPITO

Tehostetulla kunnossapidolla tarkoitetaan soratien teknisen tason rajoi-

VARSINAINEN
KUNNOSSAPITO
Varsinainen kunnossapito sisältää
teiden kunnossapidon lisäksi myös
teillä olevien laitteiden ja rakenteiden
Edelleen tähän kuu- kunosapid.
luu polkuteiden, erityisten talvitei
erilaisten polkupyöräteiden ja-den,
jalkakäytävien, tienpitoaineiden ottopaikkojen sekä tienpitoon liittyvien
kiinteistöjen ja rakennusten
kunnossa- ja puhtaanapito. Erityisinä kunnossapitokohteina on
lisäkmantvyeiläovat 8 969 siltaa sekä 108 lauttapaik-

kaa (1. 1. 1974.).

KESTOPÄÄLLYSTEIDEN
USIMNE
Liikenteen ja etenkin ajoneuvoissa
nastarenkaiden vaikutuk-käytejn
sesta päällysteet kuluvat puhki raiteiden kohdalta jo muutamassa vuodessa. Etelä-Suomessa viime vuosina
talvet ovat nopeut-valinetudo
taneet päällysteiden kulumista. Kestopäällystetyn tieverkon säilyttämiseksi näiden teiden kulutuskerros
joudtanisv m.

tettua nostamista. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. tien kuivatuksen tehostaminen, kantavuuden parantaminen ja tien päällystäminen öljysoralla. Em toimenpiteillä tien liikennöitävyys paranee ja samalla kunnossapitokustannukset alenevat. Suoritteista mainittakoon noin 510 km uusia öljysorapäällystèitä.

KUNNOSSAPITOTUTKIMUS
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää koko kunnossapitokentän tutki
suorittaa pääosa tarvitta--mustarvej
vasta kehitystyöstä sekä osoittaa kun
kehityssuunta.
-nosapid
Peruslähtökohtana oli kunnossapitotoiminnan kannattavuuden ja tuottavuuden lisääminen. Tämän päämäärän saavuttamiseksi asetettiin ta-

Tutkimustyö aloitettiin vuonna
jolloin kartoitettiin tutkimus- 1967,
tarve. Varsinainen tutkimustyö suoritettiin vuosina 1970-74.
Tutkimukseen osallistui laitoksen
omaa henkilökuntaa noin 200 henkeä, joista pelkästään erilaisiin työryhmiin nimettyinä yli 100. Lisäksi
käytettiin kandeksan konsulttitoimiston palveluksia. Kokonaistyömäärä
arvioitu 95 miestyövuodeksi ja ko-on
konaiskustannukset noin 7 milj. markaksi.
Jäljempänä on esitetty tärkeimmät
tutkimuksen tulokset.

Teiden hoito
Liikenteeltään samanarvoisten teiden
palvelutason yhdenmukaistamiseksi
laadittiin standardit keskeisimmistå
kunnossapitotoimenpiteistä kuten savisorakulutuskerroksen ja päällystei
kunnossapidosta, ajoturvallisuu -den
liittyvistä toimenpiteistä sekä tal--ten
vikunnossapidosta.
Sorapintaisten teiden oikeiden
valitsemista var-hoitmenpd
ten tehdyn tutkimuksen mukaan sorateiden päällystäminen öljysoralla
kannattavaa onliketauds
silloin, kun keskimääräinen vuoro

on 500 henkilöautoyk--kausilen
sikköä. Vastaavasti sorateiden kesto
todettiin kannatta--pälystmine
vaksi keskimääräisen vuorokausiliikenteen ollessa 800-1 200 henkilö
-autoyksiöä.

voitteiksi
- kunnossapidon laatutason yhtenäistäminen
- työvoiman, kaluston, materiaalien ja laitosten oikea mitoittaminen
painottaminen
ja
- kenttämenetelmien kehittäminen
tarkoituksenmukaisen ja tehok-kaan organisaation luominen
- kunnossapidon käsikirjan aikaansaaminen.

Työvoima
Työvoimaan liittyvissä selvityksissä
asetettiin pääpaino työvoiman mitoitukseen ja tarpeen selvittämiseen.
Lisäksi selvitettiin kunnossapitotyö
ja rakennemuu--voimanrket
toksia sekä tulevaisuuden kehittämis
-mandolisuk.
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Työvoimamäärän todettiin vähenevän lähes 2 % vuodessa. Työvoiman
rakenteessa tapahtui melkoisia muutoksia, esim. vuosina 1965-69 kunnossapitotyöntekijöiden määrä aleni
noin 32 %, kun ammattityöntekijöiden
(koneen kuljettajat, kunnossapitomaalarit jne.) määrä kasvoi noin 40 %
Kalusto
Kalustomääriä koskeva mitoitus
koski kuorma-autoja, tiehöyliä, traktoreita, pyöräkuormaajia ja murskauslaitoksia. Tutkimuksen tuloksina
esitettiin mitoitusmenetelmät lyhyen,
kejkipitkän ja pitkän aikavälin kalustosuunnittelua varten.
Kuorma-autoja koskevassa selvityksessä todettiin raskaiden kuljetusten osuuden olevan noin 70-75 %
käyttötuntien määrästä. Aurauksen
osuus on vain 10-15 %. Kuljetustehtävät ovat näin ollen määräävinä
kuorma-tlsvie.
Tiehöyliä koskevassa selvityksessä
todettiin höylien käytön painopisteen
siirtyvän talvikunnossapitotehtäviin
yleensä raskaimpiin kunnossapito-ja
töihin. Selvityksessä päädyttiin kahteen höylien painoluokkaan, 12 tonninja 14-16 tonnin höyliin. Lisäksi
kiinnitettiin huomiota erilaisten lisälaitteiden käytön lisäämiseen sekä
kuijettajien koulutus- ja valmennustoiminnan tehostamiseen.
Materiaalit
Materiaalien tarveselvitysten tavoitteena oli antaa kuva tulevasta kehityksestä vuoteen 1985.
Laitokset
Tie- ja vesirakennuslaitoksen käytössä oli vuoden 1974 alussa 174 päätukikohtaa ja noin 200 sivutukikohtaan. Päätukikohdista voitaneen katsoa hyviksi vain noin 40 %. Vähimmäisvaatimukset täyttäviä päätuki-
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koFtia oli rakentamatta 35 ja sivutukikohtaverkosto lähes kokonaan.
Noin 12 %:lla päätukikohdista puuttui tontti tai sitä oli laajennettava.
Rakenteiden ja rakenneosien standardisoimiseksi kartoitettiin nykyisten rakenteiden ja rakenneosien käyttökelpisuus, puutteet ja muut erityisnäkökohdat; Selvityksissä kiinnitettiin erityistä huomiota laitosten
muunneltavuuteen.
Kunnossapito, suunnittelu ja raken
-tarnme
Teiden rakenteet, rakenneosat ja laitteet määräytyvät suunnittelua ja rakentamista koskevissa normaalimääräyksissä, ohjeissa, tyyppiiirustuksissa, työselvityksissä jne. Nämä yhdessä luonnonolosuhteiden kanssa
luovat kunnossapidon toimintaedellytykset. Näiden parantamiseksi tähtäävissä selvityksissä laadittiin yksityiskohtaiset ehdotukset kunnossapi
-toahelpviksmntjarkennemuutoksiksi. Näiden huomioon
ottamiseksi ehdotettiin suunnittelijan,
rakentajan ja kunnossapitäjän yhteistoiminnan edelleen kehittämistä.
Kunnossapidon kokonaisjiirjestelmel
Yleisten teiden kunnossapito on koko
manktvjuoimna,
minkä johdosta organisaatiolla on kokonaisuuden kannalta tärkeä merkitys. Eräänä tehtävänä oli piirin kunnossapitotoimialan organisaatiota
koskevan tutkimuksen suorittaminen.
Piiriorganisaatiossa kunnossapitotoimiala muodostaa erillisen tulosvastuuyksikön. Suunnittelu-, toteutus-,
valvonta-, hallinto- ja yhteistoimintatehtävien suorittamiseksi esitettiin
tutkimuksen tuloksena toimialapääl
alaisina toimiviksi yksiköiksi-likön
suunnittelu-, käyttö-, tuotanto- ja
hallintojaokset (-ryhmät).
Kunnossapitotoiminnan suunnittelun painopisteenä on ollut vuosittainen tulo- ja menoarvion laadinta.

Tavoitej ohtamisen soveltaminen kunnossapitoon edellyttää kuitenkin tarkempaa tavoitteiden ja toiminnan
suunnittelua sekä vuotta lyhemmäksi
että pitemmäksi ajanjaksoksi. Suunnitelmien toteutumisen ohjausta ja
valontrediykskohtainen ehdotus.
Uusi kunnossapitojärjestelmä korostaakin suunnittelun merkitystä kaikessa toiminnassa. Suunnittelun ja
työnladuheäismkoal
tehtävistä noudatetaan standardeja.
Toiminnan seurantaa ja uusien suunnitelmien laatimista varten raportoin
on lisätty ja tarkennettu. Or--tia
ganisaatioon on lisätty suunnitteluhenkilöstöä. Henkilöstön valta- ja
vastuusuhteita sekä tehtävänkuvauk
on täsmennetty kunnossapitojär--sia
jestelmään ja tavoitejohtamiseen soveltuviksi. Tienkäyttäjä tulee uuden
järjestelmän toteutumisen kokemaan
teiden laatutason yhtenäisyytenä sekä
parantuneena liikenneturvallisuutena.
Kehitys ja kehitysennusteita
Kunnossapidon kehittämis- ja investointiohjelmat riippuvat kunnossapitotarpeen kehittymisestä. Tähän vaikuttavat liikenteen, tieverkon ja tavoitetason muutokset.
Kunnossapitotarpeen kehityksestä
vuoteen 1985 laadittiin kaksi ennustetta. Toisessa tarkasteltiin 25 kunnossapitotehtävän suoritemäärien ja
ja toisessakustanehiyä
päällysteiden uusimistarvetta ja kustannuksia. Ennusteeseen sisältyvien
kunnossapitotehtävien kustannukset
edustivat noin 68 % vuoden 1973 kokonaiskustannuksista. '
Kunnossapitotehtävien suorite
-märtulevaksmnvuosia
lukuunottamatta soratei 1973-85
kunnossapito--denkultsro
tehtäviä, aurausviitoitusta ja tierunkovaurioiden korjaamista. Kestopääl -

lysteiden paikkaus, ajoratamaalaus ja
suolaus lisääntyvät yli 80 %. Sorateiden kulutuskerroksen kunnossapitotehtävien suoritemäärät laskevat sorateiden vähenemisen vuoksi. Kunnossapitotarpeen suhteellinen kehitys
tiekilometriä kohti osoittaa sensijaan
myös sorateiden kulutuskerroksen
kunnossapidon suoritemäärien osalta
kasvua johtuen liikenteen 5-14%:n
kasvusta.
Päällysteiden uusimistarve vuosina
vuosittain 3 400 km. 1974-85on
Kestopäällysteiden osuus on lähes
noin 260140km,bitulosran
kmja öljysoran noin 1 700 km. Uusimistarpeen huiput ovat vuosina
ja 1983-85. Laaditussa 1974-5
toimenpideohjelmassa suositellaan
kuitenkin uusimistöiden asteittaista
lisäämistä siten, että vuoteen 1982
1974-81 uusimis mensävuoi
-tarvekon uis.

Kunnossapidon kokonaiskustannukset ovat vuosina 1965-1973
159 milj. markasta 422 milj. nouset
markn.Reliust vä
kuitenkaan tänä aikana ole nousseet,
silärakenut dsilä
mitaushelkntoivat noin 2 200 mk/km molempina
vuosina.Srtejlvysnmukaan kunnossapidon kokonaiskustannuksista tulee miestyönja materiaalin
osuudeksi noin neljäsosa, konetyön
osuudeksi kolmasosa ja kulj etusten
osudeki a.Erthävs
kustannusten jakautuminen kustannusryhmiin vaihtelee huomattavasti.
Esim. talvikunnossapitotöissä konetöi
osuus on suu&inja kulutuskerrok -den
taas materiaali--senkuoapid
kustannusten osuus on merkittävin.

Jatkotutkimukset
Suoritettu tutkimus antoi viitteitä jatkotutkimustarpeesta kunnossapidon
edlnkhitäms.
Jatkotutkimuksiin kuuluvat mm
- nykyisten standardien kehittäminen ja uusien laatiminen
- työntutkimusten suorittaminen
tukikohtien toiminnallisuuden kehittämiseksi
- kunnossapidon urakointipolitiikan
kehitämn
- kaluston kehittämiseen liittyvän
laitoksen ja valmistajien välisen yhteistyön jatkaminen.
Uusimisvaiheessa oleva laki yleisistä teistä mandollistanee kuntarajoista poikkeavien tiemestaripiirien
alueiden muodostamisen. Tästä seuraa varsin laaja tutkimus- ja kehitystyö optimaalisen tiemestaripiiri- ja
tukikohtaverkoston luomiseksi.
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Sillat
Toimintavuonna resurssien vähyys
vaikuttanut paitsi suoranaisesti on
siltatuotannon määrään myös suunnitteluun siten, että tutkimus-ja kehitystoimintaa on suunnattu erikoisesti
sellaisiin kohteisiin, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaaja samalla vähentää siltojen suunnittelutyötä sekä
pienentää rakentamiskustannuksia.
RAKENNUSTOIMINTA

Valmistuneita siltoja 236
Vuonna 1974 valmistui 236 siltaa,
joista on vesistösiltoja 168 ja risteysym. maasiltoja 68.
Pisin valmistuneista silloista on
Rajasalmen silta Pirkkalassa, Pirkkalan-Ylöjärven maantiellä. Silta on
309.60 metriä pitkä, kolmiaukkoinen
teräksinen jatkuva kotelopalkkisilta,
jossa on ortotrooppinen kansi. Jännemitat ovat 88.0+120.0+88.0=296
mja hyödyllinen leveys 11.0 m. Asennus tapahtui siten, että konepajassa
valmistetut noin 11 m pitkät kotelopalkin osat kuljetettiin siltapaikalle,
jossa ne rannalla koottiin kolmeksi
asennuslohkoksi. Proomuja apuna
käyttäen asennuslohkot siirrettiin lopullisesti paikalleen maatukien ja virtapilarien varaan ja yhdistettiin hitsaamalla.
Muista vesistösilloista ovat huomattavimmat Siuruanjoen ja Tanhuan sillat.
Yli-Iissä,
Siuruanjoen
silta
Kiiminki-Yli-Kärppä maantiellä,
oneliaukjätyrsbetoninen jatkuva palkkisilta, jonka
kokonaispituus on 135.6 mja hyödyllinen leveys 10.5 m. Jännemitat ovat
26.8+35 m.
Tanhuan silta Savukoskella, Sodankylän-Savukosken maantiellä
jatkuvaonjäiteyrsbn
kotelopalkkisilta, jonka kokonaispituus on 117.6 mja hyödyllinen leveys
ovat 33.0+ 42.0 + 6.5mJäneita
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33.0 m. Aikaisemmin välitti paikalla liikennettä lautta.
Risteys- ja ylikulkusilloista ovat
mainittavia Jyskän ja Mutalanden
sillat.
Jyskän risteys- ja ylikulkusilta valtatien no 13 yli Jyväskylän maalaiskunnassa, on kolmi-aukkoinen teräsbetoninen jatkuva kotelopalkkisilta,
jonka kokonaispituus on 111.0 m ja
9.75 m. Tämänhyödlinevs
ovat 19.2 + 24.5 + silanjäemt
29.5 + 24.5 = 97.7 m.
Mutalanden ylikulkusilta valtatiellä no 15 Kotkassa, on 14aukkoinen teräsbetoninen jatkuva kotelopalkkisilta, jonka hyödyllinen leveys Kyminlinnan puoleisessa päässä
Silta levenee Kotkaan on18.0m
päin mentäessä ja jakautuu kandeksi
leveäksi erilliseksi ramppisil- 10.5m
laksi. Sillan kokonaispituus on eri
ramppeja pitkin mitaten 237.6 ja
213.6m
Jalankulkua ym kevyttä liikennettä
palvelemaan valmistui Jyrkänteen
ylikulkukäytävä valtatien no 9 yli Jyväskylän maalaiskunnassa. Silta on
I 0-aukkoinen teräsbetoninen kevennysputkilla varustettu jatkuva palkkisilta, jonka kokonaispifl'ius on
213.5 m ja hyödyllinen leveys 4.25
m. Jännemitat ovat 20.0 + 2 x 28.0
+ 26.0 + 5 18.0 + 15.5 = 207.5 m.
Siltatyypeittäin tarkastellen muodostavat valmistuneista silloista lukumääräisesti suurimman ryhmän elementtisillat, yhteensä 79, jotka ohittavat tähän asti ehdottomasti ensimmäisinä olleet tavalliset, paikalla valetut teräsbetoniset laattasillat.
SUUNNYVI'ELUTOIMINTA
Vuonna 1974 valmistuneista silloista
suunnitelttin TVH:ssa 40 siltaa sekä
tarkastettiin 196 sillan suunnitelmat,
joista 104 oli piirikonttorienja 92 ulkopuolisten suunnittelutoimistojen
laatimia.

Vireille pantiin yleisten teiden siltoja, rumpuja ja lauttoja koskevia yesioikeudellisia lupahakemuksia 85 ja
tai jo aikaisemmin vi-satinäh
reille pantuihin hakemuksiin vesioikeuden lupapäätöksiä 90.
Ns. erillisiin siltatöihin liittyviä tien
parannussuunnitelmia vahvistettiin
siltaosaston esittelyssä 115, joista
maanteillä 30 ja paikallisteillä 85.

Vanhojen siltojen uusiminen
Suunnitelmia vanhojen siltojen uusimiseksi on jouduttu tekemään, kun
ajoneuvoliikenteen jatkuvan kasvun
vuoksi siltojen leveys on tullut riittämättömäksi ja sallittujen akselipainojen korottamista ennakoiden on pyritty lisäämään siltojen kantavuutta.
Tällöin on usein osoittautunut tabudellisimmaksi ratkaisuksi leventää tai
ja käyttää hy-usiapälyrken
väksi vanhoja maatukia ja virtapilareita.
Joissakin tapauksissa on tullut kysymykseen myös vanhan päällysrakenteen vahvistaminen. Näistä huomattavin suunnittelukohde toimintavuonna on ollut Nokianvirran sillan
kotelopalkkiosan vahvistaminen jannittämällä. Nokianvirran silta on teräsbetoninen jatkuva kotelopalkki
jonka jännemitat ovat-jaltsi,
27+5381=4mjahyödyllinen leveys 14.1 m. Korjatun sillan kantavuus täyttää pohjoismaisten
kuormitusmääräysten vaatimukset.

Puusillat
Vuoden aikana suunniteltiin yhtensä
joista 27 oh lii-30pualkist,
mapuupalkkisiltoja. Liimapuupalkkisillat ovat siis lähes täydellisesti syrjäyttäneet pyöreästä puutavarasta
tehdyt puupalkkisillat. Tämä johtuu
paitsi siitä, että riittävän paksun pyöreän puutavaran saanti on vaikeutunut, myös siitä, että vuoden aikana
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Siltojen erikoisosat

rakenneteräksen
Säänkestävän
pinnalle mu'dostuu ulkona 2-3
vuodenklsarivutuksesta punaruskea kerros, joka lujasti teräksessä kiinni olevana ja
huonstivelkaäträksen edelleen syöpymisen.
Säänkestävän rakenneteräksen sopivuutta maamme oloihin kokeillaan
ensimmäisen kerran sillanrakennuk
Kemijoen ylittävässä Tervolan-sea
sillassa, jonka rakentaminen aloitettiin vuonna 1974. Tähän 480 m pitkään teräsbetonikantiseen teräspalkkisiltaan käytetään noin 910 tonnia
säänkestävää rakenneterästä.

jännemitoilla 4-15 m. Se on nopea
rakentaa ja kustannuksiltaan useimmiten verrattain edullinen. Myös kevyen liikenteen sillaksi tyyppi tarjoaa
edullisen ratkaisun.

Siltojen erikoisosien alalla tapahtunutta kehitystä on seurattuja tuloksia sovellettu käytäntöön.
Vanhat ns. turkkilevyliikuntasaumalaitteet on korvattu erilaisilla
vesitiiviillä .liikuntasaumalaitteilla,
joiden etuna vanhoihin laitteisiin verrattuna on vesitiiviyden lisäksi liikenteen aiheuttaman melun väheneminen ja kunnossapidon helpottuminen.
Kotimaisten standardoitujen kumilevylaakerien sekä eri tyyppisten kumipesälaakerien käyttöä on merkittävästi lisätty. Näiden etuina rulla- ja
lyijylevylaakereihin verrattuna on parempi tekninen toimivuus erilaisissa
kuormitustapauksissa sekä edullinen
ulkonäkö.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Siiänkestövüt rakenneteräkset

Liimapuupalkkisilta

käyttöön otetut uudet kuormitusmääräykset (PKM 71) edellyttävät entistä
järeämpien puupalkkien käyttöä.
Puukantinen liimapuupalkkisilta
onvähliketspa lä
hyvinkätöelposayi

Puusillat
Puukantisten liimapuupalkkisiltojen
tyyppipiirustussarjan suunnittelu
aloitettiin toimintavuonna.
Vuonna 1973 aloitettu puusiltojen
kansirakennetta koskeva tutkimus
yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa
saatiin pääpiirteissään valmiiksi.
Tutkimuksessa selvitettiin kuormien
jakautumista eri pääkannattaj ille,
edullisinta palkkiväliä sekä naulaustapaa.
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Teräsrakenteiden korroosion esto aiheuttaa sekä rakennusvaiheessa että
myöhemmin kunnossapidossa huomattavia kustannuksia. Teräksien
suojaamiseen käytettyä pinnoitetta on
ja uusittava säännöllisin korjatv
väliajoin. Siksi on jo kauan pyritty
kehittämään terästä, joka suojaisi itse
itsensä korroosiota vastaan.
Jo 1930-luvulla kehitettiin Yhdysvalloissa säänkestävä rakenneteräs,
jonka käyttö on kuitenkin yleistynyt
vasta 1960-luvun lopulla.

Siltojen standardointi
Toimintansa aloitti siltojen standardointia varten siltaosastolle perustettu projektiryhmä, jonka tehtävänä
laatia standardit siltojen jännemi- on
toille, vinouskulmille ja hyötyleveyk
-sile,vakodtjnresia
poikkileikkausten muodot ja mitat tavallisten siltatyyppien päällys- ja
alusrakenteiden osalta sekä laatia ja
usiatyprk.

LAUTAT
Toimintavuoden lopussa oli käytössä
joista 101 lossi-ja106lautpik,
lautta-aluspaikkoja.
5

Maatutkimustoiminta
Laitoksen maatutkimusalan tehtävät
ovat kohdistuneet suunnitteluvaiheessa maa- ja kallioperään, rakennusmateriaalien saannin selvittämiseen, tien ja muiden rakenteiden
perustamiseen sekä laatututkimuksiin
jakoetimn.
Rakennusvaiheessa tehtävät ovat
kohdistuneet laaduntarkkailun organisointiin ja toteuttamiseen sekä
perustamis- ja pohjanvahvistustöi
-den
ohjaukseen ja valvontaan.
Teiden kunnossapidossa maatutkimuksen tehtävät ovat kohdistuneet lähinnä laaduntarkkailusektorille ja
käytöelpoisnuamteraalien etsintään.
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA
Toimintavuoden aikana jatkettiin
vuonna 1970 aloitettua valtakunnallista tie- ja vesirakennuslaitoksen tarpeita palvelevaa sora- ja hiekkavaro-

jen arviointityötä. Työstä saatiin päätökseen sen neljäs vaihe, joka käsittää
Hämeen piirin alueen sekä osia
Kainuun, Oulun ja Lapin piireistä.
Tien rakenteisiin, rakenneaineisiin
liittyviä ta-japerustminl
voitetutkimuksia sekä koetoimintaa
jatkettiin edelleen ja käynnistettiin
uudelleen tien rakenteellisten ohjeiden ja normaalimääritysten tarkistustyö.
Tie-ja siltapäällysteiden osaltajatkettiin kenttäkokeita tutkimalla mm.
erilastnäd,einja
kiviainesten määrän ja laadun merkitystä päällysteiden kestävyyteen, uIkonäköön, kitkaominaisuuksiin yms.
Näissä kenttäkokeissa on tutkittu kiviaineksen rakeisuuden vaikutusta asfalttibetonipäällysteen kulutuskestävyyteen, valuasfalttipäällysteen kulutuskestävyyttä verrattuna asfalttibetonipäällysteeseen ja erilaisten tartukkeiden vaikutusta kuumasekoitteisten päällysteiden laatuun. Vanho-

jen kokeiden jälkitarkastuksissa on
todeusmnila vt
huonosti tien kulutuskerroksessa käytettäväksi.
Samoin jatkettiin tien perustamis.
tapoihin liittyviä tutkimuksia.
TVH tilasi vuonna 1971 valtion
teknilliseltä tutkimuslaitokselta paaluhattujen geoteknisiä suunnitteluperusteita koskevan tutkimuksen, joka
valmistui vuoden 1974 aikana. Työn
yhteydessä tehtiin selvitys jo rakennettujen pengerpaalutuskohteiden
onnistumisesta sekä rakennettiin
kolme koepengertä, joista tehtiin
moninaisia mittauksia, mm.
painuma- ja maanpainemittauslaitteilla sekä tarkoitusta varten suunnitelluilla paalukuormamittareilla.
Työolosuhteiden parantamiseksi
kenttälaboratoriossa tyyppipiirustuk
kalusteita on tarkistettu sekä il--siaj
mastointilajttejta tehostettu työturvallisuuden ja viihtyisyyden lisäämiseksi.

Paaluhatttutkimukseen
liittyvien
maan painemitta reiden
asennusta.
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SUUNNITTELU- JA TARKKA!LUTOIMINTA
Maatutkimusalan tehtäviä on hoidettu kullakin toimialalla, piirikonttoreissa ja työmailla piirikonttorin
erityisen maatutkimuselimen ja siihen kuuluvan keskuslaboratorion
avustamana.
koorMaatutkimustoiminnan
dinoiriti koko laitoksen osalta on hoidettu keskitetysti TVH:ssa maatutkimustoimiston toimesta. Tähän toimintaan on sisältynyt mm. suunnitelmien laatimisen ohjaaminen, valmiiden suunnitelmien tarkastus ja niiden
toteuttamisen valvonta.
TVH:n maatutkimustoimisto ja
sihenltyväkuaborit
lisäksi palvelleet piirikonttoreita
maaperä- ja laboratoriotutkimuksissa.
Toimialaan liittyviä tavoitetutkimuksia, erityisesti tien päällysrakenteisiin ja geotekniikkaan kohdistuneita, on johdettu keskitetysti keskusviraston taholta. Samoin keskitetysti on ohjattu ulkopuolisilta konsulteilta ja tutkimuslaitoksilta tilatut
ja sovellutustutkimukset.
tavoieKeskitettyjä palveluksia suontettaessa on tehty maa- ja kallioperään kohdistuvia erikoiskairauksia
sekä seismisiä luotauksia. TVH: n
kolmeautirpv konttoreiden tarpeita noin kandeksan
kuukauden ajan.
Keskusviraston keskitettyjä geoteknisiä tehtäviä hoidettaessa suoritettiin
erillistä kantavuus-,m.659
pohj anvahvistus- ja materiaaliselvitystä ja annettiin niiden perusteella
lausuntoja. Tiesuunnitelmia tarkastettiin yhteensä 306. Näiden suunnitelmien yhteispituus oli 1 553 km.
Maatutkimustoimisto osallistui
useimpien laitoksessa vireillä olleiden
siltojen suunnitteluun sekä siltojen
että niihin liittyvien maarakenteiden
perustamistapojen suunnittelij ana ja
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tarkastajana. Vuoden aikana perustamisratkaisujen osalta loppuun saatet
suunnitelmia oli 174. Lisäksi-tuja
maatutkimustoimisto osallistui usean
valvontaan. silanperutmvh
Suuritöisin tällaisista hankkeista oli
Sipoonlanden silta, jossa ensimmäistä
kertaa selvitettiin lyöntipaalujen taipumia inklinometrimittauksilla.

TVL:n laboratorioissa vuonna
tutkittujen näytteiden jakau1974
tuminen eri tutkimusryhmien
kesken
80 %

70

60

LABORATORIOTOIMINTA

60

TVH: n keskuslaboratonion ja siihen
liittyvän Uudenmaan piirin laboratorion lisäksi oli toiminnassa 12 kiinteätä tie- ja vesirakennuspiirin keskuslaboratori ota sekä 158 varsinaista
kenttälaboratoriota. Nämä palvelivat
Laboratorioissa tut- 51työkohdea.
kittiin yhteensä 93 963 näytettä ja
211 872 erillistä määritystä. tehin
Tutkitut näytteet jakautuivat eri toimialojen kesken seuraavasti:
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Vesitiet
KANAVALIJKENNE
Tavaraliikenne sulkukanavilla
milj, tonnia

Alusliikenne
sulkukanavilla

Sisävesiliikenteen kehitystä sulkukanavilla seurataan vuosittain tilastoimalla kaikki kanavien kautta kulkeva liikenne. Kanavien alus -ja tavaraliikenne on viime vuosina ollut voimakkaasti kasvavaa. Vuoden 1974
alusmäärät tosin jäivät edellisvuotta
p.ienemmiksi tavaramäärien kuitenkin jatkaessa kasvuaan.

30000
UMatkustajalaivoja

KEHITYSTOIMINTA
Vesitieohjelma
Vuoden aikana saatiin valmiiksi vesitieohjelma vuosille 1976-85. Tämä
on selvitys strategisen suunnittelun
toteuttamisesta vesitienpidon suunnittelujärjestelmässä. Vesitieohjelma
pyrkii palvelemaan vesiliikenteen ohjausta hahmottamalla väylä- ja satamaverkkojen rakentamista vuoteen
siltä osin kuin se on liikenne-1985
.74 ministeriön ja tie- ja vesirakennuslai toksen vaikutettavissa sekä selvittämällä muiden vesitienpit000 osallistuvien organisaatioiden aikomat toimenpiteet.

Aluskul jetukset

Poulsvirsn Uitto

1964

.68

-68

•70

72

74

1964

66

.68

70

72

Vesitierekisteri

Alusliikenne Saimaan kanavalla Mälkiän sulun kohdalla
Matkustajalaivoja ............
Tavara-aluksia ...............
Hinaajiaym.................
Moottoriveneitä ..............
Yhteensä ....................

1974

1973

1972

1971

1970

698
607
1856
180
3341

593
396
1865
215
3069

524
442
849
104
1 919

556
309
311
63
1 239

373
263
269
53
958

Tavaraliikenne Saimaan kanavalla 1 000 tonnia
1974

1973

1972

1971

1970

Puutavaran uitto .............
Aluskuljetukset ...............

255
242

379
160

124
251

11
115

35
94

Yhteensä ....................

497

539

375

126

129

Vesitierekisterin perustamista on valmisteltu laatimalla sitä koskevaa projektisuunnitelmaa.
Laskentajà'rjestelmä
Rinnan koko laitoksen laskentajärjestelmän uudistamisen kanssa on kehitelty vesitietoimintaa varten uutta las
-kentajärslm.
Taloudellisuusstandardit
Vesitietoimialan käyttöön soveltuvan
taloudellisuusstandardiston rakenteesta julkaistiin selvitys sekä toimia Ian ensimmäiset taloudellisuusstan 37

Meriväylien yleissuunniltelu

Sisävesiväylät

Tärkeistä meriväylähankkeista on
Merenkulkuhalljtuksen toimeksiannosta
laadittu Kokkolan väylän yleissuunnitelma.
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ryhdtlaimnesumia, joissa merenmittaus-, luotaus -ja
alustvienmpräojhalt
pyritään seulomaan parhaat vaihtoehdot jatkotutkimuksia ja selvittelyjä
varten. Yleissuuunnitelmaan kuuluu
myös väylän taloudellisuusselvitys,
jossa tarkastellaan väylän syventämisellä aikaansaatavia säästöjä kuljetuskustannuksissa. Taloudellisuusselvitys antaa täten tietyt kehykset ruop.
pausinvestoinnille. Yleissuunnitelma
tarkoitettu myöskin asiakirjaksi, on
josta voidaan pyytää lausuntoja mm
ja luot- satmil,vruo
seilta.
Merivilylien rakennussuunnittelu
Vuoden 1974 aikana TVH:ssa valmistuivat väyläsuunnitelmat alla olevien meriväylien parantamisesta ja/tai
syventämisestä.
Väyläsuunnitelmat ovat ruoppaustöiden osalta täydellisiä työsuunnitelmia, mutta merkinnän osalta alustavia suunnitelmaehdotuksia.

Sisävesiväylien osalta valmistuivat
seuraavat rakennussuunnitelmat: Ko
sulku, Pielisjokisuun uittosata -lun
aallonmurtajat ja uittolaitteet,-man
Juojarven väylä, Lieksanjokisuun
väylä ja uittolaitteet, Iisalmen väylä
sekä useita pienehköjä väylänruop
-, merkintä- ja uittolaitesuun--paus
nitelmia.
Yleissuunnittelua suoritettiin useiden hankkeiden osalta, joista mainittakoon Mikkelin laiva- ja uittoväylä,
—Virtain väylä, Parkko Tampern
väylä ja Ki -lanpäKuko
-visalmen
väylä.
Lisäksi aloitettiin alustavat tekniset selvitykset Kymijoen kanavoimiseksi alusliikenne- ja nippuuittoliikennekelpoiseksi.
Sisävesiväylien suunnittelun pullonkaulana on tutkimus- ja suunnittelumäärärahojen niukkuus. Tästä johtuen rakennushankkeet on eräissä tapauksissa jouduttu aloittamaan keskeneräisillä rakennussuunnitelmilla
ja
kustannusarvioilla.

//•

'

t

S...-.,

C

'

'

£

'I'

.J

r:;

_;/i.-

r

/

Oç)

'

i/I

-t

L'

•\)

'%_•?
-

'.i

/)

r —.

,

Entinen

RUOPPAUS:

1000Kalio
7000Moreni
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OKKOLA
?

km

Orrengrund —Kotka

—Sköldvik
Kalbådgrun
—Helsinki (alkuosa)
Porkal
—Tukholma (Prästskär,Turk Ledskär)
Lövskär—Isokari

Porin väylä
Vaasan väylä (Storhästen)
Kokkolan väylä

kulkusyvyys
m
9,0
13,5
9,0
9,0/6,3
9,0
8,0
8,0
9,25

Uusi
kulkusyvyys
m
1.0,0
15,0
9,0
9,0/6,3
10,0
8,0
8,0
9,5

RAKENNUSTOIMINTA
Vuonna 1974 valmistuivat seuraavat
omat työt: Juojärven uittoväylän parantaminen, Orraintaipaleen uittoväylän parantaminen, Vekaransal
uitto--menruopas,Piljkn
sataman aallonmurtajat ja uittolaitteet, Koluri yläkanavan rakentaminen
ylä- ja alakanavan suunjaKolun
ruoppaukset, Keski-Nikalan, Syväsalmen ja Kirnuvirran ruoppaus,
Hiittisten satarnaväylän ruoppaus,
Rauhanlinnan ja Svartholman laivalaiturit, Velkuan reittilaiturit: Mikkola, Palva, Kurki sekä Praavannokan,
Himangan ja NoraVlgundi,
Karhin kalastussatamat.
Merenkulkuhallituksen töistä valmistuivat Kemin Ajoksen väylän
ruoppaus, Oulun—Kemin väylän merkintä, Turun—Tukholman väylän
ruoppaus Prästskärin ja Askön kohdalla, Lövskärin—Isokarin väylän
ruoppaus sekä Pietarsaaren väylän
ruoppaus Kallanin kohdalla.
Museoviraston työnä valmistui
Olavinlinnan ialankulkusilt.
Kuvasarja merenkulkuhallitufesen
toimeksianostaehdyistäOuln—

Kemin rannikkoväylän merkintätöistä.
suurpaalulle perustettu Vaseml
keskellä länsimerkki ja linjatu,
itämerkki talviolosubteissa.
oikeal

Oulun—Kemin 10 metrin rannikkouäylàn merkintii
Väylälle rakennettiin 21 linjataulua
13 reunamerkkiä. Vesialueelle si-ja
joitetut linjataulut ja reunamerkit,
26 on tehty teräsrakenteis yhtensä
varaan, joiden läpi--tensurpalj
mitta on 2,6-3,2 m. Paalujen upotussyvyys kantavaan perusmaahan on
12-16 m. Merkkien kohdalla vesisyvyys on enintään 12 m. Suurin teräspaalu, joka painaa noin 40 tonnia, yltää 26 m vedenpinnan alapuolelle.
Jokainen paalu kestää 300 tonnin
vaakasuoran jääkuorman, mikä merkitsee sitä, että liikkuvat jäämassat
leikkautuvat merkin kohdalla. Teräsrakenteisia suurpaaluj a ei aikaisemmin maassamme käytetty merenkulun turvalaitteiden rakentamisessa.
Juojiirven viiylön parantaminen
Juojärven väylää parannettiin Taivallanden kanavan ja Juojärven välisellä noin 4 km:n pituisella väyläosalla. Poistettavat massat, yhteensä
noin 10000 k-rn3 oli alunperin tarkoitus ruopata uivalla kalustolla,
mutta tarkempien selvitysten jälkeen
osoittautui kuivatyövaihtoehto märkätyövaihtoehtoa edullisemmaksi.
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Himangan kalastussataman
yleissuunnitelma.

Palokin voimalaitoksen kautta
juoksütettiin ennen työpadon tekoa
vettä, tarkoituksena päästä Juojärvessä säännöstelyn alaraj alle .ja näin
saada järveen työnaikaiselle tulovirtaamalle riittävästi varastotilaa. Sateisen kesän johdosta Juojärven pintaa ei kuitenkaan saatu niin alas kuin
oli suunniteltu ja työnaikaiset suuret
tulovirtaamat eivät sallineet kuukautta pitempää kuivillaoloaikaa ilman, että olisi ylitetty säännöstelyn
sallima yläraja.
Työn onnistuminen edellytti nopeaa toimintaa riittävällä kalustoila.
Urakoitsija keskitti työhön niin paljon koneita, että suurin osa työstä
tehtiin viikon kuluessa. Viimeistelytöineen väylän parannustyö kesti runsaan kuukauden. Työpato poistettiin
juuri kun Juojärven pinta oli saavuttamassa sallitun ylärajan.
Tehty työ oli ainutlaatuinen, sillä
harvoindäljesau
ottaa kuiville. Mikäli ruoppaus olisi
tehty märkätyönä, olisivat kustannukset olleet huomattavasti suurem-

mat. Lisäksi pohjaa lähes kaikkialla
peittävä kivikko olisi aiheuttanut
huomattavaa valvontatyötä. Työn
vastaanotto voitiin suorittaa vesipinnan avulla ja näin vältyttiin turhalta
haraukselta.
Himangan kalastussatama

Himangan kalastussatama rakennettiin työllisyystyövaroilla talvikautena
parantamaan kalastaj ien1973-4
huonoa satamatilannetta.
Satamapaikkaa valittaessa todettiin Mansikkakarin kärki sopivaksi.
sijaitsee ulkomeren äärellä (pitkä Se
avovesikausi)ja sinne johti jo 3.3 m:n
väylheista ä.Lki
satamapaikan vieressä olevalle puutavaranippujen pudotuslaiturille oli rakennettu kestopäällysteinen tie Himangan keskustasta.
Satama-allas laitureineen oli edullista rakentaa Mansikkakarin ja
Mäntykarvon väliin. Aallonmurtajien rakentamistarve oli vähäinen
eikä osittain aallonmurtajiksi jätettyi
tarvittu suuria mas--hintyöpao
samääriä.
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pitkäalur.S shkö-

mk.
Olavinlinnan jalankulkusilta
Toimintavuoden aikana valmistui pysyvä j alankulkusilta Savonlinnan
Tallisaaresta Olavinlinnaan. Sillan
ja rakennuttamisen Mu-sunitel
seovirasto antoi vesitieosaston tehtäväksi, koska silta johtaa Saimaan syväväylän poikki merenkulullisesti
vaikeassa paikassa ja vesiliikenteen
kulntrvamie ysä
huomiota.
yleissuunnitel Vai htoehtoisista
mista päädyttiin historiallisten arvonäkökohtien vuoksi avattavaan
ponttonisiltaan. Sillan kokonaispi-:
tuus on noin 85 m ja sen kansirakenne kelluu 12 ponttonin varassa.
Avattavan osan pituus on 63 m. Linnan puoleisessa päässä on kanden
ponttonin kannattama. laituritaso ja
Olavinlinnan jalan

-

kulkusiltaa

ajetaan

aukiasentoon.
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Và?iksyn kanava

Tallisaaren puoleisessa päässä 8 m

Satama-altaan ruoppaustyö ja purkauslaituri tehtiin kuivatyönä. Ruoppausmassat käytettiin tarvittavien satamakenttien rakentamiseen. Työn
kokonaiskustannukset olivat 660 000

hydraulisella ruoripotkurikoneistolla
kanden rinnakkaisen ponttonin välissä olevan kääntönivelen ympäri.
Saatujen kokemusten perusteella
silta on toiminut hyvin ja koekäytössä saadut tulokset vastasivat pienoismallikokeiden perusteella saatuja
arvoja.
Sillan kustannukset olivat 1,3
milj.mk. Sillan rahoittaja, omistajaja
hoitaja on Museovirasto.
KUNNOSSAPITOTOIMINTA
Kehitystoiminta
Toimintavuoden aikana ryhdyttiin
kunnossapitonormiston sekä kunnossapito-ohjelman luomiseen suorittamaila käyttö- ja kunnossapitotoiminnan inventointitarkastuksia kanavalaitoksen hallinnassa olevissa kohteissa.

Kanavan perusparantaminen toteutetaan samanaikaisesti kanavan yli kulkevan paikallistien uudelleenrakentamisen yhteydessä. Saadun 940 000
rahoituksen turvin suoritet-markn
tiin loppuun luiskien kiviladosverhouksen korjaus kanavan Päijänteen
puoleisessa osassa sekä odotuslaiturin
rakentaminen. Lisäksi aloitettiin Vesijärven puoleisen osan luiskaverhousten korjaus sekä laivalaituri- ja
talonrakennustyöt.
Lastukosken kanava
Ensimmäisenä kanavalaitokseen kuuluvana kanavana Nilsiässä sijaitsevan
Lastukosken kanavan koneellista minen suoritettiin (rahoitus 250 000
mk)itsepalvur oimvaksi. Samassa yhteydessä rakennettiin tarvittava käyttökeskus sekä varastorakennus.
SATAMIEN RAKENNUSTOIMINNAN TUKEMINEN
Valtio tukee satamien rakennustoimintaa myöntämällä vuosittain
lainoja vientisatamien ja Saimaan satamien rakentamiseen (enintään 50 %
65 % investoinneista) sekä myöntä- ja
mällä avustuksia troolarisatamien rakentamiseen (75 %-90 % investoinneista). Vientisatamalainat ovat Postipankin korkotukilainoja.
Kaikki lainat ja avustukset myönnetään TVH:n esityksestä, joka valvoo piirikonttorien välityksellä lainaja avustusvarojen käyttöä.
Toiminnan volyymin vaihtelu ilmenee oheisesta kuvasta. Vuonna
saivat vientisatamalainaa Pori1974
1.5 milj, mk, Kemi 1.2 milj. mk,
0.9 milj. mk ja Pietarsaari 0.4Kotka
mk. Saimaan satamalainaa milj,
myönnettiin Kuopiolle 1.2 milj. mkja
troolarisatama-avustusta Porille
mk.
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Hallinto ja talous
LAITOKSEN TOIMINNAN SUUNNITTELU
Laitoksen toiminnan suunnittelu
organisoitiin vuoden 1974 aikana entistä selvemmi siten, että keskushallituksen osastot huolehtivat oman toimintansa suunnittelun lisäksi koko
laitoksenmutlsa
kukin oman tehtäväkenttänsä osalta.
Eri tehtäväkenttien välisestä koordinoinnista huolehtivat pääasiassa
tiesuunnitteluosasto ja vesitieosasto.
Piirikonttorit huolehtivat oman toimintansa suunnittelusta.
Toiminnan suunnittelu tuotti seuraavat vuosittain laadittavat suunnitelmat
- 5 -vuotinen tienpidon ja vesiteiden
toimenpideohjelma ja toimintasuunnitelma. Näihin perustui laitoksen
ehdotus valtionhallinnon toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi
- 1 -vuotinen toimintasuunnitelma,
johon perustuivat laitoksen tulo- ja
menoarvioehdotus sekä tarkistettu 1.
vuotine toimintasuunnitelma
- tiesuunnitteluohjelma
- päällystysohjelma.

Edellisten lisäksi käynnistettiin
tienpidon osalta vuodet 1976-90
runko- jakatvpiren o
kehittämissuunnitelma, jonka perusteella tullaan laatimaan pitkän tähtäyksen tieohjelma. Kuten aikaisemmassa vesiteitä koskevassa yhteydessä
mainittu valmistui jo toiminta-on
vuonna vesiteitä koskeva pitkän tähtäyksen suunnitelma.
Toimintasuunnitelmien laadintaa
koskeva pysyväisohje uudistettiin ja
sitäryhdnkoelisvtamaan.
Toimintapolitiikkojen osalta valmistuivat ao. yhteyksissä esitetyt
kalusto- ja vesitiepolitiikkaa koskevat
raportit. Myös tiepolitiikkaaja suunnittelupolitiikkaa kehitettiin ja tuloksia on julkaistu laitoksen toiminta- ja
taloussuunnitelmassa.

HALLINTOTOIMINTA
Toimintavuonna annettiin eduskunnalle tie- ja vesirakennushallituksen
liikenneministeriölle vuonna 1973
tie- ja vesira-toimalkesy
kennuslaitoksesta sekä siihen liittyvä
budjettiesitys. Esitys jäi käsittelyssä
pöydälle.
laitoksen henkilöstöhallintoa kehittämään asetettiin projektiryhmä,
joka jakaantuu seuraaviin työryhmiin
- henkilöstöpolitiikan täsmentä
-mine
- henkilösuhdekeskustelujen käynnistäminen ja hnkilöstöhallinnon

- henkilörekisterin kehittäminen
- työhönottotoiminnan ja henkilöstösuunnittelun kehittäminen.
Toimintavuonna asetetussa virastodemokratian suunnitteluryhmässä
ja vesirakennuslaitoksella on viisitiejärjestöillä kuusi jäsentä. Ryhmät ja

santolime
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ovat tehneet alustavaa työtä ja tarkoituksena on saada työt valmiiksi vuoden 1975 aikana.
Hallinto-osasto antoi edellisten
vuosien tapaan viranomaisille lausuntoja alaan liittyvistä asioista kuten
toimikuntien ja komiteoiden mietinnöistä. Hallinto-osastolla käsiteltiin
sekä muita virkamiehiä virkasuhdet
koskevia asioita. Edelleen käsiteltiin
soveltamista javirkaehtospmun
tulkinaosev
asiat.
Hallinto-osasto käsitteli laitoksen
toimintaan liittyviä lainsäädäntöä
koskevia asioita ja antoi laitoksen
muille osastoille sekä piirikonttoreille
osallistuen sa- lainopsteuv
malla urakka- ym. sopimusten laadintaan sekä ohjetoimikuntien työskentelyyn. Valtion etua ja oikeutta valvot
ali- ja ylioikeuksissa sekä vesioi--tim
keuksissa samoin kuin hallintoviranomaisissa. Toimintavuonna käsiteltiin mm. 450 haastetta, rangaistus
annettiin suos -märysentl
51 tapauksessa ja yleisen tien-tums
laiminlyönnistä ymkunosapid
aiheutuneita korvaushakemuksia käsiteltiin 302. Uusia vesiasioita tuli vireille 46. Oikeudenkäynneissä oli
yhteensä 138.
edustkia
Yleisistä teistä annetun lain mukaisia tietoimikuntia ja pakkolunastuksia, kiinteän omaisuuden hankintaa ja käyttöoikeutta sekä niihin liittyviä korvauksia koskevat asiat kuuluivat myös hallinto-osaston tehtäviin. Valtion etua valvottiin 1 014 tieja maanmittaustoimituksessa sekä
maaoikeuden istunnossa. Tiekor-13
vauksia maksettiin kaikkiaan lähes
milj. mk . Ratkaistut, yleisistä teistä46
annetun lain mukaiset korkotuki
pääomamäärältään-laintedusv
markkaa. Yleisistä teistä an- 4890
netun lain mukaisten halpakorkoisten
333 000 mk. lainojeyhtsmär
Maanmittaushallituksen, luovuttajajärjestöjen (Maataloustuottajain
Keskusliiton ja Maanomistajien Lii-

ton) sekä TVH:n yhteistoiminnan kehittämistä lunastuskysymyksissä jatkettiin. Yhteistyöneuvottelujen työryhmät ovat pitäneet kokouksia
keskusvirasto- ja piiritasolla. Kohteena on ollut mm. tiesuunnitelmien
toteutettavien esivaiheiden kentäl
korvauskysymysten rat-kehitämn

kaisun nopeuttamiseksi sekä maan
kar -mitaushlnov e
-toiusvahe.

Hallinto-osaston tehtäviin kuului
myös työehtosopimuksia koskevien
asioiden valmistelu, sopimusten soveltaminen sekä soveltamisen valvonta koko tie- ja vesirakennuslaitok
osalta samoin kuin muiden työoi--sen
keuteen liittyvien asioiden käsittely.
Työehtosopimukset valmisteltiin
yhdessä työmarkkinajärjestöjen edustajien kanssa. Kaikkiaan solmittiin
varsinaista työehtosopimusta ja 4 1
Syksyllätyöehospimuäkrja.
neuvoteltiin lisäksi järjestöjen 1974
edustajien kanssa ns. liukumatarkistuksen toteuttamisesta työehtosopimusten piiriin kuuluvien henkilöiden
osalta.
Edelleen huolehdittiin uusien työntekijöiden työhönotosta ja työsopi
laatimisesta lähinnä keskusvi--musten
raston osalta. Työhönottotoimintaa
kehitnomavudklähinnä keskusvirastossaja Vaasan piirissä. Vaasan piirissä työhönoton yhteydessä kiinnitettiin huomiota myös
kehittä-perhdytämisona
miseen.
TIEDOTUSTOIMINTA
Tiedotustoiminta vilkastui vuoden
aikana entisestään. Lehdistöyh-1974
teyksiä samoin kuin lehdistölle toimi
tiedotteita oli enemmän kuin-teuja
aikaisemmin. TVH:n sisäinen tiedotustoiminta sai yhden tietoväylän
(10 numeroalisä.Kukatn
vuodessa ilmestyvän Tierumpu lehden lisäksi alkoi maaliskuussa il-

mestyä monistettu "Pikatie", joka

toimitetaan viikottain kuten edellisenä vuonna ilmestymisensä aloittanut lehtikatsauskin.
Piireissä ovat ilmestyneet henkilökunnalle jaettavat sisäisen tiedotustoiminnan lehdet ja piirit ovat pitäneet yhteyttä paikallisiin joukkoviestimiin.
Joulukuussa
vietetyn
175vuotisjuhlan yhteydessä ilmestyi laitoksen suppea, kuvitettu historiikki
175 vuotta". Sen lisäksi"TVL:n
on yhdessä Suomen Tieyhdis- TVH
tyksen kanssajulkaissut "Suomen teiden historian" I osan, joka myös valmistui joulukuussa.
Edellisten vuosien tapaan ovat ilmestyneet yleisinformaatiota laitoksen toiminnasta antava toimintakertomus, tilastotietoa sisältävä julkaisu
ja vesirakennukset" sekä sup "Tielaitoksesta keskeistä tietoa-peahko,
antava julkaisu.
SOSIAALITOIMINTA
Sosiaalitoiminta noudatti pääpiirteis-

sään viimevuosina vakiintunutta linjaa. Erityistä huomiota on kiinnitetty
kehittämiseen sekä työervshuofln
huollon kohentamiseen. työmaiden
leimansa toiminnalle on an-Oman
tanut työsuojelutarkastajien aktiivinen tarkastustoiminta myös TVL:n
puitesa.Lojyhävimakkaammin kiinnittämään huomiota so
tasoon. Tilapäismajoi--sialtojen
tustoimikunnan saatua mietintönsä
valmiiksi on odotettavissa, että mietinnön pohjalta annettava laki ja valtioneuvoston päätös heijastuu lähivuosina työmaamajoituksen tason paranemisena.
Työterveyshuollon alalla on merkittävintä, että kuuteen piiriin voitiin vuoden 1974 alkupuolella palkata päätoiminen työterveyshoitaja.
työter-Vuodenlpathiäös
veyshoitajien palkkaaniisesta kaikkiin piirikonttoreihin.
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TVL:n henkilöstön sairaustutki
jatkettiin edelleen. Lääkärien-musta
tautimäärityksiin perustuva tilastollinen selvitys tulee olemaan jonkin
verran aikaisempaa selvitystä perusteellisempi.
Virkistys- ja liikuntatoiminta on
samuiotj.Perns
laitosta koskevat hiihtokilpailut ko
järjes-jalkpomestru
tettiin Vaasan piirissä. Piirit ovat
myös järjestäneet omia urheilupäivi
ja kilpailuja eri urheilumuo--än
doissa. Kahteen piiriin on nimetty
vapaa-ajanohjaaja. osa-iktmne
TVH:n virkistys- ja liikuntatoimi
mm. hiihtopäivän-kuntaVILljäresi
joka sai varsinja"kesärihn,
myönteisvao.Omtehävänsä VILI:llä oli TVL:n 175vuotispäivän iltaj uhlan järjestämisessä ja juhlahistoriikin myynnissä.
TYÖSUOJELUTOIMINTA
Työsuojelutoiminta muodostui ensisijaisesti työsuojelun valvontalain ja asetuknäöovlamiset
laitoksen organisaatioon. Merkittäviä
olivat lain velvoitteet joilla määritellään työnantajan ja työntekijäin työpaikkakohtainen työsuojeluyhteistyö.
mukaisesti uudistettiin laitoksenSen
palveluksessa olevaa henkilös- jasen
töä edustavien järjestöjen kesken
vuonna 1972 tehty työturvallisuuden
yhteistyösopimus. Sopimuksella pyritään yhteismenettelynä ennaltaehkäisevästi torjumaan työperäisiä tapaturmia ja terveydenmenetyksiä.
koko linjaorganisaation vai-Saml
kutusmandollisuudet ja velvoitteet
korostuvat hyvän työsuojeluvalmiu
saavuttamiseksi. Henkilöstölle-den
annettava työsuojelukoulutus ohjelmoitiin sen mukaisesti. Yhteistyössä
piirien kanssa järjestettiin linjaorganisaation eri tehtävissä toimiville
teknisille toimihenkilöille työsuojelun
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periaatteita, tavoitteita ja voimassaolevaa työsuojelulainsäädäntöä selventäviä kursseja. Työsuojelun piiritoimikuntien jäsenille järjestettiin neuvottelupäivä, jolla em. aiheiden
lisäksi käsiteltiin piiritoimikuntien
tehtäviä ja toimintamuotoja työsuojeluyhteistyön edistämiseksi piirin alueella.

HALLINNON
RATIONALISOINTI
Hallinnon rationalisointitoimintaa
on laitoksessa laajennettu kouluttamaila hallituksen sekä piirien edustajia HR-työhön. Piirien HRtoiminnan aktivoimiseksi ja kehittämiseksi järjestettiin ensimmäistä kertaa HR-neuvottelupäivät. Lisäksi
muutamissa piireissä on pidetty HRinformaatiotilaisuuksia. Näiden tarkoituksena on ollut tehdä tunnetuksi
HR:n sisältöä, tavoitteita ja keinoja.
Tarpeettomien raporttien ja ilmoitusten lopettamiseksi, raporttien yhdistämiseksi sekä laadun parantamiseksi HR-ryhmä on yhteistoiminnassa sekä piirihallinnon että TVH:n
osastojen kanssa suorittanut tutkimuksia ja selvityksiä raporttien tarpeellisuudesta. Diariointi- ja arkistointitutkimuksen yhteydessä on hallituksessa tutkittu tiesuunnitteluosas
ja osittain-ton,ierakus
myös hallinto-osaston toimintoja. Piirien diariointi- ja arkistointitutkimuksen loppuraportti valmistui
toimintavuoden aikana.
Painotuoteluetteloa uusittaessa
50 loma-poistenarm
ketta ja julkaisua. Myös piirien
omien lomakkeiden vähentämiseksi ja
on yhteisnkäöami
tehyalusvikm.Voden
lopussa oli laitoksen virallisia painotuotteita noin 800. Painatuksia oli
kaikkiaan 360, joista uusia painotuotteita 140.

TYÖNLUOKITUS
Työnluokituksen ajan tasalla pitamiseksi on käyty läpi TVH:nja Valtion Työntekijäin Liitto Vaty ry:n
työehtosopimuksen kunnossapito-,
maa- ja vesirakennustöitä koskeva
työnluokitus. Uusia vakansseja luokiteltiin 4.
TVH:nja Valtion Työnantajien ja
välisenToimhenklödLtry:
jatyöehospimuknjta
toimistohenkilökuntaa koskeva luokitus on tarkistettu ja selvitetty tapahtuneen kehityksen aiheuttamat muutokset toimihenkilöiden tehtäväken
-tas.
TVH:ssa työskenteleviä TVH:n ja
vesi- ja ilmailuhallinnon henki-Tie-,
lökuntaliitto ry:n toimihenkilöitä
koskevan työehtosopimuksen mukaiset ammattinimikkeet käytiin läpi
TVH:n ja järjestön hyväksymän
työnluokitusjärjestelmän mukaisesti.
ALOLTETOIMINTA
Aloitetoimikunnassa
käsiteltyjen
aloitteiden määrä oli toimintavuonna
suunnilleen saman suuruinen kuin aikaisemminkin eli 52 aloitetta. Tehdyistä aloitteista palkittiin 25. Aloitetoimintaa pyrittiin edelleen tehostamaan ja toimintaa koskevien sääntöjen uudistaminen on vireillä.
PASILAN VIRASTOKESKUSPROJEKTI
Maankaivu- ja louhintatöiden vastaanottotarkistus pidettiin tammikuun alussa. Rakennusluvan viivästymisen vuoksi kellarin runkotyöurakka päästiin aloittamaan vasta toimintavuoden syyskuussa. Suunnittelu
jatkui kuitenkin täysitehoisena koko
Em viivästys on myös aiheut- vuoden.
tanut rakennuksen valmistumisen
lykkääntymisen niin, että ensimmäinen osa valmistuu keväällä,
toinen osa kesällä ja kolmas osa syksyllä 1977.

TILl- JA TARKASTUSTOIMINTA
Varsinaisten tilivirastotehtävien ja
laitoksenurjpdliäks
tili- ja tarkastustoimisto on hoitanut
myös tie- ja vesirakennushallituksen
tilitoimipaikan tehtävät.
Tilinpäätöksen mukaan olivat laitoksen menot vuonna 1974 lähes 10
% ja tulot noin 4.5 % suuremmat
kuin edellisenä vuonna.
Tulo- ja menoarvioehdotusten samoin kuin taloussuunnitelmien lopulliset kokoonpanot ja yhdistämiset

Tarkastustoiminnassa on pyritty
kiinnittämään huomiota siihen, mitä
vaikutuksia laskentajärjestelmässä toteutetuilla muutoksilla on ollut
sisäiseen tarkastustoimintaan,
TVH:n toimesta on piireissä suoritettu yhteensä 112 kassantarkastusta.
on suoritettu 3 erityistarkas- Lisäk
tusta. TVH:n kassa on tarkastettu 12
onkerta.Pion mesta
vastiknruasoitettu yhteensä 1 061 kertaa.

ovatiksempnuatpahtuneet tili- ja tarkastustoimistossa.

LASKENTATOIMI
Laskentajärjestelmän kehittämisessä
kiinnitettiin päähuomio raportointiin
raporttien hyväksikäytön paranta-ja
miseen. Vuoden alkupuolella valmistui laskenta- ja atk-yksikön sekä järjestelytoimiston yhteistyönä raportointia tutkivan työryhmän loppuraportti. Loppuraportin perusteella perustetun raportoinnin kehittämisryh
RAKE-ryhmä, toimesta laadit--män,
tiin useita raporttien hyväksikäyttöä
parantavia ohjeita, mm ohjeet raportoinnista piirien johtoryhmälle.
Hallinnon tavoitebudjetointijärjesteimän raportit uudistettiin muuttamalla raportit seiväkielisiksi sekä ottamalla työajan seuranta mukaan.

Vaihtoehtoisten tietojen rekisteröintimandollisuuksien, kirjausmallien
sekä tilipuitteiden tutkimustyö aloitettiin toimintavuoden aikana. Virikkeen tutkimustyölle antoivat laitokseen hankittavat uudet tietojenkäsittelylaitteet, valtiovarainministeriön
laskentajärjestelmille asettamat vaatimukset sekä laskentaj ärj estelmän
yleinen kehittämistarve. Laskentajärjesteimään liittyvää koulutus- ja konsultointitoimintaa lisättiin, jolla pyrittiin asennemuokkaukseen sekä
markkinoimaan laskentajärjestelmää
palveluksia.
jasen

Laitoksen keskitettyä atk-toimintaa
hoidettiin edelleen valtion tietokonekeskuksen laitteistolia. Tietokoneiden
käyttö lisääntyi edellisen vuoden noin
-tunnista noin 2 900:aan 270:staOS
OS-tuntiin. Käyttömäärästä on 6-7
% käytetty UNIVAC-laitteistolia ja

loput IBM-Jaitteistolla. Osa käyttötehtävistä on hoidettu etäiserä-ja osi
tuskäyttöpäätteiliä, joita on is-ja atkyksikön lisäksi myös tiesuunnitteiu
-jasilto a.Pirhlnosa
on hoidettu suoriteavk-hä
Philps352-tomeknila.

ATK-TOIMINTA

47

Laskentakeskusten laskutus on kohonnut yhteensä lähes 2.9 milj, markkaan.
Vuoden aikana suoritetut merkittävimmät sovellutuksiin kohdistuneet
kehittämistehtävät ovat olleet
- Rake-ryhmän toimeksiannosta
suoritetut taloudellishallinnollisen
atk-järjestelmän raportointia koskevat muutokset
- henkilörekisterin atk-järjestelmän suunnittelun aloittaminen
- varastonvalvonnan atk-sovellutuksen uudelleen suunnittelun aloittaminen
- kunnossapidon tavoitebudjetointijärjestelmän suunnittelu
- yleisen liikennelaskennan -75
sunitelaom
- piirihallintoon siirrettävän atkjärjestelmän yleissuunnittelu.

Vuoden 1974 aikana on TVH:n
jota käyte-käytönhaiupr,
tään lähinnä tiesuunnitteluteknisiin
piirtämistehtäviin.
Piirihailinnon atk-laitteistojen uusimisesta on saatu valtioneuvoston
raha-asiainvaliokunnan päätös, jonka
perusteella on neuvoteltu hankintasopimuksesta Oy Nokia Ab:n kanssa.
Pasilan virastokeskuksen atktilojen ja laitteiston suunnittelua on
jatkeuyhisöävlontekonekeskuksen, maanmittaushallituksen, rakennushallituksen ja suunnittelutoimistojen kanssa.
Yhteistyö muiden valtionhallinnon
atk-organisaatioiden kanssa erityisesti atk-toiminnan kehitystyötä
koskien on jatkunut erittäin vilkkaana.

TVH:N TIETOKONEIDEN KÄYTFO
VUONNA 1974OS-TUNTEINA
Varastokirjanpito
Tierekisteri
Henkilörekisteri
Tavoitebudjetointi
Suorite- ja kust. tietoj en rekisteröinti
Korjaämolaskenta
Taloudellis-hallinnolliset tilastot
Tiestöön liittyvät tutkimukset
Kiinteistösysteemi
Määräpaikkatutkimus
Kirjanpito
Liikennelaskennat
Kuljetus- ja vuokrakonetilastot
Kirjastojen ylläpitoja kehitystyö
Piirien erilliskäyttö
Kaluston kustannuslaskenta
Työohjelmien tarkkailu
Taloudellisuuden mittausjärjestelmä
Kaluston valvonta
Muut
Univac-käyttö (tiesuunnittelu)
Yhteensä
josta sivuajokäyttö

...........

................
............
...........

....................
...........

...........

.................
...........

..........
.

...............
...........

.....................
.

.........

429
383
282
255
207
179
125
107
102
90
85
82
73
68
61
57
40
38
25

14

196
2898
153

KONE- JA VARASTOTOIMINTA
Oman kaluston hankkimisen, käytön
on jakunospidtmlja
esityrnkauoplit
muodossa. Sen mukaisesti omaa kalustoa käytetään ensisijaisesti teiden
kunnossapidossa, jossa omavaraisuutta tullaan kuitenkin pienentämään jonkin verran nykyisestä. Kun
kalustosta varsin suuri osa konelajista
10-50 % oli jo toimin-ripueno
tavuonna ylittänyt taloudellisen pitoaikansa, kaluston uusimistarve omavaraisuuden alentamisesta huolimatta on erittäin suuri. Samalla on
tuoesilmank tyviä
muita seikkoja kuten tarvittavat tilat,
kaluston käyttäjän huomioonottaminen koneiden laadun ja määrän
suunnittelussa jne.
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Toimintavuoden aikana on aloitettu laitoksen kaluston uusiminen.
Uudet koneet on pyritty ostamaan
standardimallistosta. Tiehöyiät on
kuitenhavlmsji
kanssa suoritetun kehitysyhteistyön
mukaisina.
KONEKALUSTON KUNNOSSAPITOTOIM INTA
Keski-Suomen piirin Laukaan konekorjaamon kehittämisprojekti saatiin
päätökseen ja järjestelmien sisäänajo
aloitettiin. Kehittämistyön päätarkoituksena oli luoda kaluston kunnossapitotehtäviä varten aika- ja menetelmästandardit lähinnä konekorjaamojen työsuunnittelun tarpeisiin sekä

näiden standardien käyttöedellytysten
Keittämistyö jatkui Ka-luomine.
jaanissa ja Mikkelissä.
Oulun piirissä aloitettiin piirikohtaisen kaluston kunnossapitojärjestelmän kehittämiseen tähtäävä
tutkimus- ja selvittelytyö. Työn tarkoituksena on aikaansaada järjestelmämalli, jonka avulla piirikohtaisesti
mm. missäpystänrakiem
kalusto on edullisinta korjata kaikki
aiheutuvat kustannusteki-tienpdol
jät huomioonottaen.
KONEKORJAAMOJEN RAKEN-

TAMINEN
Vaasaan rakennettavan uuden konekorjaamon ja Joensuuhun rakennettavien uusien konekorjaamo-,
keskusvarasto- ja maatutkimuslaboratoriorakennusten esisuunnitelmat
liikenneministeriössä. vahisten

Hanketouyhdsäamalle tontille rakennettavien posti -ja
autorekisteri lenätiaoks
-kesunrakeushnide
kanssa.
Toimintavuonna
hyväksyttiin
kone- ja varastotoimintoihin liittyvät
suunnittelun toimintaperiaatteet, ns.

Korjaustyässä tarvittavien työkalujen tulee olla helposti saatavissa.
Kuvassa Laukaan korjaamon dieselasentajan työpaikka.

Laukaan konekorjaarnon töiden karkeassa suunnittelussa ja kapasiteetin käytön
suunnittelussa käytetään apuna työnsuunnittelutaulua.

suunnittelupalvelupolitiikka.

Toimintaperiaatteet koskevat
kone- ja varastotoimialaan kuuluvaa
suunnittelua, suunnitelmien hankintaa ja tarkastuksia, suunnittelutyön
ohjausta sekä suunnitteluun liittyvän
asiantuntija-avun antamista.
Suunnittelupalvelupolitiikan sisältönä on, että laitoksessa on jatkuvasti
asiantuntemus, joka tarvitaan jat-se
kuvien, normaalien tehtävien suorittamiseen ja niiden kehittämiseen.
Muu asiantuntemus pyritään löytämään laitoksen ulkopuolelta.
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TUOTANTOTEKNINEN RATIONALISOINTI
TYÖNTUTKIMUS JA TALOUI)ELLISUUSSTANDARDIT
Piirikonttoreiden toimesta ja järjestelytoimiston johdolla suoritettiin noin
ja noin 120190tienrakusöh
kunnossapitoa koskevaa työntutki
sekä eräitä vesiteiden rakenta--musta
mista koskevia tutkimuksia. Työntutkimukset ohjelmoitiin edellisenä vuotena valmistuneen tarveselvityksen
pohjalta. Keskeisimpiä tutkimuskohteita olivat pyöräkuormaajien työsaavutukset, jyrät talvitiivistyksessä,
rakenteen parantamistyömaan työt,
tiehöylien käyttö rakentamisessa ja
kunnossapidossa, kunnossapidossa
käytevuormasn,pölyidonta kalsiumkloridilla, erilaiset
kunnossapitotyöt sekä konevertailut.
Työntutkimustoiminnan tärkeimpänä tavoitteena on ollut edelleen tavoitebudjetointijärjestelmän edellyttämän tietotarpeen tyydyttäminen.
Tutkimustulosten pohjalta laadittiin
uutta taloudellisuusstandardia 5
työnsuunnittelun ja työnjärjestelyn
avuksi.
Taloudellisuusstandardit eivät ole
ainoa työntutkimustulosten esittämismuoto, vaan järjestelytoimiston toimesta julkaistiin myös laajat tutkimusselostukset kunnossapitokuljetuk
tien pintakuivatuksesta ja tien-sita,
rakennnevaihtoehtoj en taloudellisuudesta. Lisäksi julkaistiin suppeita tutkimusselosteita ja lyhennelmiä eri aiheista.
Tutkimustulosten entistä suurempaan hyödyntämiseen ryhdyttiin kiinnittämään myös huomiota. Toimintavuonna järjestettiin ensimmäinen
puhtaasti työntutkimusten tuloksia
markkinoiva kurssi, joka koski maarakennuskoneiden käyttöä ja uusia
työmenetelmiä. Lisäksi suunniteltiin
taloudellisuusstandardien käyttöä
työnsuunnittelussa koskeva piirien

käyttöön tarkoitettu koulutuspaketti.
Valtionhallinnon rationalisointi- ja
työntutkimuskoulutuksen suunnitteluun osallistuttiin erittäin aktiivisesti.
ERGONOMIA
Ergonomiatoiminnan keskeisenä tavoitteena on soveltaa ergonomisen perustutkimuksen tietoja erityisesti
tienpidon yhteydessä esiintyvien työolosuhteiden suunnitteluun ja parantamiseen sekä levittää ergonomiatietoutta laitokseen. Tärkeimpiä
tutkimus- ja kehityskohteita olivat
tiehöylien ohjaamot, pyöräkuormaajien ohjaamot, konekorjaamojen
tyyppityöpaikat ja Pasilan virastota
-Ioneritysla.
Koska ergonomiatoiminta on laitoksessa vielä kovin nuorta, on koulutuksella siinä varsin huomattava
osuus. Vuoden aikana koulutettiin
noin 50 laitoksen palveluksessa olevaa henkilöä vähintään viikon kestävällä ergonomian peruskurssilla. Ergonomiatoimintaa on lisäksi esitelty
useilla kursseilla ja neuvottelupäivillä. Yleisinformaatiota varten laadittiin kansantajuinen ohjekirjanen:
Ergonomia ABC.
Lisäksi on osallistuttu koneiden
vastaanottotarkastuksiin ja työsuojeluhallituksen turvallisuusohjeryh
työskentelyyn sekä annettu lau- -mien
suntoja työmenetelmistä ja työolosuhteista.
KUSTANNUSTUTKIMUS
Kustannustutkimuksen alalla laadittiin 12 teiden rakentamista ja kunnossapitoa koskevaa kustannustiedotetta yksikkökustannuksista, kustannusten jakautumisesta, kustannusten
kehittymisesta ja toiminnan taloudellisuudesta. Lisäksi julkaistiin tavanmukaiset taloudellisuusstandardistoon liittyvät kustannustiedot.

Piirien rakentamisen taloudellisuuden keskinäiseen vertailuun kehitettiin keskiarvotietä täydentämään
flstyyppitie.
Tavoitebudjettien taloudellisuusta
mittaukseen kuuluvat TALMI--son
kustannusmallit uusittiin vuoden aikana. Hankkeen keston tulosraportti
saatiin atk-ajojen osalta testausvaiheeseen.
Lisäksi on laadittu erillisiä, suppeita kustannustutkimuksia kuten ennuste tienrakennusindeksin kehittymisestä.
TYÖNSUUNNITTELUN
KEHITÄMN
Toiminnassa pyrittiin voimakkaasti
markkinoimaan työnsuunnittelua ja
sen menetelmiä. Parannuskohteita etsittiin työnsuunnittelun tasoselvityk
perusteella. Piirikonttoreidenjoh--sen
toryhmiä motivoitiin entistä laajempaan omatoimiseen työnsuunnittelukoulutukseen.
Vuoden aikana ryhtyi TK-ryhmä
valmistelemaan tavoitejohtamisen läpilyöntiä muutamassa piirissä. Työ
oli lähinnä aineiston ja tiedon keräystä tulevaa kenttätyötä varten. Tavoitejohtamisen markkinointi aloitettiin loppuvuodesta Oulun piirissä,
josta syntynee eräänlainen koepiiri,
jonka kokemusten valossa toimintaa
jatketaan.
TK-ryhmä osallistui vuoden aikana yli kandenkymmenen koulutustilaisuuden pitämiseen. Lisäksi suoritettiin työnsuunnittelusta laadittujen
koulutuspakettien markkinointia purikonttoreissa.
Toimintavuoden aikana julkaistiin
tavoitebudjetointiohjeisiin liittyvänä
tienrakennushankkeen työnjärjestelyohjeet ja perustettiin työryhmä laatimaan hanketason raportointiohjeita.

KOULUTUSTOIMINTA
Toimintavuonna käytettiin tie- ja ye

Koulutusaiheiden painopiste oli
ohtamiskoulutuksessa. Huomiotaj
kiinnitettiin johtoryhmien koulutuk-

-riakenuslto imntaan noin 29 000 miestyöpäivää.
TVH:n osuutta lähesTästoli

työpäivää.

sen tehostamiseen ja johdon peruskoulutuksen laajentamiseen uusiin
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TVH:n koulutustoiminta kasvoi
edelliseen vuoteen verrattuna 42 %.
85 %,Omakoultsiän
valtion koulutuskeskuksen hoitamaa
% ja ulkopuolisten koulutuksen jär- 6
jestäjien palveluksia noin 9 %. Oma
lisääntyi huomatta- koults
vasti. Koulutustilaisuudet jakaantu
aiheittain siten, että johtamiskou--vat
lutusta oli noin 15 %, yleisiä ja hallinnollisia aiheita 18 %, teknisiä aiheita 23 %, muita aiheita 9 %ja val
35 %.
-menusta

henkilörym.Jotasujkaantuu. asennekoulutukseen ja job

Vuoden-tamiseknoul .
loppuun mennessä oli asenne-1974
koulutukseen kuuluville Managerial
Grid-kursseille osallistunut 93 ja johtoryhmien kehittämisseminaareihin
osanottajaa. Johtamistekniikka 134
TVH:n, pii--koultsenvi
rin ja hankkeen johtamisseminaarien

1974 lo-osantjmärvude
pussa oli 628.
Keskushallinnon koulutusryhmää
koulutussuun- vahistenydlä
nittelijalla suunnittelun ja opetuksen
tason kohottamiseksi.

Alla olevat yhdistelmät valaisevat
n toimintavuoden aikaista kou-TVH
lutustoimintaa.

Koulutuksen järjestäjä

Koulutustilaisuuksia
Koulutuspäiviä
Miestyöpäiviä

koulutuskeskus

puolinen

128
404
11643

104
421
875

97
378
1205

329
1 203
13723

349

529
463

20
96
64
26
28

34
115
44
12

403
1 600
1 204
567
491

3 826

234

Koulutettu hénkilôrnö.ärä

Johto

Keskijohto/asiantuntijat

Ylempi työnjohto
Työnjohto
Työntekijät
Yhteensä

1389
1096

.

-

205

42651
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Koko laitoksen koulutusmääräraha
oli 293 000 mk, joten koulutukseen
käytetyn miestyöpäivän hinnaksi tuli
noin 10 mk.
Yksilölliseen koulutustarpeeseen
perustuvaa koulutuksen ja valmennuksen tutkimus- ja suunnittelujärjestelmää kehitettiin edelleen kokeilusta saatujen rohkaisevien tulosten
pohjalta. Järjestelmän tarkoituksena
koulutuksen laadun nostaminen on
suuntaamalla koulutuspalvelut entistä paremmin niitä tarvitseville.

Työnopastus vaatii koulutustoiminnassa
yhä kasvavaa huomiota osakseen.
työnopastajien kouluttaja- Kuva
kurssilta.

VÄESTÖNSUOJELUTOIMINTA
Materiaalitilanteessa ei TVH: n
Seosaltephunmoksia.
käsitedlnyh srmä
varustuksen koulutusta varten ja
kolmeyiärstnapuk
sekä lastasarjat. Materiaalin hankintaa ajatellen on tehty 5vuotissuunnitelma vuosille 1975-79.
Piirihallinnolla on henkilökohtaisia suojavälineitä noin 1 000 henkilölle sekä runsaasti palosammutus
-jaensipuklto msa
ja loukkaantuneiden ensiapua varten.
Kaluston täydennyshankinnat on
5-vuotisohjelman mu- sunitel
kaan vuosille 1975-79.
Vuoden
lopussa
hyväksyttiin
TVH: ta koskeva suojelusuunnitelma.
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Piirikonttoreiden suoj elusuunnitel
tarkastettu ja hyväksytty Tu--maton
run ja Joensuun virastotaloa sekä Saimaan kanavan kanavakonttorin suoj elusuunnitelmaa lukuunottamatta.
Koulutuksessa oli pääpaino vssperustietouden antamisessa sekä ensiapukoulutuksessa.
Kunnallisiin ym viranomaisiin on
entisapdyhetä.
Vss-tarkastuksia suoritettiin Kymen ja Keski-Pohjanmaan piireissä
sekä Saimaan kanavalla. Yhteistoimintaharjoituksia pidettiin kaikkiaan
10.
Lääninhallitusten alaisena on suoritettu säteilyvalvontaa tiemestaripiireissä 78 asemalla. Piirikonttorit ovat

suorittaneet alaistensa tiemestaripiirien vss-tarkastuksia muun toiminnan yhteydessä.
Yleisohj een edellyttämä vähintään
kk: n tarpeen kattava nestemäisten 6
poltto- ja voiteluaineiden varmuusvarastointi aloitettiin.
Saimaan kanavalla sekä Lohjan,
Leppävirran ja Kuusamon tiemestaripiirien tukikohdissa on rakennettu
betoniset säteily- tai vss-suojat.
Eräissä tiemestaripiireissä rakennusten kellaritiloja on kunnostettu säteilysuojiksi. Erillisten säteilysuojien
piirustukset ovat valmiina ja piirit
ovat varautuneet suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen rahoituksen
sallimissa puitteissa.

Tilinpaatos
....

•.

TULOT

9 720 629,23
1 002 006,14

Tie-ja vesirakennuslaitoksen sekalaiset tulot ........
Saimaan kanavan tulot ..........................
Tieja vesirakennuslaitoksen perimät tulot
ulkopuolisille suoritetuista töistä ...............
Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset
Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuottavien oikeuksien
myynti....................................

19377258,10
662 311,29
28 000,00

30790 204,76
Virastojen väliset tilitoimet
Lähetteiden tili ................................
Menojen siirtotili ..............................

146 999 397,08
1 263 598 609,80
1405986,

Valtion tilivelka joulukuun 31. päivänä 1974 ........
Yhteensa..............
ja vesirakennuslaitoksen saatava 1.
Tiepäivänä tammikuuta 1974 .....................

31746311.41
1 473 134 523,05
35 585 533,02

MENOT

127 925 226,28
459 298 117,55
454 640 000,00

Hallintomenot ................................
Kunnossapitomenot ............................
Rakentamismenot .............................
Rakentmiyölsvroa(kunpid
osuus = 29 391 000,00) .........................
Työja vankisiirtoloille sekä työleireille
järjestettävät työt ............................
Ulkopuolisille suoritettavat työt ...................
Maantie -ja paikallistiealueiden lunastaminen .......
Koneidhakm.

211 762 156,53
22 300 000,00
17 909 945,26
45 865 803,94
35 550 000,00

1 375 251 249,56
Virastojen väliset tilitoimet
Lähetteiden tili ................................
Tulojen siirtotili ...............................

33 152 563,96
29 145 176,51
629740,

Yhteensa...............

1 473 134 523,05
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Kansainvälinen yhteistyö
Pohjoismaisten tieviranomaisten kesken kanssakäyminen on ollut edelleen
vilkasta. TVL on mukana PTL:n,
Pohjoismaiden tieteknillinen liitto,
hallituksessa ja sen useissa eri työjaostoissa.
NKTF: n, Nordisk kommitte' för
transportekonomisk forskning, järjestämissä tilaisuuksissa on ollut laitoksen edustajia ja on osallistuttu näiden
tilaisuuksien suunnitteluun.
Pysyvä edustus on ollut tieliikennelainsäädäntökomitean liikenneteknisessä työryhmässä, Nordisk kommitte' fbr vägtrafiklagstiftning/trafiktekniska utskott.
Pohjoismaiden tielaitoksiin on oltu
yhteydessä ammatillisissa asioissa.
Mainittakoon mm. Ruotsin ja Suomen keskeinen yhteistyö Tornionjoen
ylittävän liikenteen hoitamiseksi.
Kansainvälisistä yhteistyöjärjestöistä mainittakoon:
PIARC, Permanent International
Association of Road Congresses. Pääjohtaja on liiton valtuutettu ja pysyvän kansainvälisen komission jäsen.
Lisäksi on osallistuttu eräiden liiton
työryhmien toimintaan ja kongresseihin.
Internationale Vereinigung für
Brückenbau und Hochbau. Pääjohtaja on yhdistyksen pysyvä jäsen.
OECD, Organization for Economic Cooperation and Development.
on ollut pysyvänä edusta- Ylijohta
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jana tiétutkimustoimintaa koordinoi vassa ja päättävässä orgaanissa.
on osallistuttu eri työryhmien Lisäk
toimintaan. OECD:n puitteissa on
mm. sillantarkastustoimin- kehity
taa, jonka päämääränä on siltojen
turvallisuuden varmistaminen.
PIANC, Permanent International
Association of Navigation Congresses. Päävaltuutettuna on toiminut
edelleen pääjohtaja ja lisäksi on ollut
edustajia liiton asettamissa komiteoissa.
Pohjoismaiden neuvoston alaiseen
työskentelyyn on osallistuttu mm.
niinkutsuttuun Stina-projektiin.
Association Internationale des
Pontes et Charpentes, jossa TVH on
yhteisöjäsen.
Federation Internationale de la
Precontrainte. Liiton kongresseissa
ollut mukana edustajia TVH:sta. on
ECE, Economic Commission for
Europe. Laitoksen edustajia on osallistunut järjestön tie-, vesitie- ja
satm-iokevnus.
IRF, International Road Federation. Järjestön työskentelyyn on osallistuttu lähinnä Suomen tieyhdistyk
-sen
kautta.
Lisäksi on osallistuttu seuraavien
komiteoiden työskentelyyn ja kokouksiin:
COST, European Co-operation in
the field of Scientific and Technical

Research. TVH:lla on påvastuü
30 "Electronic Trafficprojektisa
Aids on Major Roads".
IAHR, International Association
for Hydraulic Research.
POAC, International Conference
on Port and Ocean Engineering under Artic Conditions.
ICHA,
International
CargoHandling Co-ordination Association.
International Association ofTAL,
Lighthouse Authorities.
FAO, Food and Aggriculture Organization.
Neuvostoliiton edustajien kanssa
tapahtuva Saimaan kanavaan liittyvä
yhteistyö jatkui entiseen tapaan.
Laitoksen toimintaan on ollut tutustumassa eri maiden tielaitosten
ja tieasiantuntijoita. Lai- edustaji
toksessa on ollut myös ulkomaalaisia
harjoittelijoita.
Lisäksi laitoksen omat henkilöt
ovat tehneet runsaasti opintomatkoja
ulkomaille ja osallistuneet siellä pidettävään jatkokoulutukseen.
Satunnaisia yhteyksiä on ollut eri
maihin, mm. USA:n eri osavaitloiden
tievirastoihin ja korkeakouluihin.
Valtiovarainministeriön ja valtion
koulutuskeskuksen kautta koulutusasioissa on ollut yhteyttä lähinnä Pohjoismaihin, mutta myös Englantiin,
Neuvostoliittoon, USA:n, Ranskaan
ja
Belgiaan.

Sammandrag
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET 1974
ORGANISATION
Den 17 december 1974 hade 175 år förflutit från det föregångaren till väg- och
vattenbyggnadsverket, den kungliga finska strömrensningsdirektionen inledde sin
verksamht.Sönigdrekos
uppgifter var att rensa älvar och forsar i
syfte att öppna vattenvägar för trafik, att
bekämpa översvämningar och att vinna
nya arealer fdr odling. Verksamheten
fortsattes av direktionen för strömrensnings- och kanalarbeten, som
grundades år 1816 och från år 1840 av
direktionen för väg- och vattenkommunikationer. Härvid utökades verksamheten
att omfatta även byggande av vattenvägar,
kanaler och hamnar.
I mediet av förra århundradet kopplades till verkets verksamhet även byggande
av järnvägar, som fortsatte ända till år
1923. Vid denna tidpunkt överflyttades
järnvägsbyggandet till järnvägsstyrelsen,
som hade grundats år 1877.
Ar 1860 ändrades verkets namn till
överstylnfäg-ochvaekmu
nikationer. Samtidigt skedde verksamhetens delning i distrikt och Uleåborgs,
Tammerfors (fr. o. m. år 1869Vas,
KuopioVästraTvlnd),Pije
ochSaimdstrkgune.Dom
fastställdes en ny arbetsfördelning.
Efter följande namnändring år 1887
kaldesämbtvröylsenf
väg- och vattenbyggnaderna och samtidigt
genomfördes en ny arbetsfördelning. Med
namnändringen följde också en omfördelfling av distrikten. Landet delades i nio
distrikt och senare bildades några nya, så
derasntlig
är 13.
Ambetsverkets nuvarande namn vägoch vattenbyggnadsverket (VoV och distriktsadministration) har varit i bruk
Verkets arbetsfält är staddsedanår1964.
kontinuerlig utveckling. Ar 1970på
s vattendragsavdelningöverflytadsVo:
en del av samthydrolgikbånc
distriktsadministrationer till vattenstyrelsen, som grundats samma år. Till den ett
senare grundade luftfartsstyrelsen parå
överflyttades från VoV flygfältsavdelningen och med dess verksamhet sammanhörande del av distriktsadministrationen.
För nuvarande handhar verket väg- och
trafikärenden samt ärenden rörande
kanalväsendet och vattenvägar.

Verket omfattar väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och distriktskontoren, vilka
var för sig bildar en organisatorisk enhet.
Från väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
leds hela verkets verksamhet. Från distriktskontoren skötes varje distrikts lokala,
verket ankommande uppgifter.
på
Verket hade vid verksamhetsårets slut
20400 anställda. Av dessa altsom
tillhörde 2 468 den tekniska personalen.
Under året 1974 var hela verkets utgifter 1 363,5 milj, mk. Arbets- och anskaffningsanslagens andel var 1 2 17,7 milj. mk
145,8 milj. ochadminstrugfe
mk
.
VÄGAR OCH VÄGTRAFIK
Allmänna vägars längd vid verksamhetså-.
rets slut var 73 341 km, varav bygdevägar
fanns 29656 km av3415km.DäEtil
staten understödda enskilda vägar samt
särskilda vintervägar och 1064 428km
km gångstigar. Av allmänna vägar trafikerades 166 km som motorväg, 26 km
och 45 km som 2- somtraf'ikväg
körfáltsväg. Andelen av belagda vägar i
det allmänna vägnatet var 41 %.
Man följde med landsvägstrafikens
utveckling med hjälp av landsomfattande
trafikräkningars resultat. Avvikande från
utvecklingen i början av 1970-talet ökade
inte biltrafiken på normalt vis beroende
energikrisen med tyåtfölj ande åtgär- på
der, som bidrog till att biltrafikens tillväxt
avstannade under verksamhetsåret.
VÄGNÄTS- OCH
TRAFIKUTREDNINGAR I

PLANLÄGGNINGENS TJÄNST

Underhållsmetoder för v/igregistret, datasystemet i väghållningens tjänst, utvecklades vidare. För övrigt lades huvudvikten
planering av trafik- och trafikolycksre- på
gistret, utvecklande av datakvalitetskontrollåtgärder samt rapportgivningens planering. Samarbetet på nordiskt plan fortsattes.
På trafikutredningarsområde gjordes
postförfrågningar för en landsomfattande
persontrafikundersökning samt hemmaintervjuer för att klargöra hur undersökningen skall tolkas. Programmet för den
tadesochvidareutvecklades under året,
och den förnyade instrumentella trafikräkningens rapportgivning planerades.

nyabestämlorudöknigets-
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Vàgnätets inventering fortgick och därmed bl.a. inventering av förändringarna i
landsvägsnätet. Metoden för vägars
bärighetsmätningar utvecklades.
Målsättningen för den undersökningsverksamhet, som siktar på trafiksäkerheten är att utveckla vägars planläggningsdirektiv med tanke på trafiksäkerheten,
att lokalisera sådana ställen på vägar som
har blivit farliga på grund av ändrade
väg- och trafikförhållanden samt val av
mera effektiva forbättringsåtgärder.
Undersökningars viktiga utgångspunkt
har varit olycksstatistiken. Man har sökt
observera olyckssituationers uppkomst
med hjälp av förhandsstatistiken. Arligen
uppgöres viss statistik över olyckor på allmänna vägar.
Undersökningsverksamhetens huvudvikt lades på utredningar av olika vägförhållandens och väghållningsåtgärders
effekt.
Under verksamhetsåret förverkligades
andra fasen av hastighetsbegräns- den
ningsexperimentet på enskilda vägar och
ur trafiksynpunkt viktigaste ca150km
vägar underkastades fartbegränsningar.
Av nämnda vägar hade 65 % en begränsning av 100 km/h och 22 % hade 80
km/h. 120 km/h hade 817 km eller ca
5 % av nämnda vägar. Enskilda vägars
hastighetsbegränsningar befanns ha minskat medelhastigheter med 3-9 km/h
1-4 ochastigernpdm
km/h. 80 km/h -gränsen reducerade
omköringarna till ungefär hälften av tidigare.
Förverkligandet av nödtelefonexperimentet påbörjades under verksamhetsåret. Syftet med experimentet är b!.a. att
utreda behovet av nödtelefoner på allmänna vägar, anordningars hållbarhet i
Finlands klimat och hur det valda systemet fungerar.
Om behovet av arrangemang för den
på allmänna vägar gjordeslätarfiken
utredning, där man förutom olycksdataen
iakttog den lätta trafikens och fordontrafikens mängder och hastigheter. Man lade
an på att finna sådana vägavsnitt, där regleringar i första hand behövs och på att
ställa dem i skyndsamhetsordning. Man
en betydande del av denkundefastlå
lätarfikensoychargemangens största behov koncentreras på ett
relativt snävt vägområde. De angelägnaste objekten omfattade 1 650 km eller
av allmänna vägar. På dessa vägav-2%
snitt sker ca 30 % av allmänna vägars alla

lättrafikolyckor. Man har uppskattat
penningbehovet för nämnda, den lätta
trafikens arrangemang till ca 500 milj.
mk.
VAGNATETS PLANLÄGGNING
Specialuppgifter för vägnätets planläggning har varit utredningen rörande vägförbindelser mellan Sverige och Finland

samtdelgnivrfksteld
undersökning rörande från Helsingfors
österut löpande järnvägsförbindelser.
Fortsättningsvis hade man samarbete med
olika regionpiansförbund. Likaså fortgick
samarbetet med kommunerna både inom
kommunpianers och trafikplaneringens
område.
BYGGNADSVERKSAMHET
Vägbyggnadsverksamheten visade en
under verksamhetså- betydligmnsk
ret. Minskningen var störst i södra Finland, ca 35 %. Från arbetsprogrammet
ströks 25 i budgeten framlagda projekt,
projekt avbröts och 22 projekt reduce-15
rades avsevärt. För byggande av allmänna vägar användes sammanlagt 667
mk.
milj,
Vid verksamhetens genomförande lades
på projekt för förbättrande tyngdpuke
av lätta konstruktioner och på dito för trafiksäkerhetens främjande.
Sammanlagt var ca 900 arbetsobjekt i
gång. Typiska i södra Finland var stora
objekt och dessa objekts överbyggnadsarbeten. I mellersta och norra Finland var
medelstora och mindre objekt härskande.
Bland de viktigaste jordbyggnadsarbe
prestationsmängder må nämnas: -tens
- jordskärning 5,4 milj.m3
- bortförning av mjuk grundjord 1,2
milj.r&
- anskaffning av terrasseringsmassor
från sidotag 4,1 milj.m3
- dränerings- och isolationsskikt 2,2
milj.m3
- fördelningsskikt 2,0 milj.m3
- bärlagrets ostabiliserade del 1,5 milj.
m3
- bergsskärning 0,8 milj. m 3.
Till den allmänna trafiken överlämnades 1 417 km väg, varav andelen
nybyggda vägar var 138 km.
För beläggningsarbeten användes
medel drygt 200 milj, mk. De utförda
arbeten delade sig efter beläggningstyp på

följande sätt: asfaltbetong 1191 km, bitumengrus 80 km, bitumenlösningsgrus 23
km, oljegrus 1 294 km. Därtill utfördes
oljegrusbeläggningars strävgörnings- och
massatilisatsarbeten ca 490 km. Av
utfdrda varmbeläggningsarbeten var 557
km helt ny beläggning och 713 km

gare. Maskinarbetets andl av under egen
ledning utförda vägbyggnadsarbetens
kostnader var ca 16 %. Som följd av arbetens natur är %-satsen i entreprenadarbeten något större.
nylägi.Be arsnhtpi

steg från föregående år med närapå 60 %.
VoV deltar i beläggningsbranschens
utvecklingsarbete på tre sätt. Vid sidan av
egna personalens undersökningar den
beställer och finansierar VoV målforskning, som utförs vid statens tekniska
forskningscentral, tekniska och andra
högskolor, samt ingår avtal om produktutveckling och forskningssamarbete med
branschens företag och sammanslutningar. På initiativ av VoV har man
grundatesäkilmborganfö
branschen, beläggningsbranschens kommission, vars medlemmar är de centrala,
inom beläggningsbranschen verksamma
sammanslutningarna.
Krossningsproduk ter användes inom
väghållningen detta verksamhetsår sammanlagt 8,4 milj. m3 , varav krossgrus 6,4
3samt 2,0 milj. m3 från berg kros-milj.
sade produkter. Väg- och vattenbyggnadsverket förfogar över 33 krossningsverk. Dessa används nästan uteslutande
för gruskrossning.
Ent rep renadverksamhetens andel i
vägbyggnadsarbete var ca 33 %. För detta
användes anslag ca 205 milj. mk . Totalentreprenaderna har minskat betydligt
jämfört med toppen vid (år1974ca%)
och 70-talens skifte. Då delade sig60entreprenadarbetet nästan jämnt mellan
och delentreprenader. Ar 1974 in-toalgicks avtal om endast två mindre vägbyggnadsentreprenader. Med totalentreprenadernas minskning har följt en motsvarande ökning av delentreprenader. Orsaken härtill kan anses vara att inga stora
motorvägsprojekt är aktuella och att man
till mindreivägbyandethråö
vägförbättringsprojekt, som lämpar sig
bättre till delentreprenader.
Förtransporternaanvänds nästan uteslutande lastbilar, som ägs av privata åkerier. Transporter som ingår i entreprenader utförs även med entreprenörers egen
lastbilsmateriel. Transportkonstnadernas
andel av vägbyggnadskostnader var i både
arbeten under egen ledning och entreprenadarbeten ca 22 %.
Maskinresurserna får man nästan
enbart genom att hyra från privatföreta-

UNDERHÅLLSVERKSAMJ-JET
Varje vägmästardistrikt hade vid årets
början i medeltal 421 km väg att sköta
(sammanlagt 174 vägmästardistrikt).
Egentligt underhållinnefattar förutom
vägars underhåll även underhåll av på
vägenbfitlaord chknstruktioner. Speciella underhållsobjekt är
på allmänna vägar. broachfájstälen
Vid årets början fanns 8 969 broar och
ställen, vilkas underhållskostna- 108färj
der belöpte sig till ca 26 milj. mk . gentliga underhållets kostnader var sammanlagt 405.3 milj. mk .
Av sommarunderhållsarbeten kan
nämnas vägutjämning och bearbetning
genom hyvling (2,1 milj. 1km, kostn.
milj. mk), lergrusvägars dammbind- 21,3
fling med kalciumklorid (58 600 ton,
kostn. 21,1 milj. mk), gropars lappning
och tillägg a' material på lergrusvägar
(2,0 milj. ni, kostn. 33,5 milj, mk),
oljegrusbeläggnings förstärkande, förnyande och anläggande (7,5 milj. m,
kostn. 21,6 milj. mk).
Av vinterunderhållsarbeten är de viktigaste snö- och insröj ning genom plogning
milj. 1km, kostn. 18,7 milj. mk) och (9,6
genom hyvling (3,0 milj. 1km, kostn.
milj. mk), samt halkbekämpning19,8
genom saltning (32 100 ton, kostn. 5,4
mk), genom saltiing/sandning och milj,
sandning (0,6 milj. m, kostn. 16,3 milj.
mk
).
Permanentbeläggnrngens nylà'ggning
utförs så att man jämnar ytans spårbild fling och därefter anlägger ett nytt slitlager med varm beläggningsmassa på den
På grund av stegrad gamlbeäni.
pris- och kostnadsnivå motsvarade verksamhetens omfattning inte det verkliga
nyläggningsbehovet. Förnyande av permanentbeläggningar utfördes på 730 km.
Kostnaderföylägiochapn
belöpte sig till 112.2 milj. mk .
F6rstärkt underhållomfattar effektivering av vägens dränering, förbättrande av
bärigheten och vägens beläggande med
oljegrus. Bland förstärkt underhålls prestationer kan nämnas ca 510 km nya olje.
grusbeläggningar. Kostnaderna för förstärkt underhåll var 33,3 milj. mk .
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Under verksamhetsåret färdigställdes

utredning över hela underhâllsfältets en
undersökningsbehov och underhållets
utvecklingsriktning, den sk. underhållsutredningen. Som mål för utredningen hade
ställts förenhetligande av underhållets
kvalitetsstandard, en rätt dimensionering
och accentuering av arbetskraft, maskiner
och material, utvecklande av fältmetoder
och skapande av ändamålsenlig organisation. I utredningen deltog ca 200 personer
av verkets egen personal, varav enbart till
än 100 personerolikarbetsgupm
hade förordnats. Dessutom användes åtta
konsultbyråers tjänster. Den totala
arbetsprestationen har uppskattats till 95
och de totala kostnaderna mansrbetå
7 milj. mk . Den utförda utredningentil
gav dessutom antydningar om behov av
fortsatt forskning för underhållets vidareutvecklande.
Till den fortsatta forskningens område
kommer bl.a. att höra utvecklande av de
nu existerande, skapade standarderna och
utarbetande av nya, utförande av arbetsstudier för utvecklande av depåernas verksamhet, utvecklande av underhållets entreprenadpolitik samt ett fortsatt samarbete mellan verket och tillverkarna, som
syftar till maskiners utvecklande.
BROAR
Ar 1974 färdigställdes 236 broar, varav
vattendragsbroars antal var 168 och
korsnings- och andra broars 68. Typvis
betraktat färdigställdes mest elementbroar (79 st.), som härmed gick förbi de hittills mest byggda, på plats gjutna plattbroarna av armerad betong.
Av under år 1974 färdigställda broar
planerade VoV 40 och granskade planerna för 196. Av dessa var 104 utarbetade av distriktskontoren och 92 av
utomstående planeringsbyråer.
Vägförbättringspianer i samband med
sk. enskilda broarbeten fastställdes i 115
fall, varav 30 på landsvägar och resten på
bygdeväar.
Man har uppgjort planer för ombyggnad av gamla broar, där bredden har visat
sig otillräcklig och där bärigheten med
tanke på axeltryckens höjande måste
ökas. Den mest ekonomiska lösningen har
funnits vara breddning eller ombyggnad
av överbyggnaden och utnyttjande av
gamla ändstöd och strömpelare. I några
har den gamla överbyggnadens för-fal
stärkande blivit aktuell. Under årets lopp
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projekterades sammanlagt 30 träbalkbro
27 av limmat trä. Balkbroar av-ar,v
limmat trä har nästan helt undanträngt
träbalkbroarna av rundvirke.
Under verksamhetsåret påbörjades planeringen av en serie typritningar för
balkbroar av limmat trä. För första
gången i vår brobyggnadshistoria prövades lämpligheten av väderbeständigt
konstruktionsstål i vårt lands förhållanden i Tervola bro över Kemi älv.
JORDUNDERSÖKNINGSVERKSAMHET
Jordundersökningens uppgifter är riktade

på

- iplanenngsskedet jord-och berggund,
utredande av tillgång på byggnadsmaterial, grundläggning av väg- och
andra konstruktioner samt kvalitetsundersökningar och experimentverksamhet
- I byggnadsskedel kvalitetskontrollens
organiserande och förverkligande
samt ledning och kontroll av
grundläggnings- och grundförstärkningsarbeten
- underhållsskedet närmast på kvalitetskontrollsektorn och letande av
användbara underhållsmaterialier.
J ordundersökningens koordinering för
hela verkets del skötes centraliserat av
centralämbetsverkets jordundersökningsbyrå.
Förutom centrallaboratoriet var 12
fastdirklboevsamht
samt 158 ordinarie fältlaboratorier. Vid
dessa undersöktes under verksamhetsåret
prov.
940
VATTEN VAGAR
Sjöfartsstyrelsen sköter ca 6 500 km havsfarreder, vars seglationsdjup är 2,9-9 m.
Längdeavisjötfrl-dupe
huvudleder, bileder - är ca 5 500-der,
km. Djupleders seglationsdjup är 4,2 m,
2,2 - 3,5 m och biledershuvdlers

1,2-m.
Utvecklingen av insjövattentrafiken följer man genom att löra statistik över all
trafiksomgåenluar.Klernas farkost- och godstrafik har under
år kraftigt ökat.
senar
Under årets lopp färdigställdes vattenvägsprogrammet för åren 1976-85.
är en utredning om realise-Progamet
rande av strategisk planering i vattenväghållningens planeringssystem.

Den trafikekonomiska utredningen beträffande kanaliseringen av Kymmene älvs
nedre lopp fortsattes. Den är en del av
Insjö-Finlands vattenvägars utvecklingsundersökning.
I samband med planeringsverksamheten beträffande vattenvägar utreddes
havsfarleders planeringsgrunder. Utarbetande av utredningspianer för viktigaste
havsfarledsprojekt sattes igång.
Vidare färdigställdes farledsplaner för
förbättrande och/eller fördjupande av
vissa havsfarleder.
Vad beträffar insjövattenleder, fardigställdes flere byggnadsplaner och utredningspianering var igång för flere projekts
vidkommande.
De mest betydelsefulla byggnadsobjekten var: märkning av Uleåborg—Kemi
kustfarled, förbättrande av Juojärvi farled, byggande av Himango fiskehamn och
byggande av Olofsborgs fotgängarbro.
Med tanke på underhållets utvecklande
började man skapa normer och program
drifts- ochförundehålgomatför
underhållsverksamhetens inventeringsgranskningar på olika punkter inom kanalverket.
Vattenvägsverksamhetens kostnader
belöpte sig till 64,7 milj, mk, varav havsfarleders andel var 30,5 milj. mk, Saima
7,6 milj. mk och övriga vattenvä- kanls
gars 26,6 milj, mk.
Staten stöder hamnbyggen genom att
årligen bevilja lån för byggande av
exporthamnar och hamnar på Saimen
samtgenobviljudrstöf
trålhamnars byggande.
ADMINISTRATION OCH
EKONOMI
Planliiggning au verkets verksamhet
Organisationen av verkets verksamhet
förtydligades under året så att centralstyrelsens avdelningar omhänderhade, förutom sin egen verksamhets planläggning,
även hela verkets verksamhetspianläggning, var och en för sitt eget arbetsfälts
Distriktskontoren skötte om plan- del.
läggningen av sin egen verksamhet.
Denna verksamhetspianering gav till
planer som utarbetasresultaföjnd
årligen: 5 -årsprogram för väghållningens
och vattenvägars åtgärder samt 5 -års
verksamhetspian, 1 -års verksamhetsplan,
vägplanläggningsprogram och beläggningsprogram. För väghållningens vidkommande påbörjades dessutom på dist -

rikthåll en ram- och utvecklingsplanering
av distriktens vägnät för åren 1976-90.
Administrativ verksamhet
Lagstiftningsärenden i samband med verkets verksamhet, vägförrättningar, tvångsinlösen, anskaffning och disponering av
egendom, likaså beredning av ären- fast
den rörande kollektivavtal, tillämpning av
avtal och tillämpningens kontroll är åligganden för administrationsavdelningen,
som sköter de administrativa funktionerna. På avdelningen behandlades även
tjänsteförhållanden samt tillämpningen
av tjänstekollektivavtal.
Arbetsfältet omfattade även informationsverksamheten, socialverksamheten,
arbetsskyddet och administrationens rationalisering.
Under verksamhetsåret inlämnades till
en proposition till lag om väg-riksdagen
och vattenbyggnadsstyrelsen samt därtill
anslutet budgetfOrslag. Vid behandlingen
bordlades dock förslaget denna gång.
Redovisnings- och A DB-verksamhet
Vid redovisningssystemets utvecklande
fästes huvudvikten vid rapportgivning och
effektivering av rapporternas utnyttjande.
Verkets centraliserade ADB-funktion
sköttes fortsättningsvis med statens
datorcentrals anordningar.
Maskin- och lagerverksam het
Riktlinjerna för anskaffning, operation
materiel lades framochunderålavgt
i form av en särskild materielpolitik.
Förnyandet av verkets materiel påbörjades under verksamhetsåret och de nya
maskinerna har om möjligt varit av standardtyp. Väghyvlarna som har införskaffats, har dock varit resultat av samarbete
med tillverkarna.
Planläggningens verksamhetsprinciper
för maskin- och lagerfunktioner, den sk.
servicepolitiken för planläggning, godkändes. Dessa principer omfattar planläggning inom maskin- och lagerområdet,
anskaffning och granskning av planer,
dirgenavpläsrbetoch
sakkunnig-hjälp i samband med planering.
Rakenskaps- och revisionsverksamhet
Enligt bokslutet var verkets utgifter nästan 10 % och intäkter 4,5 % större än
föregånd
år.
59

Vid revisionsverksamheten lade man
an på att uppmärksamma vilka verkningar de i redovisningssystemet genomförda ändringarna har haft på den interna
revisionsverksamheten.

Produktionsteknisk rationa1senng
Arbetsstudieverksamhetens viktigaste mål
var alltjämt att tillfredsställa behovet av
som målbudgeteringssystemet förut-dat
sätter. Utgående från undersökningsresultat utarbetades 55 nya lönsamhetsstandarder till arbetsplaneringens och -organiseringens hjälp.
Ergonomiverksamhetens centrala mål
var att tillämpa den vid ergonomisk
grundforskning framkomna kunskap på
speciltnomväghå förekmande arbetsförhållandens planering och
förbättrande.
På kostnadsutredningens område utarbetades 12 kostnadsbulletiner rörande
vägars byggande och underhåll.
Inom arbetsplaneringsverksamheten
strävade man till att kraftigt marknadsföra arbetsplanering och dess metoder.
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Utbildningsverksamhet
Under verksamhetsåret användes för verkets utbildningsverksamhet nästan 29 000
till del mansrbetdg,vikn
komungefärhlt.V:sbidngverksamhet ökade jämfört med föregående
med 42 %. Den egna utbildningens år
andel därav var ca 85 %, och den bestod
av 128 utbildningstillfällen. Statens
utbildningscentral stod för 104 tillfällen
och övrig annan utbildning bestod av 97
tilfäen.Sasubdgctrlhae
i huvudsak hand om administrativ utbildning. Utbildningen utanför verket skedde
mest på individuell och smågruppbasis.
Utbildningsämnenas tyngdpunkt var
lagd på ledarutbildningen. Speciell vikt
effektivering av ledargruppernas ladespå
utbildning och på utsträckande av ledandets grundutbildning till nya persongrupper.
INTERNATIONELLT SAMARBETE
Det internationella samarbetet är alltjämt
livligt. Verket hade besök av branschens
sakkunniga från flere olika länder och
deltog i internationella samarbetsor- man
ganisationers arbete på samma sätt som
under
tidigare år.

Summary
THE NATIONAL BOARD OF PUBLIC ROADS AND
WATERWAYS 1974
ORGANIZATION
On December 17th 1974 175 years had
elapsed since the predecessor of the present Board was founded under the name
of "The Royal Board of Finland for
Rapids Clearing". The duties of the
Rapids Clearing Board consisted of clearing the rivers and rapids for waterway
traffic, measures to prevent flooding and
to obtain new areas for cultivation. This
work was carried on by The Board of
River Bed Clearing and Canal Works,
founded in 1816 and later, from 1840 on,
by The Board of Road and Water Communications. At this titne the duties were
increased by the construction of sailing
channels, canals and harbours.
At the middle of the 19th century the
construction of railways was added to the
tasks of the Board and this went on until
1923, At this time the construction of
railways was transferred to the Board of
Administration of the Finnish Railways. In 1860 the name of the Board was
changed to the Supreme Administration
of Road and Water Communications. At
the same time the duties were divided
upon 6 districts, namely Oulu, Vaasa,
Tampere (from 1869 Western Häme),
Kuopio and Saimaa districts. In Päijne,
addition the Board's duties were redefined.
After the next change of name, which
occured in 1887, the Board was called the
Supreme Administration of Public Roads
and Waterways, with unchanged duties.
In 1925, again a new name was established, the Administration of Public Roads
and Waterways and with it a new distribution of duties. Even the district division
was changed. The country was divided
into 9 districts and later 4 more were formed, which adds up to 13 districts today.
The present name, the National Board
of Public Roads and Waterways (the
Board proper and district administration),
has been established since 1964. Its
sphere of activity is continuously developing. In 1970 its waterway division and
hydrological office and the corresponding
parts of district administration were
transferred to the National Board of
Waters. A couple of years later the Board
of Civil Aviation was founded and the airport division and the corresponding part
of district administration were transferred
there.

At present The Board is in charge of
road and traffic matters and matters
concerning the canal works and waterways.
Within the Administration the National Board of Public Roads and Waterways and the District Offices each operate
as individual organizational units. The
entire activity is managed by the Board.
The district offices supervise the regional
tasks, which belong to the responsibilities
of the Board.
The Board employed by the end of the
year 20 400 people. Of these 2 468 were
technical staff.
During 1974 the expenditure of the
entire Administration was 1 363,5 million
Fmk. The share of work and purchase
grants was 1 217,7 million Fmk and of
the administration 145.8 million Fmk.
ROADS AND TRAFFIC
At the end of the operating year the length
of public roads was 73 341 km, including
33415 km of local roads. In addition
there was 29 656 km of private roads,
subsidized by the state, 428 km of special
winter roads and 1 064 km of paths. Of
public roads 166 km was used as
motorway, 26 km as motortraffic way and
45 km as 2-lane highway. The share of
paved roads in the public road network
was 41 %.
The development of highway traffic
was followed by means of results of statewide traffic count. Differing from the
development of the first years of this
decade, there was no increace in the automobile traffic during the year, this being
due to the energy cricis and the steps
taken in consequence to that. On the contrary, the growth in automobile traffic
came to a halt.
ROAD NETWORK AND TRAFFIC
STUDIES IN SERVICE OF PLANNING
The maintenance methods of the road
register,which is used when road upkeep
is planned, were further developed. As for
the rest, the main emphasis was laid on
planning of traffic and traffic accident
registers, improving the method of data
quality control and planning of the reporting.
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As for thetraffic studies,mail inquiries
for statewide passenger traffic study were
made and home interviews to e1ucidat
the study were conducted. During the
year the program of a new destination study was tested and further developed and
the reporting of the renewed mechanical
traffic count was planned.
The inventory of the road network was
continued and an inventory of changes in
the roadnet was made. The measuring
method of road bearing capasity was improved.
The goal of the study aimed attraffic
safety isto improve the directives for road
planning with a view to promotion of traffic safety, to localize the road sections
which have become dangerous on account
of changes in traffic conditions and the
choice of more effective improvement
measures.
As a weighty starting point of the
survey, accident statistics are used. The
rise of accident situations has been observed by means of preliminary statistics.
Yearly certain statistics about accidents
are compiled.
In the investigation, effects of different
road conditions and road upkeep operations were specially studied.
During the year the second phase of
speed limit experiments on specific roads
was carried out; 1 5 500 km from traffic
point of view most important roads were
subjects to limitations. On 65 % of the
roads the speed was limited to 100 km/h,
on 22 % to 80 km/h, on 5 % or 817 km to
120 km/h. These speedlimits on fixed
roads have been found to decrease the average speeds by 3-9 km/h and the spread
of speed by 1-4 km/h. The limitation of
80 km/h decreased the passings by half
compared with before.
The experiment with distress telephones started this year. The aim of the experiment was to investigate the need of distress telephones on public roads, the durability of the devices in finnish weather
conditions and the function of the chosen
system.
The neea of light traffic arrangements
on public roads was investigated and in
addition to the accident data, the amounts
and speeds of light and vehicle traffic were
observed. The aim was to find such road
sections, where arrangements are really
needed and to place these in order of
urgency. It could be established that a
noticeable part of light traffic accidents
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and the greatest need for traffic arrangements are concentrated on a relatively
small part of the road network. The most
urgent objects comprise 1 650 km of road
or about 2 % of all public roads. About 30
% of all light traffic accidents occur on
these road sections. These light traffic
arrangements will cost approximately 500
million Fmk.
PLANNING OF ROAD NETWORK
Special tasks of road network planning
have been the survey of road connections
between Sweden and Finland and taking
part in an investigation, directed by the
Ministry of Communications concerning
the railway connections from Helsinki
eastward. Co-operation with different
region planning associations was continued. Likewise the co-operation with
municipalities was carried on, as regards
the planning of building and traffic flow.
CONSTRUCTION ACTIVITY
During the year the road construction
activity decreased noticeably. The decrease was largest in Southern Finland,
about 35 %. From the work program 25
projects, brought forth in the budget,
were removed, 1 5 were discontinued and
22 were greatly reduced. 667 million Fmk
in all was used for public roads.
When carrying the program into effect
the improvements of light constructions
and promotion of traffic safety were specially stressed.
In all about 900 projects were being
constructed. In Southern Finland big pro.
jects and paving such projects were
typical. In Central and Northern Finland
middle-sized and rather small projects
were predominant.
Of the most important earth work following can be mentioned:
- earth cutting 5,4 million cu. m.
- removal of soft soil 1,2 million cu. m.
- embankment masses from borrow pit
4,1 million cu. m.
- drainage and insulation layers 2,2
million cu. m.
- sub-base 2,0 million cu. m.
- unstabilized portion of base-course
1,5 million cu. m.
- rock cutting 0,8 million cu. m.
1 417 km of road was placed at the disposal of public traffic, including 138 km of
new construction.

Intensified maintenance comprises the
improvement of road drainage and bearing capacity and the surfacing with oil
gravel. Of the performances of intensified
maintenance 510 km of new oil gravel
surface can be mentioned. The cost of intensified maintenance was 33,3 million
Fmk.
During the year a study of the need of
research within the field of maintenance
and of the trend of maintenance development, the so called maintenance investigation, was brought to a close. The aim of
the study was to homogenize the maintenance quality standard, to dimension and
accentuate the manpower, machinery and
material in a right way, to develop the
field methods and to create an appropriate
organization. Of the Board's own personnel about 200 persons took part in the
investigation. To different work groups
alone more than 100 persons were appointed. Moreover, eight consulting offices
were called in.
The total amount of work has been estimated to 95 years of work of one man and
the cost came to 7 million Fmk. Furthermore, the investigation indicated the need
of continued research for further development of maintenance. This resumed
research will among other things comprise development of present, created standards and working-out of new ones, work
studies to develop the activity of depots,
development of contract policy and continuation of co-operation between the
Board and the manufacturers in order to
improve the machinery.
BRIDGES
In 1974 236 bridges werefinished. 168 of
them were built across water and 68 were
intersection and other land bridges. As far
as the type is concerned, unit bridges were
most usual (79 of them), thus passing the
common plate bridges of reinforced concrete, cast on location, which earlier were
predominant.
Of all the bridges finished in 1974 40
were designed by the Board, which also
examined the designs for 196 other bridges. The district offices had drawn up the
designs for 104 bridges and outside planfling offices for 92.
In connection with the so called separate bridge work 115 road improvement
plans were approved of. 30 of these were
on highways and the rest on local roads.
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Plans have been made to renew old
bridges, on account of their being too narrow for the continuously growing vehicle
traffic and because their wearing capasity
has to be increased to carry the new, raised axle pressures. The most economical
solution in this case appears to be the
widening or renewing of pavement and
making use of old abutments and stream
pillars. In some cases the strengthening of
old pavement has been appropriate.
During the year 30 bridges of wooden
beams were designed. 27 of them were
built of beams of glued wood, and this
type of bridge thus superseded the beam
bridges built out of round timber.
During the year the planning of a series
of model drafts for beam bridges of glued
wood was started. At Tervola bridge
across Kemi river the suitability of
weather-proof constructional steel was
tried out for the first time in our bridgebuilding history.

SOIL RESEARCH
The tasks of soil research work are directed
- at the planning stage to ground and
bedrock, investigation of access to
construction material, foundation of
road and other structures, quality
control and experiments
- at the construction stageto the organization of quality control and carrying
it into effect, supervision and control
of foundation and its strengthening
- at the maintenance stage in the first
place to quality control and search for
usable maintenance material.
The coordination of the entire soil
research operation is managed by the
central soil research office.
In addition to the central laboratory
there are 12 stationary district laboratories and 158 proper field laboratories. In
these 94 000 samples were examined
during the year.
THE WATERWAY FUNCTION
The lenght of the sailing channels the
Board of Navigation is in charge of is ca
6 500 km and their sailing depth
2,9-9,0 m. The length of inland water
sailing channels - deep channels, main
channels, secondary channels - is ca
5 500 km. The sailing depth of deep chan-

nels is 4,2 m, of main channels 2,2 - 3,5
m and of secondary channels 1,2-2,1
m.
The development of inland water traffic
is kept track of by means of annually compiled statistics over all the traffic going
through lock canals. Both the boat and
the goods traffic have increased substantially in recent years.
During the year the waterway program
for the years 1976-1985 was completed.
The program is an analysis of realization
of strategic planning within the planning
system of waterway upkeep.
The traffic-economic study regarding
the canalization of the lower part of Kymi
rivewascdon.Thvetigas
part of a larger one concerning the development of waterways in Lake-Finland.
In connection with the planning of
waterways the grounds of sea channel
planning were looked into and general
plans for the most important sea channel
projects were instituted.
Moreover, plans for improving and/or
deepening of certain sea channels were
worked out.
As regards the inland water channels,
many construction plans were finished
and some general planning concerning
quite a few projects was done.
The most important completed construction objects were these:
- the buoying of Oulu - Kemi coast
channel
- the improvement of Juojärvi channel
- the construction of Himanka fishing
harbour
- the building of pedestrian bridge to
Olavin.
With a view to maintenance development, the compiling of a new set of normes
and a program for maintenance was started. To this end inventory controls of operational and maintenance functions were
made at different points within the canal
works.
The costs of the waterway function
were 64,7 million Fmk. The share of sea
channels was 30,5 million Fmk, of
Saimaa Canal 7,6 million Fmk and of
other waterways 26,6 million Fmk.
The State supports the construction of
harbours by annually granted loans for
export ports and Saimaa harbours and
subsidizing the construction of trawl harbours.

ADMINISTRATION AND
ECONOMY
The planning of the Board's activity
The planning of the Board's activity was
during this year of operation organized to
become more distinct than before. Thus,
the divisions of central administration, in
addition to the planning of their own activity, were in charge of planning the activity of the entire Board, each one being
responsible for its own sphere. The district offices took care of the planning of
their own activity. This planning produced following plans, to be worked out
annually: a 5-year program for steps and
measures regarding road upkeep and
waterways plus a plan for activity, an 1year plan for activity, a program both for
road planning and paving. As regards the
road upkeep, a framework and development plan for district road networks for
the years 1976-90 was initiated.
Administration
The sphere of duties of the Administrative
Division, which is in charge of all the
administrative functions, comprises the
following matters: legislation, legal acts
between the State and the land-owners in
connection with road construction, expropriation, purchase and use of real property, preparation of matters concerning
obligatory working agreements, the application of agreements and control of application. The division also handled civil
service relations and matters concerning
obligatory civil service agreements.
Furthermore, the information, social
work, safety measures at work-sites and
rationalizing of administration were responsibilities of this division.
During the year a government bill
about the Board and a budget to go with
it, was presented to the Parliament. After
being discussed, it was, however, tabled at
this time.
Calculation and computing
The main stress, when developing the
calculation system was laid on reporting
and on the improvement of utilization of
the reports.
The centralized ADT-activity was still
executed using the appliances of the State
Computer Center.
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Equipment and storage
The general outlines for acquisition, operation and maintenance of own equipment were drawn up in form of a special
equipment policy.
The renewing of the Board's equipment got under way this year and the new
machines have as far as possible been of
standardized model. The graders, however, have been specially made in accordance with what has been decided when
collaborating with the manufacturers
toward further development of graders.
The principles of activity in connection
with machine and storage functions, the
so called planning service policy, was
approved of. These principles comprise
planning, acquisition and control of
plans, supervision of planning work and
expert advise in relation to planning.
Accounting and control
The accounts show, that the expenditures
of the Board were nearly 10 % and the
income 4,5 % higher than during the
preceding year.
In control activity the main attention
was paid to the effects of the revised accounting system on the internal control
function.

The cost research led to preparation of
12 cost bulletins regarding road construction and maintenance.
In the field of work planning great
efforts were made to market the planning
and methods there-of.
Training
This year a space of time equal to 29 000
one man workdays was used for training.
Of this the share of the districts was about
half. The Board's training activity increased by 42 % compared with the year
before. The training provided by the
Board itself was 85 % of the entire program and consisted of 128 training occasions, the State Training Center provided
104 occasions and other outside training
97 occasions. The training at the State
Training Center was for the most part of
administrative nature. Outside special
training was mostly made use of by single
persons or small groups.
The emphasis of training lay mostly on
management training. Special attention
was paid to intensifying the training of
management groups and to extending the
basic management training to new groups
of persons.

Rationalization of production technique
The most essential purpose of work stud•
was still to satisfy the need of data ies
which the drawing-up of a target budget
requires. On the basis of results of these
studies 55 new profitability standards
were created to be of help when planning
and organizing the work.
The central aim in the field of ergonomics was to apply the data obtained from
ergonomic basic research on planning and
improving of working conditions, particularly within the province of road upkeep.

INTERNATIONAL
CO-OPERATION
The international co-operation continued
to be lively. The Board had as its visitors
experts from many different countries and
it participated in the activities of international cooperation organizations in the
same manner as in the years gone by.
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