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3 000 

Yleisten teiden tekemiseen  ja  kunnossapitoon käytetyt 
määrärahat vuoden  1981  kustannustasossa,  Mmk  

2 500 

2 000 

1  Tekeminen  

1 000 

500  

0 
kunnossapito  

1950 1955 	 1960 	 1965 	 1970 	 1975 	 1980  

Vuodet  1975-1981 	 1975 	1976 	1977 	1978 	1979 	1980 	1981  

Yleiset tiet  (km) 31 .12. 73 550 73 760 74 150 74 430 74 680 74 960 75 200  

Suomen  autokanta  (1 000  autoa)  3112. 1140 1182 1 228 1 271 1 330 1 393 1 453  

Tienpitoon käytetyt määrärahat (Mmk) 
vuoden  1981  kustannustasossa  2228 2114 1 942 1 917 2187 2151 2081  

suunnittelu  92 81 74 77 90 92 97  
tien rakentaminen  ja  
parantaminen')  1186 1 080 948 961 1107 1 085 1 027  
kunnossapito  950 953 920 879 9902) 974 957  

Vesiteihin  käytetyt määrärahat (Mmk) 
vuoden  1981  kustannustasossa  114 98 76 89 96 97 100  

vesitietyöt  42 44 37 41 43 47 55  
käyttö  ja  kunnossapito  20 20 20 23 25 25 26  
merenkulkuhallituksen  rahoittamat  
ja  muut vieraat  työt4  52 34 19 25 28 25 19  

TVL:n  oma henkilöstö  31.12. 17980 17460 15890 14960 15940 15100 14770 

1) sisältää  kunnossapidon työllisyysmäärärahat 	4)  lisäksi ulkoministeriön  myöntämiä  ja  Pha  Rungin  telakkaprojektiin  käytettyjä määrärahoja  
2) sisältää vuodelta  1978  siirtyvän erän  51  Mmk 	vuodesta  1976  vuoden  1981  loppuun mennessä  114  Mmk  
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4  

1.ukijaIIe 

luuri tuossa piilee eidän tiestmme 
aikapommi. Tiepäällysteemme ovat 
lisääntyneeseen liikenteeseen näh-
den sekä kylmä- että kuumapäällys-
teiden osalta päässeet uusiutumaan 
aivan liian hitaassa tandissa  ja  sora-

teittemme päällystämisen osalta olisi 
 mm. energiansäästösyistä  johtuen 

päästävä tuntuvasti nopeampaan ete-
nemiseen kuin mitä  on  ollut mandol-
lista Meidän tiemme ovat  kyllä  lu-
mesta  vapaina sekä liukkautta  ja  keli- 
rikkoa torjuen saatettu liikenöitä-
väksi, mutta tierakenteessa t.kaa 
suuri hajoamisen vaara. Tässä  on se 
tiepolitiikkamme  Akilleen kantapää, 
joka poliittisten päätöksentekijöiden 
tulisi pikaisesti huomioida  ja  tehdä 
päätöksensä: lisätä resursseja maan- 
ja  vesiteittemme  huolehtimiseen.  On 

 huomattava, että käytämme  vain  run-
saan kolmanneksen tiestömme hoi-
toon, kunnostukseen, ylläpitoon  ja 

 kehittämiseen niistä varoista, jotka 
 valtio  tiestöllään  hankkii. Hyvänkin 

lypsylehmän kunnosta  on  muistetta-
va huolta kantaa. 

kuussa Helsingissä,  a182 

uko  Loikkanen  

/  

% 	. 	.t 

4 	 .--, 	 ., 	 ,.- 

:  

Vuosi  1981  oli Suomen tielaitokselle 	hes  vii4eksen äheniriiän  win mi- 

niin kuin niin monelle muullekin toi- 	hin  olimme alkuvuodesta suunriii'I - 
minnalle  meidän maassamme säiden 	leet pääsevämme. 

puolesta poikkeuksellinen vuosi. Tä-
tä kirjoitettaessa näyttää siltä, että 
kaikki edellytykset ovat olemassa 
myös vuoden  1982  muodostumisesta 
yhtä poikkeukselliseksi; ehkä pahem-
maksikin Vaikka näiden vuosien jäl-
keen kestimääräiset, normaalit vuo-
det palaisivatj<in, qn viime  ja  tämän 
vuoden taRa.httrthilla isketty  ties-
töömme sellMrwn  leima, että  se  tulee 

näkymä.kauan. 

Jokaiselle kansalaiselle  on  varmasti 
käynyt selväksi, että nämä poikkeuk-
selliset talvet  ja  keväät ovat runsaine 
lumineen, liukkautta merkitsevine 
lämpötiloineen  ja  kelirikkoineen  syö- 
fleet  tielaitoksen kunnossapidon  va-
roja enemmän kuin niihin  on  osattu 
varautua. Onhan tiestömme ollut kui-
tenkin  varsin  tyydyttävässä liikennöi-
miskunnossa eikä  se  ole voinut tapah-
tua ilman varojen lisäpanostusta tei-
den päivittäiseen hoitoon. 

Tavalliselta kan.salaiselta  on  kuiten-
kin jäänyt todennäköisesti vähem-
mälle huomiolle  se,  että hoidon vaa-
dittua ennakoitua suuremman raha-
l)anoksen,  on  rahaa jäänyt väheni- 
män  kunnossapidon  muille alueille. 
Vuoden  1981  osalta täst kärsi kun-
nostuspuoli  ja  niinpä  me saatoinime 

 levittää kesällä  1981 päällysteitä lä- 

I 





TIET 

Kotimaan henkilöliikenne vuonna 
 1980, 45,8  mrd, henkilökm 

Tieliikenne 
 92 7 

lie - 
jkcni 

Ilmaliikenne 
 1%  

Kotimaan tavaraliikenne vuonna 
 1980, 30,2  mrd. tonnikm  

Rautatie- 
liikenne  
27% 

Tieliikenne 
55  % 

kenne  

6 04,  

Kaupunkien väliset 
pitkämatkaiset  liikenne- 
virrat vuonna  1981 

K 

50  -  I 00  autoa /vr  k  

lOI 	-  250 

E 	251— 500 

501 —1000  

yli  1000 

Vaasa  

elsinki  
Lähde: TVH:n liikennevirtatutkimus  1981 
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Tieliikenne  
Tällä hetkellä tieliikenteen osuus  ko-
ko  maan henkilöliikenteestä  on 92  % 

 ja  tavaraliikenteestä  55  %.  

Henkilöliikenteessä  on  tapahtunut 
 1970-luvun puolivälistä lähtien seu-

raavaa kehitystä: 

•  liikkuvuus  on  jonkin verran lisään-
tynyt, mikä johtuu lähinnä vapaa- 
ajan  matkojen  kasvusta 

•  polkupyörän käyttö  on  huomatta-
vasti lisääntynyt 

• joukkoliikenteen  osuus  on  hieman 
vähentynyt. 

Tavaraliikenteessä ennakoidaan pit-
kien maantiekuljetusten siirtyvän hie-
man vesi-  ja  rautateille, siltä osin kuin 
näitä vaihtoehtoja  on  käytettävissä  ja 

 siirtyminen  on  kuljetusteknillisesti  ja 
 taloudellisesti mandollista. Tieliiken-

teen osuuden henkilö-  ja  tavaraliiken-
teessä arvioidaan  1980-luvulla pysy-
vän likimain ennallaan.  

1980 	1986E  
Henkilöliikenne 

mrd 	mrd 
hlökm % hlökm %  

Tie- 
liikenne 	42,1 	92 47,2 	91  
Rautatie- 
liikenne 	3,2 	7 	3,9 	7,5  
Ilma- 
liikenne 	0,5 	1 	0,8 	1,5  

Yhteensä 	45,8 	100 51,9 100  

Tavaraliikenne 

mrd mrd 
tnkm % tnkm %  

Tie- 
liikenne  16,7 55 19,3 56  
Rautatie- 
liikenne  8,3 27 8,8 26  
Vesi- 
liikenne  5,2 17 6,2 17  

Yhteensä  30,2 100 34,3 100 

I mrdhlökm =  miljardia  henkilÖkilometriä 
mrdtnkm =  miljardia tonnikilometriä 

Tieliikenteen kasvuksi  on  ennustettu 
 2  %  vuodessa kun oletetaan, että 
 1980-luvulla 

•  maamme bruttokansantuote kas-
vaa keskimäärin  3  %  ja  yksityinen 
kulutus  2,5  %  vuodessa 

•  raakaöljyn saatavuudessa  on  ajoit-
taisia ongelmia  ja sen  reaalihinta 
kaksinkertaistuu vuoden  1979  ta-
sosta 

•  henkilöauton käyttöikä kasvaa 
 11,5  vuodesta  13,5  vuoteen 

• liikennepolitiikka  on  joukkoliiken-
nettä  tukevaa (ei kuitenkaan  ra  joi-
tuksia henkilöautoliikenteelle) 

•  muuttoliike  haja-asutusalueilta 
 taajamiin hidastuu 

Tämän mukaan tieliikenne  1,2  ker-
taistuu  1980-luvulla. 

Maantieliikenne kasvoi vuonna  1981 
2  %  kun edellisenä vuonna kasvu oli 

 vain 1  %.  

Yleisten teiden keskimääräinen vuo-
rokausiliikennemäärä (autoa/vrk) 
vuonna  1981:  

Maan- Paikal-  Yleiset 
tiet listiet  tiet 

yht 

Kestopääll.  2534 1533 2436  
Kevytpääll.  496 377 470  
Sora  218 132 154  

Yhteensä  1062 222 675  

Vuonna  1981  yleisillä teillä ajettiin 
 18,4  mrd autokm.  Henkilöautojen 

osuus oli yli  80  % suoritteesta.  

Maamme autokanta oli vuoden  1981 
 lopussa  1 452 631  autoa  (v. 1980 

1 392827).  Henkilöautoja oli  1 279192 
 eli  88  %  koko  kannasta. Kuorma- 

autoja  52 698,  linja-autoja  9054  ja 
 pakettiautoja  102 303.  Autotiheys  oli 
 302  ja  henkilöautotiheys  266  autoa 
 1 000  asukasta kohti. 

Autokannan arvioidaan  1,25  kertais
-tuvan  1980-luvulla. 

Yleisten teiden liikennesuoritteen  
(18,4  mrd. autokm)  jakauma  v. 1981  

Valtatiet  
39  % 

, Kantatiet  
12  % 

PaikalliMie., 	 -  

I., ,  
Muut maantiet  

-: 	 I  

Autokanta  vv. 1960-1980  ja 
 ennuste  v. 1990, 1000  autoa 

Muut autot  
-  Henkilöautot  

1500 

1200 

	

900 	 H 

300 

	

o 	H H H_1 H 
196(1 1965 1970975181)1985 199(1  

Yleisten teiden liikennesuorite  
vv. 1960-1980  ja  ennuste  v. 1990,  
milj.  autokm  

G  Muut autot 
Henkilöautot  

20 000 

	

15000 	 -  

10000 

	

5000 	-- 

- 	19o0 l96' 1970 197, 1980 1985 1990  



tiet 

Yleiset tiet  1.1 .1982  hallinnollisen 
 luokituksen  mukaan,  75203 km  

Muut maantiet  
29379 km  

Valtatiet 
 7432 km  

Paikallistiet 
 34704 km  

Yleiset tiet  1.1.1982  toiminnallisen 
 luokituksen  mukaan,  75031  km 11  

)set  tiet  
/  N'  "\  74051  Kokooatiet \ 

/ 	 14577 km 	\  
f  ValtatietN.,  I  

Yhdystiet  
979: .  

1)  lisaksi ramppeja  172 km  

Yleiset tiet  päällysteittäin 
 vuosina  1960-1980, km  

EJ  Sora  
D  Kevytpäällyste 

 5 000 	Kestopäällyste  

60000  -  
45 000 

30000  -  
15 000  

-- 

1960 	1965 	1970 	1975 	1980  

Tieverkko  

Iaajuus  

Vuoden  1981  lopussa oli yleisten tei-

den pituus  75 203 km.  

Yleiset tiet 
 km  (vuoden  

lopussa)  
1980 1981  Muutos 

Valtatiet 1 )  7 430 7 432  + 	2  
Kantatietfl  3 690 3 688  - 	2  
Muut 
maantiet  29 316 29 379  +  63  

Maantiet 
yhteensä  40 438 40 499  +  61  

Paikallis- 
tiet  34522 34 704 +182  

Yleiset tiet 
yhteensä  74 958 75 203  +  245 

1)  Päätieverkko  

Moottoriteitä oli  205 km,  josta  64 °Ä 
 oli Uudellamaalla.  Moottorillikenne

-teitä oli  78 km.  

Yleisillä teillä  olli  281  km:n matkalla 
kevyen liikenteen väyliä  ja  valaistuja 
tieosia  5 560 km.  

Siltoja oli  10 607,  joista  1 795  oli  put
-kisiltoja. Painorajoitettujen  siltojen 

osuus oli  745  eli  7  %. 

Korkeudeltaan  rajoitettu  ja  siltoja oli 

 750,  joista  127:llä  rajoitus oli 	4 m.  

Yleisen tieverkon laajuus  on  lähes 

riittävä. Tieverkon ulkopuolelle  jää 
 asutusta  vain  hyvin harvaan asutuilla 

seuduilla. Uusien  tieyhteyksien  ra-

kentamisen tarve  on  vähäinen.  

Päällystetilanne  

Vuoden  1981  lopussa oli  pää  Ilystetty
-jä  teitä  36 581 km  eli  48,7  %  yleisistä 

teistä.  Maanteistä  oli  74,5  %  päällys-

tetty  ja  paikallisteistä  18,5  %.  Kaikki 

valtatiet  oli päällystetty  ja  kantateis
-tä  oli  päällystämättä  eräitä Pohjois- 

Suomen  tieosuuksia.  

Teiden kunto 

Vuonna  1981  oli noin  62 000 km  ylei-
sistä teistä tyydyttävässä kunnossa. 
Muilta osin tiestön rakenteellinen 
kunto  on  välttävä. Neljännes, noin 

 5 000 km  öljysorateistä  ja  3  %  eli  400 
km  kestopäällysteteistä  vaatii kanta-
vuuden parantamista.  

Kevätkelirikon  aikana voidaan joutua 
asettamaan  liikennerajoituksia  noin 

 17 500  tiekm:lle.  Niistä  on  sorateitä 
 90  %.  Vuonna  1981  liikennerajoituk

-sia  oli  7 900  tiekilometrillä  eli  10 
 %:lla  kaikista yleisistä teistä. Tämä 

 on  noin  85  %  vuosien  1970-1980  lii-
kennerajoitusten  määrän keskiarvos-
ta.  Liikennemerkein  suljettiin tilapäi-
sesti  5  tieyhteyttä.  Todellinen  kelirik-
kotilanne  ei kuitenkaan ilmene edellä 
esitetyistä luvuista,  sillä  runsaat  130() 

 tieyhteyttä  oli aika ajoin  läpipääse-
mättömässä  kunnossa. Tiestön raken-
teellinen  huonokuntoisuus  on  ongel-
mana erityisesti Keski-  ja  Pohjois-Suo-
men alemmalla  tieverkolla,  missä  se 

 vaikeuttaa eniten maatalouden  ja 
 metsäteollisuuden raskaita kuljetuk-

sia.  

Nopeusrajoitukset  

Yleisten teiden verkko  ja  liikennesuo
-rite  jakautuivat vuoden  1981  lopussa 

eri  nopeusrajoituksi  Ile  seuraavasti:  

milj.  
km/h 	km 	autokm/v.  

120 125 505 
100 10983 6278 

80 (70) 58 629 8 750 
60 2448 1517 
50 2804 1319 

80 km/h  -rajoituksesta oli pääosa 
 (54 112 km)  yleistä  80km/h -rajoitusta 
 eli  perusnopeutta. 



Palvelutaso 

Tiestön palvelutaso  on  pääosiltaan 
hyvä. Puutteellisinta palvelutaso  on  
päätieverkon vaikutusalueen  ulko-
puolella olevilla  haja-asutusalueilla 
sekä kaupunkialueilla.  Haja-asutus-
alueilla tiestön huonokuntoisuus pi-
dentää matka-aikoja, lisää ajokustan-
nuksia  ja  vaikeuttaa tavarakuljetuk

-sia.  Kaupungeissa  mm.  ohikulkutei-
den puute lisää liikenneonrietto-
muuksia  ja  aiheuttaa ympäristöhait-
toja. Joidenkin pääteiden riittämätön 
välityskyky pidentää työmatka-  ja  vii -
konloppuliikenteen  matka-aikoja. 

Ajoittaista lononmuodostusta  on 
 noin  400  km:llä  ja  tieosuuksia,  joilla 

esiintyy säännöllistä  ja  huomattavaa 
liikenteen ruuhkautumista,  on  noin 

 100 km.  

Vaikka merkittäviä ohikulkuteitä  on 
 rakennettu  tai on  parhaillaan raken-

teilla,  on  lisäksi tarvetta rakentaa ohi-
kulkutie  tai  tehdä  tie-  ja  katujärjeste-
lyjä  useaan taajamaan.  

F  rikoiskuljetuksia rajoittavia  esteitä 
 on  melko paljon. Vuoden aikana aloi-

tettiin korkeusesteiden nostaminen 
 6-7  m:n  vapaaseen alikulkukorkeu

-teen  tärkeimmillä ylikorkeiden kulje-
tusten reiteillä,  4500  km:llä. Työt 
saadaan valmiiksi  1985  mennessä. 

Jalankulku-  ja  polkupyöräliikenteen 
 olot yleisillä teillä ovat huomattavas-

ti kohentuneet monilla alueilla  1970- 
luvulla. Useiden taajaan asuttujen 
seutujen vilkkaasti liikennöityjen tei-
den varsilta erilliset kevyen liiken-
teen väylät kuitenkin edelleen puut-
tuvat.  1970-luvulla erillisiä kevyen lii-
kenteen väyliä rakennettiin pääasias-
sa liikenneturvallisuusperustein. Väy-
lien rakentaminen  on  kuitenkin pe-
rusteltua myös jalankulku-  ja  pyörä- 
liikenteen liikenneolojen parantami-
seksi. 

Tavaraliikenteen kannalta pääteiden 
 ja  seudullisten  teiden palvelutaso  on 

 tyydyttävä.  Sen  sijaan alemmalla  tie-
verkolla kelirikko  ja  painorajoitteiset 

 sillat vaikeuttavat raaka-ainekulje-
tuksia  ja  jakeluliikennettä. 

liikenneturvallisuus 

Liikenneturvallisuus  on  parantunut 
huomattavasti viime vuosien aikana. 
Hyvä kehitys  on  vuonna  1981  jonkin 
verran hidastunut. Yleisillä teillä ta-
pahtui vuonna  1981 4109  henkilöva-
hinkoon johtanutta onnettomuutta, 
joissa kuoli  369  ja  loukkaantui  5 951 

 henkilöä. Omaisuusvahingot huo-
mioon ottaen yleisillä teillä tapahtui 
yhteensä  12 735  poliisin tienpitäjälle 
ilmoittamaa liikenneonnettomuutta. 

Kuolemaan johtaneiden onnetto-
muuksien määrä lisääntyi  4  %  ja  hen-
kilövahinkoon johtaneiden onnetto-
muuksien määrä vähentyi  1  %  edelli-
seen vuoteen verrattuna. Hirvieläin-
onnettomuudet vähentyivät  22  % 

 vuonna  1981.  Myös henkilövahin-
koon johtaneet palankulkija-  ja  polku- 
pyöräonnettomuudet vähentyivät 

 Sen  sijaan kaikkien onnettomuuksien 
määrä lisääntyi jonkin verran edelli-
sestä vuodesta. 

Yleisillä teillä tapahtuneista kuole-
maan iohtaneista onnettomuuksista 
oli  46  %  kevyen liikenteen onnetto-
muuksia. Henkilövahinkoon johta-
neista onnettomuuksista kevyen lii-
kenteen onnettomuuksien osuus oli. 
pienempi, noin  31  %.  

Henkilövahinkoon johtaneista onnet-
tomuuksista tapahtui  30  %  taajama- 
alueilla  pa 70  % maaseutuolosuhteis

-sa.  Taajamissa tapahtuneissa vakavis-
sa onnettomuuksissa lähes puolessa 
oli mukana polkupyöräilijä  tai  jalan- 
kulkija. Maaseudulla tapahtuneissa 
vakavissa henkilövahinkoon johta-
neissa onnettomuuksissa oli  sen  si-
jaan huomattavasti suurempi  osa  ajo-
neuvoliikenteen onnettomuuksia. 

Talvikeleillä  tapahtui kaikista onnet-
tomuuksista  42  %  ja  henkilövahin-
koon johtaneista onnettomuuksista 

 36  %.  

Yleisten teiden liikenneturvallisuus 
 on  Suomessa kuten muissakin poh-

joismaissa kansainvälisesti korkealla 
tasolla. 

Keskinopeuksien  kehitys 
tiekohtaisilla  120 km/h, 100 km/h  ja  
80 km/h  rajoituksilla,  (km/h) 

100  ____________________________ 

/  j12 

90  _  

1972 73 	74 	5 	6 77 78 79 80 81  

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 
yleisillä teillä (poliisille  ilmoitetut 

 onnettomuudet)  

700 	Kaikki onnettomuudet  

600 

500 

100  Kevyen liikenteen  onnettoT  

0 
1972 73 74 75 76 77 78 79 80 81  

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 
(poliisille  ilmoitetut  onnettomuudet)  

14000  

12ne(b0muudet 	-  

8000 

6 000 

4000 

2 000  Henkilövahinko-onnettomuudet  

0 
1972 73 74 75 76 7 18 19  lii)  81 
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TIENPITO  

Poikkeuksellisen vaikea talvi verotti kunnossapitomärärahoja siinä määrin että paa/lyst ysobjelmasta jäätiin  300 km. 
 Vuonna  1981  yleisiä teitä päällystettiin kaikkiaan  3 117 km.  





tienpito  

Toimenpiteet 
vuonna  1981  

Tienpitoon käytettyjen varojen reaa-
liarvo  on  kustannuksina  mitattuna 
kanden viime vuoden aikana jonkin 
verran pienentynyt. Vuoden  1981  kus-
tannukset olivat runsaat  100  Mmk 
pienemmät kuin  1 980-luvulla toteu-
tettavaksi suunniteltu tiepolitiikka 
edellyttäisi. Hoidon  ja  kehittämisen 
kustannukset olivat suuremmat  ja 

 kunnostuksen  ja  ylläpitoinvestointien 
 kustannukset pienemmät kuin kahte-

na aikaisempana vuotena. 

Hoito 
Hoidon määrään  ja  kustannuksiin vai-
kuttavat merkittävästi vuoden sääo

-lot.  Vuoden  1981  aikana pyrittiin hoi-
to pitämään aikaisempien vuosien ta-
solla. Talvihoidon tasoa oli tarkoitus 
parantaa ottamalla käyttöön tiemes-
taripiireissä uusi tavoitettavissaolo

-ja  säänseurantajärjestelmä  sekä ke-
hittämällä liukkauden torjunnan me-
netelmiä. Poikkeuksellisten sääolo

-len  vuoksi teiden talvihoidon taso oli 
kuitenkin ajoittain totuttua huonom-
pi. Runsasluminen kevät-  ja  syystalvi 

 lisäsivät sekä lumitöiden että liuk-
kauden torjunnan kustannuksia var-
sinkin, kun työt jouduttiin tekemään 
usein viikonloppuisin. Sateinen kesä 
vähensi puolestaan pölynsidonnan 
tarvetta. 

Kunnostus  
Kunnostustöiden  määrää jouduttiin 
supistamaan poikkeuksellisen suur-
ten talvihoitotöiden takia. Sorapääl-
lysteiden kunnostuksen kustannukset 

olivat pienemmät kuin aikaisempina 
vuosina, vaikka kevään vaikea keli-
rikko aiheutti kunnostuksen lisäystä. 
Kestopäällysteiden kunnostusmäärä 
oli  alle  aikaisempien vuosien tason, 
vaikka kunnostustarpeesta tehdyt ar-
viot olisivat edellyttäneet kunnostus- 
määrien lisäystä. Vuonna  1981  kun- 
nostettiin kestopäällysteteitä  1 034 
km.  Kevytpäällysteiden  samoin kuin 
avo-ojien kunnostuksessa jäätiin sel-
västi jälkeen aikaisempien vuosien 
määristä. Kevytpäällysteteitä kun- 
nostettiin kertomusvuonna  623 km.  

Ylläpitoinvestoinnit 
Ylläpitoinvestointeja  tehdään sekä 
rakentamis- että kunnossapitovaroin. 
Kunnossapitovaroin tehtävät ylläpi-
toinvestoinnit, lähinnä rakenteen  pa -
rantamistyöt,  ovat varatöitä, joita 
tehdään pääasiassa silloin, kun hoi-
dosta  ja  kunnostuksesta  on  resursseja 
vapaana. 

Ylläpitoinvestointien  määrä oli vuon-
na  1981  selvästi kahta aikaisempaa 
vuotta vähäisempi. 

Sorateitä parannettiin rakenteeltaan 
 ja  päällystettiin vajaa  900 km.  mikä 

 on  noin  70 km  vähemmän kuin edelli-
senä vuotena. Toimenpiteet kohdis-
tuivat lähinnä kokooja-  ja  yhdysteille. 

 Pelkästään rakenteeltaan parannet
-tim  vähäliikenteisiä sorapäällysteisiä 

yhdysteitä  230 km  eli puolet edelli-
sen vuoden määrästä.  Pää I  lystettyjä 

 teitä parannettiin rakenteeltaan  310 
km.  

Painorajoitteisten  siltojen parantami-
nen väheni edellisestä vuodesta. Tä-
mä aiheutui lähinnä siitä, että ras-
kaan liikenteen kannalta merkityksel-
lisimmistä silloista suuri  osa  on  jo  pa-
rannettu. Painorajoitteisten siltojen 
määrä väheni 130:lla. Toisaalta uusia 
painorajoituksia jouduttiin asetta-
maan  8  sillalle. 

Hoidon kustan- 
nukset, Mmk 
(Vuoden  1981 1979 1980 1981  
kustannustasossa) 

Sorakulutusker- 
roksen  tasaus  60 52 59  
Pölynsidonta  71 78 60  
Kevytpäällysteen 
paikkaus  29 26 19  
Kestopäällysteen  
palkkaus  14 14 13  
Lumityöt  164 158 222  
Liukkauden 
torjunta  71 83 90  
Liikenteen ohjaus  51 50 58  
Viheraluetyöt  26 27 23  
Lautat  ja  muut 
erikoiskohteet  70 63 64  
Muut hoitotyöt  96 86 77  

Yhteensä  652 637 685  

Kunnostuksen  
kustannukset, 
Mmk (Vuoden  
1981  kustannus-  1979 1980 1981  
tasossa) 

Sorateiden kunn.  115 107 95  
Kevytpäällystei - 
den  kunnostus  60 53 38  
Kestopäällystei - 
den  kunnostus  128 133 126  
Avo-ojien kunn.  33 31 22  
Rumpujen kunn.  28 20 20  
Siltojen kunn,  8 8 8  

Yhteensä  372 352 309  

Ylläpitoinvestoin - 
nit,  Mmk (Vuoden  
1981  kustannus-  1979 1980 1981  
tasossa) 

Sorateiden  
rakenteen 
parantaminen  363 365 258  
Pääl lystettyjen  
teiden rakenteen 
parantaminen  160 93 137  
Siltojen 
parantaminen  tai  
uusiminen  151 121 82  

Yllapitoinvestoin - 
nit  yhteensä  674 579 477 
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tienpito  

Kehittäminen 

Kehittämistoimenpiteiden  kokonais-
määrä säilyi kustannuksilla mitattuna 
edellisen vuoden tasolla.  Toimenpi-
deryhmittäisiäkään  muutoksia ei voi-
da pitää  merkittävinä,  sillä  kustan-
nusten vuosittainen vaihtelu aiheu-
tuu lähinnä yksittäisten hankkeiden 
ajoituksesta.  

Soratien  suuntausta  parannettiiri  110 
km.  Lisäksi  270  km:n matkalla oli 
käynnissä suuntauksen parantamista. 
Kohteisiin sisältyi Lapissa vielä jäljel-
lä olevien  sorapäällysteisten  kanta- 
teiden parantaminen. Muut kohteet 
jakautuivat melko tasan  seuduilisten 

 ja  sitä alemman tieverkon kesken.  

Pääliystettyjen  teiden suuntauksen 
parantamista oli työn  alla  lähes  200 

 km:n matkalla.  Valmistuneita  hank-
keita oli  varsin  vähän. Lähes kaikki 
kohteet sijaitsivat  seudullisilla  teillä 

 ja  pääteillä.  Eniten  päätiekohteita  oli 
Kainuun piirissä. 

Vuoden aikana käynnissä olleiden 
tiestön  väiityskykyä parantavien 

 hankkeiden  yhteispituus  oli  65 km. 
 Suurin  osa  hankkeista oli teiden  4-

kaistaistamista.  Eniten hankkeita oli 
Helsingin seudulla. Tärkeimmät val-
mistuneet hankkeet olivat moottori

-liikennetieosuus  Oulun läheisyydessä 
välillä  Linnanmaa —Kello,  valtatien 

 12  parantaminen Landessa välillä 
Upo —Pekanmäki  sekä vanhan  Tu -
runtien  parantaminen Leppävaarassa 

 ja  vanhan  Porintien  4-kaistaistamises-
ta  osuus  rantarata -  Helsingin kau-
pungin  raja.  

Vuonna  1981  rakenteilla olleiden ohi- 
ja  läpikulkueiden yhteispituus  oli 
noin  100 km.  Tärkeimmät valmistu-
neet hankkeet olivat Mäntsälän ohi

-kuikutie  ja  Varkauden läntinen  si -
sääntulotie.  Lisäksi ohi-  ja  läpikulku - 

teitä oli rakenteilla  mm.  Landessa, 
Mikkelissä, Joensuussa, Vaasassa, Jy -
väskylässä, Tampereella,  Haminassa 

 ja  Oulussa. 

Ohi -  ja  läpikulkuteiden  lisäksi tehtiin 
pienemmissä, lähinnä maaseudun 

 keskustaajamissa  järjestelyjä, joiden 
tarkoituksena oli parantaa liikenteen 
sujuvuutta, lisätä ajoneuvoliikenteen 
sekä kevyen liikenteen mukavuutta 

 ja  turvallisuutta. Tällaisia järjestelyjä 
valmistui  lO:ssä  taajamassa  ja  15  oli 
rakenteilla. 

Liikenneturvallisuuden parantaminen 
 on  yhtenä  osatavoitteena  lähes kaik-

kien  tienpitotoimenpiteiden  suunnit-
telussa. Erillisiä ajoneuvoliikenteen 

 ja  kevyen liikenteen järjestelyjä, joi-
den päätarkoituksena  on  liikennetur-
vallisuuden parantaminen, toteutet-
tiin  118  mk:lla. Turvallisuutta paran-
nettiin vuonna  1981 mm.  rakentamal-
la  jalankulku-  ja  pyöräteitä sekä  jal-
kakäytäviä  176 km,  kevyen liikenteen 
ali-  ja  ylikuikupaikkoja  71  kpl  ja  ajo-
neuvoliikenteen  eritasoliittymiä  11  
kpl,  parantamalla  105  tasoliittymää, 
varustamalla tievalaistukselia  94 km 

 tietä  ja  11  liittymää sekä suorittamal-
la  yksityistiejärjestelyjä  223  km:n 
matkalla. Lisäksi rautatien  tasoris-
teyksistä  10  muutettiin  eritasoisiksi  ja 

 26  varustettiin  turvalaitteilla.  

Muihin  kehittämishankkeisiin  sisältyi-

vät  mm.  uuden tieyhteyden rakenta-
minen  ja  lauttojen korvaaminen  sil -
laila.  Ainoa vuoden  1981  aikana val-

mistunut uusi  tieyhteys  oli Ylivieskan 
—Haapaveden maantie. Lisäksi ra-
kenteilla oli  45 km  uusia teitä, joista 
suurin  osa  on  aiempaa  tieverkkoa 

 täydentäviä teitä.  Lauttapaikkojen  lu-

kumäärä väheni  93:sta  89:ään  kun  Tir- 
ron,  Liakan, Taininiemen  ja  Kivisal

-men  iauttapaikoiile  valmistui  siita.  Li-

säksi  Kaitaisten, Korssundetin  ja  Suo

-mussaimen lauttapaikoiila  olivat  sil -
ianrakennustyöt  käynnissä.  

Kehittäminen, 
Mmk (Vuoden  
1981  kustannus- 	1979 1980 1981  
tasossa)  

Sorateiden  
suuntauksen 
parantaminen  137 134 148  
Pääl lystettyjen  
teiden suuntauk- 
sen parantaminen  82 116 79  
Väl  ityskyvyn  
lisääminen  79 109 110  
Ohi-  ja  
läpikulkutiet  139 117 164  
Taajamajärjestelyt  65 54 65  
Liikenneturval- 
lisuusjärjestelyt  124 143 114  
Muu kehittäminen  62 69 86  

Kehittäminen 
yhteensä 	689 742 766  

Tiesuunniteimia  vahvistettiin  350  yh-
teispituudeitaan  1 354 km.  

Vuonna  1981  piireittäin  merkittäviä 
 vaimistuneita  tie-  ja  rakennussuunni-

teimia  olivat:  
Kt 53  inkoo—Mustio  ja  Mustion  tie- 
järjestelyt, Uusimaa  
Vt  8  Porin läntinen  ohikuikutie,  Turku 
Kt 62  Anttoia—Luukkosenkyiä,  Mik-
keli  
Mt 490  Landenvaara —Niirala, Poh-
jois-K  ari  ala  
Mt 577  Niisiä—Varpaisjärvi,  Kuopio 

 Vt  4  Palokan eritasoliittymä,  Keski- 
Suomi  
Vt  8  Vaasan  yhdystie,  Vaasa  
Vt  20  Siikakangas—Kuolio,  Oulu 

 Vt  22  Heinijoen  silta, Kainuu  
Kt 81  Palonenäke —Pernu, Lappi 

Siltojen  rakennussuunnitelmia  laadit-
tiin  184,  joista  40  TVH:ssa,  86  piireis-
sä  ja  58  ulkopuolisissa  suunnitteiutoi

-m  istoissa. 

Sillansuunnittelussa  merkittäviä  aloi-
tettuja  kohteita olivat:  
Kellosaimen  silta, Padasjoki 

 Pappiiansalmen  silta, Lappeenranta 
 Hirvikosken  silta, Pyhtää 

 Koiarinsaaren  silta, Kolari  
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Vuoden  1981  aikana valmistui  167  kehittämishankkeisiin  liittyvää siltaa, joista vesistösiltoja oli  46  ja  maasiltoja  121. 
 Valmistuneista merkittävimmät olivat  Upon  risteys-  ja  ylikulkusilta  Landessa  (kuva) ja  Kuusankosken silta. 

Molempien siltojen rakentamiskustannukset olivat yli  10  Mmk. 
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tienpito 

Jatkosuunnittelun  kohteita olivat: 
Harjavallan silta, Harjavalta 
Tervasalmen  silta, Hamina 
Markkasuvannon silta,  Rovaniemi 

 Naantalinsalmen  silta, Naantali 
Korian silta, Kuusankoski 

Kuva  1 
A) 

J  KtO 
Vt4 

Tienpidon  
kustannukset, 
Mmk (Vuoden  
1981  kustan-  1979 1980 1981  
nustasossa)  

Hoito  652 637 685  
Kunnostus  372 352 309  
Yli äpi  to- 
investoinnit  674 579 477  
Kehittäminen  689 742 766  

Tienpito  
yhteensä  2 387 2 310 2 237  

Suunnittelun 
kustannukset  143 146 159  
Laskennalliset  
ja  muut 
vähennyserät  —293 —244 —248  
Tienpidon  
menot  2237 2212 2148  

Vuonna  1981  valmistuneusta kehittä-
mishankkeista merkityksellisimpiä:  

Vanhan Turuntien (mt  118)  siirto  ra-
dan  varteen Eeppävaarassa (Uuden-
maan piiri)  (Kuva  1)  

Rakentamisaika:  tammikuu  1979— 
joulukuu  1981  
Rakentamiskustannukset:  28,1  Mmk 
Tieosan pituus  ja  leveys:  2,7 km 2 -ajo-
rataista  4-kaistaista  tietä, päällysteen 
leveys  9,1 m.  Kevyen liikenteen väy-
liä sisältyi hankkeeseen  2,6 km.  Es-
poon kaupungin osuus kustannuksis-
ta oli  50  %.  
Keskimääräinen vuorokausiliikenne-
määrä (KVL):  n. 20 000  ajoneuvoa.  

Kt5O  

Valmistunut tieosa 

Vt3 	 137  

\\KEHÄ  I(L_  

M7  

:_v__ 	
JcTl\ 	

E'LSIN 

Vt  6 

/  
I 

V  

Th 

KLIVa  2  

Vt  4  

Valmistunut tieos  

Män  tsd  lä 

Kt53 

Kt55  

Vt  4 

5km  
I" 
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Tieosalle  rakennettiin kevyelle liiken-
teelle alikäytäväsiltoja  6  kpl.  Ura-
koinnin osuus hankkeen kustannuk-
sista oli  n. 60  %. Pohjanvahvistami

-seksi suoritettiin paalutuksia  n. 22,5 
km,  massan  vaihtoja sekä kevytsora-
pengerrystä  6 000 m 3 .  

Vanhan Turuntien siirto liittyy Kehä  I 
 rakentamiseen Laajalanden  ja  Vihdin- 

tien (mt  120)  välillä. Työstä  on  aikai-
semmin avattu liikenteelle Kehä  I 

 Leppävaarari  ja  Vihdintien  välillä. 
Vuonna  1981  valmistui liikenteelle 

 ko.  työn lisäksi Tarvontien  ja  Leppä-
vaaran eritasoliittymien täydennyk

-set  sekä Kehä  I  välillä Tarvontie-
Leppävaara sekä siihen liittyvät kaksi 
eritasoliittymää. Liikenteelle avatut 
osuudet helpottivat oleellisesti pa-
hoin ruuhkautunutta Leppävaaran 
seudun liikennettä.  

Kuva  3  

Vt4 	
Vt5 

Vt12 	 LAHTI Valmistunut  tieosa 

Kt54 	 Vtl2  

Vt  4 
0 	 Skin  

Vt  4  Mäntsälän ohikulkutie (Uuden-
maan piiri)  (Kuva  2)  

Rakentamisaika:  helmikuu  1979— 
marraskuu  1981  
Rakentamiskustannukset:  32,2  Mmk 
Tieosan pituus  ja  leveys:  moottorilil-
kennetietä  7,1 km,  leveys  12,5  metriä 

 ja  0,8 km 10  metriä leveätä moottori-
liikennetietä sekä  0,6 km  maantietä 
leveys  10 m.  Muita maanteitä  ja 

 ramppeja  yhteensä  2,8 km  sekä yksi-
tyistiejärjestelyjä  4,0 km. 

 Keskimääräinen vuorokausiliikenne-
määrä (KVL):  5 000  ajoneuvoa. 

KLJ\  d 4  

Vt  23  

Vt5 

Valmistunut  tieosa 	"  

'l I  __  VARKAUS  

Vt23  

Valmistunut hanke sisältää yhden eri-
tasoliittymän,  6  siltaa  ja  4  teräsaa  Ito

-levyputkisiltaa.  Uudenmaan piiri to-
teutti rakentamisen käyttäen osaura-
kointia. Osaurakkakohteina olivat 
kallion louhinnat, murskaukset,  osa 

 pengerrystöistä,  sillat, tievalaistukset 
 ja  päällysteet. Urakkakustannukset 
 olivat  n. 12  Mmk. 

Hyvinkää—Mäntsälä kantatien  53  ra - 
kentam  isen  yhteydessä  on  moottori- 
liikennetiehankkeesta toteutettu vuo- 

OSkm/ 

)  
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tienpito  

sina  1976-1979  kantatien  ja sen  yli-
kulkusiltojen lisäksi maantien  145 

 siirto siltoineen. 

Mäntsälän ohikulkutien rakentami-
nen  on  ollut välttämätöntä valtatien 
liikenteen lisääntymisen vuoksi. Lii-
kenne ruuhkautui  jo  normaaleina  ar-
kipäivinä. Valtatien liikenne oli vuon-
na  1980  keskimäärin  8000  autoa vuo-
rokaudessa (kesällä  11 000  autoa vuo-
rokaudessa). Kesäviikonloppuisin lii-
kennemäärä  on  lähes kaksinkertainen 
arkipäiviin verrattuna, Vanhan tien 
liikenteestä  on  arvioitu  60  %  siirty-
vän uudelle tielle.  

Vt  12  IJpo—Pekanmäki  (Hämeen pii-
ri)  (Kuva  3)  

Rakentamisaika:  maaliskuu  1980— 
lokakuu  1981  
Rakentamiskustannukset:  24,5  Mmk. 
Tästä oli valtion rautateiden osuus 

 1,6  Mmk  ja  Landen kaupungin  5,7 
 Mmk. Urakoinnin osuus kokonaiskus-

tannuksista oli  75  %.  Hankkeeseen 
kuului  Upon  risteys-  ja  ylikulkusillan 

 rakentaminen, jonka kustannukset 
olivat  n. 11,8  Mmk. Muita siltoja ra-
kennettiin  4  kpl  ja  niiden kustannuk-
set olivat  n. 4,3  Mmk. 

Valtatie  12 on  Etelä-Suomen tärkeim-
piä itä-länsi-suuntaisen liikenteen 
väyliä, joka yhdistää Kouvolan, Lah-
den  ja Tampereen  kaupunkiseudut. 

 Valmistunut tieosa  on  osa  Landen 
keskustan ohittavasta väylästä  So

-penkorpi—Pekanmäki,  josta  osa  So
-penkorpi—Upo  on  katua. Tieosan 

Upo—Pekanmäki valmistuminen 
poistaa raskaan liikenteen Landen 
keskustaan kuuluvalta katujaksolta. 
Ohikulkuliikenteen lisäksi  tie  palve-
lee keskustaan  ja sen  reuna-alueelle 
suuntautuvaa kaupungin sisäistä lii-
kennettä, joka muodostaa valtaosan 
tien kokonaisliikenteestä. Vuonna 

 1980  saatiin rakennetuksi valtatien  12 
 osa  välillä Pekanmäki—Villähde. 

KLj1  

Kf  88  

Vf8 	
Ouloinen  

	

Valmistunut tieosa 	
Haapavesu Kt87 	

Kt86 

Vt4  
YLI  VI  ESK 

Kf  85  

Kt87  

Haapajärvi 

25km  0  

Valmistunut tieosa 	 I'j  20  

OU  LU  

4 	

Vt  22 

0 	 5km  
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Vt  23  Varkauden läntinen sisääntulo - 
tie  (Kuopion piiri)  (Kuva  4) 

Rakentamisaika:  joulukuu  1978— 
lokakuu  1981 
Rakentamiskustannukset:  20,4  Mmk, 
siltojen osuus kustannuksista  41 % 

 eli  8,4  Mmk. 
Tieosan  pituus  ja  leveys:  1,9 km + 
rampit n. 700 m. Kaksiajokaistainen, 

 päätien kestopääl lysteen leveys kes-
kimäärin  10,8 m, ramppien  ja  liitty

-mien 6,5 m  sekä kevyen liikenteen 
väylien  (1,5 km) 3,7 m.  

Työ suoritettiin kokonaisuudessaan 
osaurakointia käyttäen. Tieosaan si-
sältyy  6  siltaa, joiden yhteispituus  on 
333 m.  

Valmistunut  tie on  osa  valtakunnal-
lista poikittaistietä, ns. "Järvi-Suo-
men tietä", joka lyhentää etelästä  ja 

 lännestä kaupungin keskustaan tule-
vien  tai  kaupungin läpi itään mene-
vien matkaa noin  2 km, 

Mt 785  Ylivieska—  Haapavesi  (Keski- 
Pohjanmaan piiri)  (Kuva  5) 

Rakentamisaika:  syyskuu  1978—  loka-
kuu  1981 
Rakentamis-  ja  parantamiskustannuk

-set: 28,1  Mmk. 
Tieosan  pituus  ja  leveys:  38,3 km,  jos-
ta  2,9 km 8  metriä leveätä kestopääl-
lysteistä tietä,  30,5 km 7  metriä leveä-
tä öljysoratietä sekä  5 km 8-10  met-
riä leveätä öljysoratietä. 
Liittymäteitä  parannettiin  1,0 km. 

 Keskimääräinen vuorokausiliikenne-
määrä (KVL):  400-600  ajoneuvoa. 

Pääosiltaan uusi tieyhteys seuraa 
vanhaa paikallistie-  ja  maantieverk-
koa.  Hankkeeseen liittyen rakennet-
tiin Kalajoen ylittävä  Visurin  silta  ja 

 Ylivieska —Iisalmi  radan  alittava  Vä-
häkankaan alikulkusilta.  

Uusi tieyhteys välillä Ylivieska— Haa-
pavesi  on  toiminnalliselta luokaltaan 
seudullinen  tie,  joka palvelee erityi-
sesti Haapaveden  ja  Ylivieskan välis-
tä liikennettä. Uuden tien myötä Yli-
vieskan—Haapaveden välinen matka 

 on  nyt  46 km.  Aikaisemmin  se  oli Ou-
laisten kautta  n. 60 km  ja  Nivalan 
kautta  n. 63 km. Kauttakulkevalle  lii-
kenteelle tulevan hyödyn lisäksi uusi 

 tie  paransi myös  sen  varrella olevan 
runsaan asutuksen paikallisia liiken-
neoloja.  

Vt  4 L.innanmaa —Kello  (Oulun piiri) 
 (Kuva  6) 

Rakentamisaika:  tammikuu  1980— 
lokakuu  1981 
Rakentamiskustannukset:  27,6  Mmk, 
josta Oulun kaupungin osuus  4,3 

 Mmk. 
Tieosan  pituus  ja  leveys:  660 m 2-ajo-
rataista moottoritietä  ja  6,1 km 1-
ajorataista moottoriliikennetietä  se-
kä  1,7 km  maantietä. Lisäksi eritaso-
liittymän ramppeja rakennettiin  2,5 
km  ja  2,4 km  yleisiä teitä  ja  liittymiä 

 parannettiin. Kevyen liikenteen väy-
liä rakennettiin  360 m  ja  yksityisten 
teiden järjestelyjä tehtiin  3,6 km.  
Keskimääräinen vuorokausiliikenne-
määrä (KVL)  1980: 14000  ajoneuvoa 
(ennuste vuodeksi  1990  lähes  25000 
ajoneuvoa/vrk).  

Rakentamisesta  60 %  suorittivat ura-
koitsijat. Työ käsitti  11  siltaa,  7,9 

 Mmk, mikä oli  29 % kokonaiskustan-
nuksista.  Silloista  3 kpl  oli risteyssil-
toja, kevyen liikenteen siltoja  7 kpl  ja 

 yksi vesistösilta. 

Valtatie  4 on  eräs tärkeimmistä tieyh-
teyksistä Pohjois-  ja  Etelä-Suomen vä-
lillä,  Tie  kuuluu osana kansainvälistä 
tieyhteyttä Eurooppa  4.  Sillä  on  Ou-
lussa myös tärkeä merkitys kaupunki- 
seudun liikenteen väylänä. 

Tienpidon 
 valtionavut 

Rakennuslain  136  a:n  mukaisia  har
-kinnanvaraisia  valtionapuja varten 

myönnettiin  24  Mmk eli reaalisesti 
 1,2  Mmk edellistä vuotta enemmän. 

Avustuksia lisäämällä parannettiin 
kuntien edellytyksiä kehittää yleistä 
tieverkkoa täydentäviä katu-  ja  kaa-
vatieosuuksia.  

Vuonna  1980  tuli voimaan laki kun-
nille suoritettavista katumaksuista. 

 Lain  mukaisia valtionosuuksia mak-
settiin vuonna  1981 9  Mmk. Määrära-
hoja tarkoitukseen myönnettiin  34 

 Mmk. Koska useat'  kunnat  siirsivät 
kunnossapitolain soveltamista  ja  ka-
tujen sekä rakennuskaavateiden luo-
vuttaminen yleiseen käyttöön oli en-
nakoitua vähäisempää, jäi suurin  osa 

 varoista käyttämättä kertom usvuon-
na. 

Yksityisten teiden kunnossapidon val-
tionavustuksia maksettiin kertomus- 
vuonna  37  Mmk vuoden  1980 kunnos-
sapitokustannuksista.  Keskimääräi-
nen avustusprosentti oli  51  ja  avus-
tusta sai  43 300 tiekilometriä.  Vastaa-
vat luvut edelliseltä vuodelta olivat 

 34  Mmk  (1981 kust.taso), 50 %  ja 
 40 600 tiekilometriä.  

Vuoden  1978  alussa tulleen  lain  muu-
toksen johdosta  on  valtionavun pii-
riin tulleiden teiden yhteispituus kas-
vanut. Myös valtionavun osuus kun-
nossapitokustannuksista  on  noussut. 

Yksityisten teiden tekemisen valtion- 
avulla  on  tehokkaasti kehitetty  haja

-asutusalueiden tieoloja.  Valtionapu  ja 
 myönnettiin  10  Mmk avustusprosen

-tin  ollessa keskimäärin  61 (8  Mmk, 
 60 %).  Valtionapuja  on  lisätty lähes 

siinä laajuudessa kuin  lain  muutok-
sen perustelut edellyttävät.  
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Vesiliikenne  

Kotimaan vesiliikenteessä kuljetettu 
tavaramäärä oli yhteensä  15  miljoo-
naa  tonnia ja  kuljetussuorite  5  miljar-
dia tonnikilometriä. Tavaramäärän 
arvioidaan kasvavan keskimäärin  3 
%  vuodessa. 

Alusliikenteessä  kuljetettiin tavaraa  7 
 miljoonaa  tonnia.  Nestemäisten polt-

toaineiden osuus oli edelleen hallitse-
va. Kuljetussuorite oli  3,1  miljardia 
tonnikilometriä. 

Uittaen  kuljetettiin raakapuuta  7,7 
 miljoonaa  tonnia  u  ittosuoritteen  ol-

lessa  1,8  miljardia tonnikilometriä. 
Tästä oli  1,7  miljardia tonnikilometriä 
sisävesillä  ja  loput rannikolla tapah-
tuvaa uittoa. 

Kanavalaitokseen  kuuluvien sulkuka-
navien (pI. Saimaan kanava) kautta 
kulkenut tavaraliikenne oli yhteensä 

 7  miljoonaa  tonnia,  mistä raakapuun 
uittoa oli  6,5  miljoonaa  tonnia ja 

 alusliikennettä  0,5  miljoonaa  tonnia. 
 Tavaraliikenne  lisääntyi  2  %  edelli-

sestä vuodesta. 

Saimaan kanavan kautta kuljetettiin 
tavaraa yhteensä  1,4  miljoonaa  ton-
nia,  mikä oli  7  %  edellisvuotta enem-
män. 

Liikenteestä oli yli  70  % alusliiken-
nettä  ja  loput raakapuun uittoa. Tär-
keimmät tavaralajit olivat pyöreä 
puutavara, paperi, pahvi  ja  kartonki 

 sekä nestemäiset  ja  kivennäispoltto
-aineet sekä erilaiset mineraalituot
-teet ja  raakamineraalit.  Lisäksi kulje-

tettiin transitoliikenteessä huomatta-
va määrä erilaisia metallituotteita. 
Transitoliikenteen määrä  on  kasva-
nut edellisestä vuodesta yli  80  %  ja 

 oli toimintavuonna  114000  tonnia. 
 Kanavalla kulkeneista rahtialuksista 
 85  %  oli neuvostoliittolaisia,  12  % 

 suomalaisia  ja  3  %  länsisaksalaisia  ja 
 ruotsalaisia. 

Kotimaan henkilöliikenteessä kulje-
tettiin aluksilla  2,9  miljoonaa matkus-
tajaa, josta yli  80  %  tapahtui ranni-
kolla. Ulkomaan henkilöliikenteessä 
matkustajamäärä oli  6,7  miljoonaa, 
mikä oli  14  %  enemmän kuin edelli-
senä vuonna. 

Sulkukanavien  kautta tapahtuneessa 
henkilöliikenteessä  (p1.  veneily) oli 

 70000  matkustajaa, mikä oli  3  % 
 enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Kanavien kautta kulki yhteensä 
 47 000  alusta. 

Saimaan kanavan henkilöliikenne- 
määrä oli  35 000  matkustajaa, mikä 
oli  20  %  vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Kanava avattiin  I  iikenteelle  
6.4.  ja  suljettiin  23.1.1982.  Liikenne-
kauden pituus oli  293  vuorokautta. 

Satamien ulkomaan tavaraliikenne 
oli  49  miljoonaa  tonnia,  mikä oli  6 % 
edellisvuotista  vähemmän. 

Vesitieverkko  

Suomessa  on  viitoitettuja  väyliä  
12 600 km,  joista  6 500 km  rannikolla 

 6 100 km  sisävesillä. Rannikon väylis
-tä 3 200 km on  valaistua.  Sisämaan 

väylistä  700 km on  Saimaan syväväy-
liä,  2 600 km  pääväyliä  ja  2 700 km  si

-vuväyliä.  Niiden lisäksi  on  muita  vii
-toitettuja  väyliä  ja  irtouittoväyliä 

 3100 km.  

Kauppa-  ja  teollisuussatamia  on 60, 
 joista  10  Saimaan vesistössä. 

Nykyinen vesitieverkko ei kata vielä 
kaikkia luonnon suomia mandolli-
suuksia. Tulevaisuudessa mandollisia 
vesitieverkon ulottuvuutta paranta-
via hankkeita ovat  mm.  Keiteleen— 
Päijänteen kanavointi, Kymijoen ka-
navointi, Kemijoen kanavointi sekä 
Haukiveden—lisveden kanava. Sai- 

maan vesistöverkko vaatii vielä eräi-
den väylien  ja  lastinkasittelypaikko-
jen  rakentamista, väyläturvallisuu

-den  parantamista  ja  uittoreiteillä  pai-
koin leventämistä  ja  oikaisua. Mui-
den sisävesiväylien valmius ei ole  vie-
lä  Saimaan vesistön luokkaa. 

Nykyinen piensatamaverkko  on  vielä 
puutteellinen. Keskuskalasatamaver

-kon  rakentaminen  on  käynnissä.  Pien- 
satamien kehittämisohjelmasta  on  to-
teutunut  60  %. Yhteysliikennelaitu-
reita  on  rakennettu Lounais-Suomen 
saaristoon  56  ja  vielä tarvitaan noin  
40. 

Matkustajasatamaverkko  on  puut-
teellinen  ja  suuri  osa  vanhoista laitu-
reista  on  rappeutunut.  Uusia matkus-
tajalaitureita tarvitaan  koko  maahan 
noin  30. 

VESITIENPITO 

Toimintalinjat 
 1 980-luvulla 

Liikenteen kasvunopeuden  on 1980- 
luvulla arvioitu vastaavan bruttokan-
santuotteen keskimääräistä kasvua. 
Vesikuljetuspalvelusten kysynnän 
kasvuarvio sekä rannikolla että sisä-
vesillä  on  noin  3,0 %  vuosittain. 

Vesiliikennepalvelusen 	tarjonnan 
yleislinjana  on:  
-  kuljetuksista kansantaloudelle ai-

heutuvien kokonaiskustannusten 
pienentäminen 

-  turvata kohtuulliset liikennöimis- 
olosuhteet vesiliikennelajeille 

- parantaa vesiliikenteen turvalli- 
suutta.  

- 

- 
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vesitienpito 

Toimintalinjat  1980-luvulla sisältyvät 
syksyllä  1980  valmistuneeseen  PT- 
suunnitelmaan "Vesitieohjelma  1980 
—1990".  Tavoitteena  sen  mukaan  on 

 sisävesiväylän  verkon laajentaminen 
 ja  olemassa olevan verkon kehittämi-

nen. 

Ohjelmaan sisältyy neljä keskeistä  si
-sävesiväylien laajennushanketta. 

 1980-luvulla näistä hankkeista toteu-
tetaan kokonaisuudessaan ainoas-
taan yksi, jonka valmistuttua vuosi-
kymmenen lopulla aloitetaan seuraa-
va hanke. Laajennusohjelman toteut-
taminen painottuu siten seuraavalle 
vuosikymmenelle  ja  kustannuksiksi 
kokonaisuudessaan  on  arvioitu yh-
teensä  1 020  milj.  markkaa (vuoden 

 1981  kust.taso). 

Kalastukselle, saaristojen yhteyslii-
kenteelle  ja  laivamatkailulle  tullaan 
turvaamaan satamien  ja  laitureiden 
osalta kohtuullinen palvelutaso. 

 1980-luvulla piensatamien rakentami-
seen  ja  parantamiseen  on  suunniteltu 
käytettävän noin  75  milj.  markkaa. 

Palvelun parantamiseksi Saimaan 
alueen liikennekauden jatkamista  10 

 kuukauden pituiseksi valmistellaan. 
Rannikko-  ja  sisävesiliikenteeseen  so-
veltuvan vesikuljetuskaluston hank-
kimista tutkitaan. Kanavien  ja  väy-
lien kunnossapidossa noudatetaan 
laatustandardien mukaista kuntota-
soa. Vuosikymmenen aikana käyttö- 
ja  kunnossapitotoiminnan  on  arvioitu 
aiheuttavan kokonaisuudessaan noin 

 270  milj. markan  kustannukset. 

Toimenpiteet 
vuonna  1981  

Vesitienpidon  kustannukset omien 
töiden osalta (ilman hallintokustan-
nuksia) kasvoivat edellisestä vuodes-
ta reaalisesti  7  %  ja  olivat  78,8  Mmk. 
Tästä oli  27,6  Mmk käyttöä  ja  kun-
nossapitoa  ja  51,2  Mmk kehittämistä. 

Merenkulkuhallituksen rahoittamissa 
meriväylien rakentamiskustannuksis

-sa  tapahtui taas  8  %  lasku  ja  ne oli-
vat  18,6  Mmk. 

Käyttö  ja 
 kunnossapito 

Sulkujen  ja  avattavien  siltojen käyttö 
hoidettiin tyydyttävästi tulvatilan-
teesta huolimatta. Säännöstelykana

-villa  jouduttiin tosin järjestelemään 
vesiliikenneaikoja juoksutusten joh-
dosta. 

Kunnossapidossa  jatkettiin peruskor-
jauksia sulku-  ja  kanavarakenteissa. 
Luotsitukikohtien  parantaminen 
käynnistyi Saimaalla. Talviliikenteen 
edistämiseksi parannettiin sulkulait

-te  ita.  

Valtakunnan rajan—Brucnitchnoen 
 välisen  tien päällystys-  ja  levennystyö 

 valmistui. 

Kanavan  ja  Saimaan jäänmurtotehtä-
vissä toimivat  ms.  "Perämeri", väylä- 
alus  "Lonna", ms.  "Jääkotka"  ja  ms. 
"Wilhelm Hackman".  

Kehittäminen  

Vesitieverkon  kehittämistä jatkettiin 
suunnittelemalla  ja  rakentamalla 
uusia vesitieyhteyksiä  ja  parantamal-
la olemassaolevan vesitieverkon toi-
mivuutta. 

Vuoden aikana valmistuivat meriväy
-lien  osalta Inkoon  ja  Lappohjan  väy-

lien yleissuunnitelmat sekä Loviisan 
väylän tarkistettu yleissqunnitelma. 
Rakennussuunnitelmat valmistuivat 
Inkoon väylältä  ja  Vaasan väylän 
ulko-osalta. 

Sisävesiväyl ien valm istuneista raken-
nussuunnittelukohteista  olivat huo-
mattavimmat Nerkoon sulun maa- 
kallio-  ja  betonirakenteiden suunnit- 

telu, Kivisalmen  väylän toisen raken-
nusvaiheen sekä Haponlanden kana-
van laajennuksen  kolmannen  urakka- 
vaiheen rakennussuunnittelu. 

Usean vuoden työn  alla  olleet Rau-
man  ja  Vaasan väylätyöt valmistui-
vat. Rauman eteläisen laivaväylän 
ruoppaustyöt tehtiin yhtenä urakka-
na vuosina  1977-1981.  Merenpob-
jasta  nostettiin yli  550 000 m 3  maa-  ja 

 kalliomassoja  ja  työ, kustannuksil-
taan maamme kallein väyläurakka, 
tuli maksamaan  25,6  Mmk. Väylän 
uudeksi kulkusyvyydeksi tuli  9,0 met

-na.  

Vaasan laivaväylän ruoppaustyöt to-
teutettiin  6  eri urakkana  ja  kustan-
nukset olivat  15,3  milj.  markkaa. Väy-
lätyöt tehtiin vuosina  1975-1981  ja 

 tälläkin väylällä uudeksi kulkusyvyy-
deksi tuli  9,0  metriä. 

Myös uusia merkittäviä meriväylätöi
-tä  käynnistyi toimintavuoden aikana. 

Valtakunnallisesti tärkein näistä oli 
Inkoon hiiliväylä, jonka uusi kulkusy-
vyys  13  metriä tekee hiilentuonnin ta-
loudellisesti mandolliseksi myös val-
tamerten takaa. Ruoppaustöiden kus-
tannusarvio  on 13,5  Mmk  ja  työt  on 

 tarkoitus saada valmiiksi vuoden 
 1982  lokakuun loppuun mennessä. 
 Massoja  uudelta väylältä poistetaan 

yli  400 000 m 3 ,  joista valtaosa tullaan 
läjittämään maalle rakennettuun läji-
tysaltaaseen. Muita uusia hankkeita 
olivat Pietarsaaren, Kalajoen sekä 
Uudenkaupungin Hepokarin väylä- 
työt. 

Merialueiden nippuhinausväylien  ra
-kennustöistä  valmistui Suomenlah-

den nippuhinausväylään kuuluva 
Ryöminsalmen kohde  ja  Selkämeren 
nippuhinausväylällä käynnistyi  Kuhn 

 suojasataman  sekä tuloväylän ruop-
paustyö. 

Sisävesillä merkittävin uusi hanke oli 
Iisalmen väylä, jossa töitä tehtiin se-
kä Ahkiolanden että Nerkoon kana-
villa. Hanke  on  varsin  mittava -  mm. 
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Ahkiolanden  ja  Nerkoon  sulut uusi-
taan täysin - kokonaiskustannusten 
kohotessa yli  53  milj, markan.  Val-
miiksi tämä väylä saadaan pääväylän 
osalta vuoden  1983  purjehduskauden 

 alkuun mennessä  ja  Runnin  väylän 
sekä sataman osalta vuoden  1984  
purjehduskauden  alkuun mennessä. 

Valmistuneista työkohteista mainitta-
koon  Tampereen —Virtain  väylän 
kohteet Ulonsaari, Ruoveden laivalai

-turin  edusta  ja  Kautunvuolle  sekä 
Vilppulan väylän kohteen Pieskannie-
mi  ja  Nokiansalmi.  

Kotkan  Kuusisen monitoimisatama 
otettiin käyttöön toimintavuonna. 

Työt toteutettiin kuten aiempinakin 
vuosina valtaosaltaan urakointia 
käyttäen. 

Vuoden aikana parannettiin  3  ja  ra-
kennettiin kaikkiaan  18  uutta sata-
maa  tai laituria,  joista kalasatamia  ja 

 -laitureita oli  7, yhteysliikennelaitu-
reita 7, laivalaitureita  4  ja  merivartio

-satamia  1  sekä muita laitureita  2.  Sa-
tamien rakentamisen urakointiaste 
oli  72 %. 

Vesitienpidon 
valtionavuf  

Valtionavut kohdistuvat kokonaisuu-
dessaan satamarakennustoiminnan 
tukemiseen. Satamalainoja (korkotu-
kilainoja) myönnettiin  8,0  Mmk.  Lai-
noista  85  %  suuntautui rannikolle. 
Keskuskalasatamien rakentamista 
avustettiin  0,9  Mmk:lla; painopiste-
alue oli Lounais-Suomen rannikko 
Uutena avustuskohteena tulivat mu-
kaan veneilysatamat (kunnalliset ret-
keilysatamat), joiden rakentamiseen 
myönnettiin valtionapuja  1,0  Mmk. 
Tästä  70 %  suuntautui rannikolle. 
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Henkilöstö 

Henkilöstön määrä 

Vuoden  1981  lopussa oli  koko  laitok-
sen palveluksessa omaa henkilöstöä  
14 773  (vuonna  198015096).  Urakoit-
sijoiden työvoimaa sekä yksityisiä 

 auto-  ja  konemiehiä työllistettiin  sa-
manaikaisesti  2 927  henkeä  (2 991)  se-
kä vankeja työsiirtoloissa  198  henkeä  
(169).  Laitoksen palveluksessa oli si-
ten vuoden  1981  lopussa yhteensä  
17898  henkeä  (18 256),  missä oli las-
kua  2  %  edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna. 

Työmäärärahoin  palkattiin keskimää-
rin  14 236  henkeä, mikä oli  2  %  vä-
hemmän kuin edellisvuonna. Työ-
määrärahoin palkatusta laitoksen 
omasta henkilöstöstä oli vakinaisia 
työntekijöitä kunnossapidossa  94  %  
ja  rakentamisessa  42  %. 

Työmäärärahoin  palkattu henkilöstö 
jakautui seuraavasti (keskimäärin): 

1980 1981 
Muutos  
80/81  %  

Rakenta- 
minen  5 850 5 501  -  6,3 
Ku  nnossa- 
pito  6463 6399  -  1,0  
Suun  nit- 
telu  822 883  +  6,9  
Vesitiet  436 533  +  18,2  
Keskitetyt  
palvelut  974 920  -  5,9  

Yhteensä  14 545 14 236  —  2,2  

Koulutus 

Laitoksen koulutustoimintaan käytet-
tiin  41100  oppilaspäivää.  Tämä mer-
kitsee vajaata kolmea koulutuspäi

-vää  henkilöä kohti. TVL järjesti  96  %  
koulutuksesta itse. 

Vuonna  1980  aloitettuun  esimiesten 
opintopiiriopiskeluun käytettiin lisäk-
si  2 250  oppilaspäivää.  

Alueellista koulutusta laajennettiin 
 ja  kehitettiin täydentämään TVH:n  ja 
 piirien omaa koulutusta. 

Sosiaalitoiminta 
 ja lyösuojelu 

TVH  sai tehtäväkseen toimia Pasilan 
virastotaloon suunnitellun valtion 
alueellisen työterveysaseman isäntä- 
vi  ra stona.  

Työsuojelutoiminnan  painopiste oli 
ennaltaehkäisevän työsuojeluvalmiu

-den  tehostaminen,  jota  toteutettiin 
monipuolisella koulutuksella. Tähän 
liittyen järjestettiin syksyllä  mm.  pu-
ritoimikuntien koulutuspäivät.  Työ-
suojelukoulutuksen jatkokehittelyä 
varten laadittiin laitoksen työsuojelu- 
koulutuspolitiikka. Työterveyshuol-
tolainsäädännön mukaiset työpaikka- 
selvitykset aloitettiin piireissä. 

Aloitetoiminta  

Käsiteltyjen aloitteiden määrä,  105,  
oli lähes sama kuin edellisenä vuon-
na  ja  aloitepalkkioihin  käytettiin ra-
haa  21 000  markkaa. Lisäksi käsitel-
tiin VM:n järjestämien byrokratiatal-
koiden kautta tulleet  104  aloitetta, 
joista  7  palkittiin. 

Toimitilat 

Laitoksella  on  toimitiloja noin  53 000 
m 2 .  Tästä  29 000 m 2  oli valtion  viras

-totiloissa  ja  loput vuokratiloissa. 
Vuokria maksettiin  9,4  Mmk. 

TVH  ja  TVL:n  Uudenmaan piiri (yht. 
 n. 1 000  henkilöä) muuttivat Pasilan 

virastokeskukseen. 

Pasilan virastokeskus  on  Suomen suu- 
rin  ja  Pohjoismaiden toiseksi suurin 

TVL:n  oman henkilöstön (piirien 
 toimialat  ja TVH) akautuma  vuoden 

 1981  lopussa  
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Kunnossapito 
Hallinto  

43  %  
12,8 'K,  

Rakennus  

24,9  % 

TVL:n  palveluksessa ollut henkilöstö 
 (17 898  henkilöä) vuoden  1981 
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Näkymä Pasilan  virastokeskukseen 

TVL:n  oman kunnossapitokaluston 
määriä, kpl  
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000 .  

1977 	1978 	1979 	1980 	1981  

virastotalo.  Sen  tilavuus  on 432 000 
m 3  ja  kokonaiskerrosala  113 000 m 2 .  

Kaikkiaan talossa työskentelee noin 
 2 400  henkilöä. 

Talonrakennukset 

Tienpidon talonrakennustöihin  käy-
tettiin varsinaisia määrärahoja  22,2 

 Mmk  ja  työllisyysvaroja  14,3  Mmk. 

Uusi päätukikohta valmistui Orive-
den, Porin, Kempeleen, Kouvolan, 
Pielaveden, Vantaan  ja  Karstulan  tie

-mestaripiireihin,  Rovaniemen itäisen 
 ja  läntisen tiemestaripiirin kaksoistu-

kikohdan,  Lapin  piirin keskusvaraston 
sekä maatutkimuslaboratorion käsit-
tävä laajennus-  ja  saneeraushanke 

 valmistui Rovaniemellä. Kuhmon  tie
-mestaripiirin päätukikohdan  sanee-

raus- sekä Muonion tiemestaripiirin 
Kilpisjärven sivutukikohdan uudisra-
kermushanke valmistuivat. 

Porin konekoriaamon väliaikaista si-
joittamista varten olivat laajennus-  ja 

 muutostyöt  käynnissä Porin tiemesta-
ripiirin tukikohdassa. Rakennushalli-
tuksen valvonnassa toteutettavan 

 Tampereen  konekorjaamon  maansiir-
totyöt aloitettiin. 

Tienpitoon liittyviä kiinteistöjä oli yh-
teensä  568  omilla tonteilla  ja  89 

 vuokratonteilla.  Rakennuksia oli 
kaikkiaan  1 810  yhteistilavuudeltaan 

 1,86  mili.  m.  Vesitienpitoon  liittyviä 
kiinteistöjä laitoksella oli  80  kohtees-
sa. 

Kalusto  ja 
 kuljetukset 

Laitoksen oma kalusto 

Yleisten teiden kunnossapidossa käy-
tetään pääosin laitoksen omaa kalus-
toa, mikä väheni edelleen kalustopo-
litiikan mukaisesti. 

Kaluston hankintamäärärahaa käy-
tettiin  84,2  Mmk. 

Tiehöyliä  hankittiin  40,  kuorma- 
autoja  70,  traktoreita  36  ja  pyörä-
kuormaimia  17.  Lisäksi hankittiin 
muita ajoneuvoja  ja  koneita. 

Vesitiekaluston  hankintaan käytettiin 
 1,8  Mmk. 

Vuokrattu kalusto 

Rakennustöissä käytettiin edellisten 
vuosien tapaan lähes yksinomaan 
vuokrattuja työkoneita  ja  ulkopuoli-
sia kuorma-autoja. Kuljetus-  ja  kone- 
kalustoa oli vuoden aikana töissä kes-
kimäärin  1 200  kpl. Työkoneiden 

 osuus tästä määrästä oli  42  %. 

Kunnossapitotöissä  käytettiin oman 
kaluston lisäksi myös ulkopuolisia 
kuorma-autoja  ja  työkoneita. 

Työkoneet  otettiin työhön tarjous 
pyyntöjen perusteella. Valintaan vai-
kuttivat aiemman käytännön mukaan 
tarjoushinta, koneen käyttövarmuus 

 ja  sopivuus, kuljettajan  kokemus ja 
 taito sekä alueelliset seikat 

Rakennustoimialalla vuokrakoneista 
 maksettiin vuokria ulkopuolisille 

vuokraajille  115  Mmk  ja  kunnossapi-
totoimialalla  30  Mmk. 

Konevuokrien  hintataso nousi  13  % 
 edelliseen vuoteen verrattuna. 

Kuorma-autojen kuljetustaksat  mää
-räytyivät  laitoksen kuljetusmaksu-

neuvottelukunnan laatimien  kustan
-nuslaskelmien  ja  todettujen kapasi-

teettien  perusteella. Kuljetustaksat 
nousivat vuoden aikana  14  %.  

Kuorma-autoilla kuljetettiin maa-  ja 
 kiviaineksia  noin  21  milj.  m.  Kuorma- 

autoja oli töissä rakennustoimialalla 
noin  700  kpl  ja  kunnossapitotoimi

-alalla noin  250  kpl. 

Rakennustoimialalla kuijetuskustan-
nukset  olivat  163  Mmk  ja  kunnossa-
pitotoimialalla  62  Mmk.  
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Materiaalit  

Tienpitoainekset 

Materiaalivarat  vaihtelevat alueittain 
 varsin  paljon. Maamme pohjaveden- 

pinnan  yläpuolella olevat sora-  ja 
hiekkavarat  ovat noin  47,5 mrd m 3 ,  

josta murskauskelpoista materiaalia 
 on 1,1 mrd m3 , soravaltaista  materi-

aalia  11,2 mrd m 3  ja hiekkavaltaista 
 35,2 m3 .  

Laitoksella  on  yhteensä  1 350  käytös-
sä olevaa tienpitoaineksen ottopaik-
kaa, joissa  on  materiaalia noin  105 

 milj.  m 3 .  Tästä  on murskauskelpoista 
 soraa  39 %  ja  kalliota  10 %,  loput  on 

 hiekkaista soraa, hiekkaa, moreenia 
yms. 

Tienpitoainesten ottopaikka-alueita 
hankittiin vapaaehtoisilla kaupoilla 

 8,1  Mmk:lla  250 ha. Tietoimituksissa 
 maksettiin ainesalueista  ja massoista 
 5,7  Mmk (ilman korkoa). 

Hiekkaa, soraa  ja murskaustuotteita 
 käytettiin tienpitoon noin  17  milj.  m 5 ,  

josta murskatun materiaalin osuus  on 
7,9  milj.  m 3 . Murskaustuotteiden 

 käyttö väheni edellisestä vuodesta 
 9 %. 

Murskaustuotteita  hankittiin  8,8  milj. 
 m3 ,  josta  24 % on  tehty kalliosta  ja 

 loput sorasta. Murskaustuotteiden 
hankintamäärä  on  vähentynyt edelli-
sestä vuodesta  15 %.  

Omalla kalustolla valmistettiin  murs-
kesoraa  1,6  milj.  m 3  eli  18 %  koko 
murskatusta kiviainesmäärästä. 

 Omaa murskauskalustoa oli jatkuvas-
sa käytössä  10  laitosta. 

Tarvikkeet  

Tarvikkeisiin  käytettiin  455  Mmk 
(vuonna  1980 445 Mmk 1 )).  Tärkeim-
mät olivat (Mmk):  

1980 1 )1981  

Bitumituotteet2 )  140 130  
Polttoaineet  70 85  
Suolat  49 50  
Koneiden  ja  lait- 
teiden varaosat  27 32 
Betonituotteet  15 16 

1) ao.  vuoden kustannustaso  

2) näistä urakoitsijoiden käyttämiä  bitumeja 
 90  Mmk  (110  Mmk)  

TVL:n  varastoissa oli vuoden  1981  lo-
pussa tarvikkeita  87  Mmk:n arvosta. 

Vieraat palvelut 

Tärkeimmät laitoksen käyttämät ul-
kopuoliset voimavarat ovat konsultit, 
urakoitsijat sekä vuokrattu  auto-  ja 
konekalusto.  

Tien-  ja sillansuunnittelun  konsultti- 
kustannukset olivat  29,5  Mmk, mikä 
oli  19 % tiensuunnittelun kokonais

-kustannuksista. 

Urakalla teettämisen  osuus oli  33 % 
(32 %)  kaikista laitoksen työkustan-
nuksista. 

Rakennuttamisen  suhteellinen osuus 
 on  vuoden  1978  jälkeen jatkuvasti 

kasvanut  la on  nyt noussut  1970-lu-
vun  alun  tasolle. Määrärahojen reaa-
liarvon laskun vuoksi urakoinnin 
määrä  on  kuitenkin huomattavasti 

 1970-luvun tasoa pienempi. 

Rakennuttamisen  osuus työkustan-
nuksista laskettuna oli tienrakennus-
töissä  38 %, sillanrakennustöissä 
70 %, vesirakennustöissä 66 %,  ta-
lonrakennustöissä  90 %  ja  kunnossa-
pitotöissä  15 %. Kunnossapidon  ura- 
kat  olivat lähes yksinomaan päällys-
tys-  ja murskausurakoita. 

Suurehkoja 	kokonaisurakoita  oli 
käynnissä Landen ohikulkutien raken-
nustyömaalla. Kertomusvuonna siel-
lä solmittiin  17  Mmk:n kokonaisurak-
ka. 

Urakoitsijoille maksettujen  urakka- 
summien  (yht.  628  Mmk) jakautuma 
vuonna  1981  

MUUt pääiiysteet  13  %  

31  % 
Maafl  ja  

sill 



TUTKIMUS  JA  KEHITTÄMINEN  

Yksi  kandestasadastatuhannesta haasta te/lusta  valtakunnallisessa  liikennevirtatutkimuksessa 
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Tutkimusta  ja  kehittämistä tarvitaan 	kyisten teiden parantamista, tiera- 	kutus teiden päällysteissä, rakenteis- 
laitoksessa 	 kenteiden mitoitusta j.a suunnittelua 	sa ja  silloilla. 

käsitteleviin  ohjeisiin. 
•  tien-  ja  vesitienpidon  tavoitteiden 

määrittelyssä  ja  niiden toteutumi-
sen seurannassa 

•  tavoitteiden toteuttamiseksi tarvit-
tavan laitoksen toiminnan kehittä-
misessä 

Tie-  ja  liikennetutkimuksilla  selvite-
tään vuosittain yleisten teiden liiken-
nemäärät  ja  liikenteen kasvu. Liiken-
nelaskentamenetelmien  ja  -laitteiden 
kehitystyö jatkui. Kertomusvuonna 
tehtiin valtakunnallinen liikennevir-
tatutkimus valtakunnan eri osien  väli-
sen  tärkeimpien liikennevirtojen sel-
vittämiseksi. 

Tieverkon teknisen tilan  ja  tästä joh-
tuvien liikenteen olosuhteiden analy-
sointia jatkettiin. Tieverkon päällys - 
teen  ja  kantavuuden ylläpitotarpeen 
ennakoinnissa käytettävää menetel-
mää kehitettiin edelleen. 

Liikenneteknisillä  tutkimuksilla selvi-
tettiin tieolosuhteiden vaikutusta ajo-
neuvotyyprien polttoa inetalouteen 

 ja  raskaalle liikenteelle valmistui vai-
kutuksia kuvaava malli. Liikenne-
turvallisuustutkimuksilla selvitettiin 

 mm. onnettomuustilastojen  edusta-
vuutta  ja  peittävyyttä, tienpitotoi-
menpiteiden turvallisuusvaikutuksia, 

 taajamien  ja  kevyen liikenteen  turval
-lisuusongelmia  sekä mandollisuuksia 

ehkäistä hirvieläinten liikenteelle ai-
heuttamia ongelmia. 

Laitoksen johtamista palvelevaa oh-
jausjärjestelmää kehitettiin. Tavoit-
teena oli avaintulosalueiden  ja  niiden 
tavoitteiden selkiinnyttäminen toi-
minnansuunnittelussa. 

Tieverkkosuunnittelussa selvitetti  in 
 tieverkon toiminnallista luokitusta 

sekä siihen perustuvaa toimenpide- 
tarvetta seudullisten-  ja  kokoojatei

-den  osalta. 

Tiensuunnittelussa  keskityttiin  ny- 

Sillansuunnittelussa  valmistettiin  sil
-tasuunnitelmia  sekä siltojen mitoitus-

ta  ja  perustamista koskevia ohjeita  ja 
 tyyppipiirustussarjoja.  

Kunnossapidon  resurssien mitoitusta-
voitteet valmistuivat peruskaluston 

 ja  tiemestaripiirien  henkilöstön osal-
ta. Tiemestaripiireille vahvistettiin 
uudet aluerajat, lukuunottamatta Hä-
meen  ja  Keski-Suomen tiemestaripii-
rejä. 

Talvihoidon  tehostamiseksi otettiin 
käyttöön uusi tavoitettavissaolo-  ja 

 säänseurantajärjestelmä  ja  alueellis-
ten sääennusteiden määrää lisättiin. 
Toiminnan kustannusten alentami-
seen  ja  tuottavuuden kohottamiseen 
tähtääviä menetelmä-  ja  laitetutki-
muksia  jatkettiin. 

Tienrakennuksen  osalta kehitettiin 
kone-  'a kuljetustyön  taloudellisuutta 
parantamalla  mm.  hankkeiden työn- 
suunnittelua. Lisäksi tutkittiin keino-
ja maamassojen kuljetusten vähentä-
miseksi. Hankkeen jälkiarviointi otet-
tiin käyttöön. 

Sillanrakennuksen  ohjeiden  ja  silto-
jen korjausohjeiden laadintaa jatket-
tiin. 

Liikenneministeriölle laadittiin selvi-
tys tiepäällysteiden urautumisen  ja 

 tierakenteiden vaurioitumisen  syistä. 
Selvityksessä todettiin, että urautu-
misessa eräänä merkittävänä syynä 

 on  ollut nastarengaskulutus. Uusilla 
nastarengasmääräyksillä  ja  nopeusra-
joituksilla  sekä päällysteiden kulutus- 
kestävyyttä parantamalla ajoneuvoa 
kohti laskettu urautuminen  on  saatu 
vähenemään. Nastarengasongelmat 
ovat vähentyneet, mutta niitä ei ole 
vielä ohitettu. Vuonna  1975  toteute-
tun akseli-  ja  telipainojen  korotuksen 
jälkeen ongelmaksi  on  muodostunut 
odotettua nopeammin kasvaneen ras-
kaan ajoneuvoliikenteen rasitusvai- 

Raskaan liikenteen aiheuttama pääl-
lysteen deformatio  on  lämpiminä  ja 

 aurinkoisina kesäpäivinä lisännyt 
vilkkaimmin liikennöityjen pääteiden 
urautumista.  

Teiden urautumista  on  alkanut ilme-
tä myös aikaisempaa vähäliikentei-
semmillä, rakenteiltaan heikohkoilla 

 ja  kapeilla kestopäällysteteillä sekä 
öljysorateillä, joita  raskas  liikenne 
runsaasti käyttää. Täysperävaunulii-
kenteen määrän huomattavasta kas-
vusta johtuen pääteillä  on tieraken

-teiden mitoituksessa ennakoitu lii-
kenteen rasitus syntynyt melkein 
puolta lyhyemmässä ajassa kuin mitä 
mitoitus edellytti. Siltojen osalta yli- 
raskas  liikenne rasittaa erikoisesti 
vanhoja  ja  alimitoitettuja siltaraken-
teita. 

Maatutkimuksessa  keskeistä olivat 
tiestön kantavuusmittaukset sekä 
tienrakennuksen materiaali-, päällys-
te-  ja  muiden rakenneratkaisujen ke-
hittäm  men.  

Liikenteen ohjausta varten laadittiin 
pääkaupunkiseudulla suunnitelma 
ylikorkeiden kuljetusten reiteistä. 

Tiesääpalvelun kehittämistutkimusta 
 jatkettiin yhteistyössä Ilmatieteen 

laitoksen, liikenneministeriön, Liiken-
neturvan  ja  liikkuvan poliisin sekä 
Yleisradion kanssa. 

Vesitienpidon  osalta valmistui selvi-
tys Haukiveden—lisveden kanavoin-
tihankkeen vaikutuksista. Vastaava 
projekti käynnistyi Kymijoen  kana

-voinnin  osalta. Keiteleen—Päijän-
teen kanavoinnin subventiokokemlun 
seurantaa jatkettiin. Meriväyläohjel

-man laadintaa  varten teetettiin väy-
läinvestointien kannattavuusluokitte-
lu. Valtakunnallinen hiilisatamaselvi

-tys  jatkui. Satamalainapoliittinen oh-
jelma valmistui  ja  valtion satamahal-
linnon keskittämisestä valmistui toi-
mikunnan mietintö.  
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MUITA TOIMINTOJA 
 

Tuikkilan  vuonna  1918  valmistunut betonisilta Kokemäellä  on  eräs tiemuseokohde 
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L.0 nastusasiat 

TVL:n  korvaus-  ja  maanlunastusasioi
-den  hoitoa  on  viime vuosina kehitetty 

vastaamaan nykyajan vaatimuksia ai-
kaisempaa paremmin. 

Luovuttajien  oikeusturvaa paranne-
taan  mm.  sillä,  että tulevan tiealueen 
rajat voidaan osoittaa  jo  tiesuunnitel-
man perusteella eikä vasta tienraken

-tamisen  alettua. Näin korvausasioi
-den  käsittelyä nopeutetaan. 

Maa-alueiden lunastamiseen  ja  kor-
vaamiseen käytettiin  119,5  Mmk, mis-
tä määrästä tienpitoaineiden otto- 
paikkojen osuus oli  15,1  Mmk.  Tie- 
alueita lunastettiin  2 451 ha  ja  liitän-
näisalueita  108 ha. 

Ympäristönhoito 

Tiehankkeisiin  liittyvien tieympäris-
tösuunnitelmien avulla  on  pyritty pa-
rantamaan tieympäristön miellyttä-
vyyttä  ja  vähentämään tienpidon 
luonnolle aiheuttamia vaurioita. 

Kertomusvuonna  laadittiin ehdotus 
laitoksen ympäristöpolitiikaksi. 

Yhteistyössä 	sisäasiainministeriön, 
maa-  ja  metsätalousministeriön  ja  ve-
sihallituksen kanssa tarkistettiin tien- 
rakennuksen maaperän-  ja  vesiensuo-
elun  ohjeet. Erityisen huomion koh-
teena olivat maa-ainesten otto  ja 

 ottopaikkojen maisemointi, ympäris-
tönsuojelulainsäädäntö,  yhteistoi-
minta  ja  vastuunäkökohdat. 

Museotoiminta 

Tiemuseotoiminta  keskittyi alusta-
vasti valittujen museotie-  ja  siltakoh

-teiden  historian  selvittämiseen. Van-
hoja tiemiehiä haastateltaessa käy- 

tettiin  yhteispohjoismaisessa tiemu-
seotyössä aikaansaatuja kansantie-
teellisiä kysymyssarjoja. 

Kertomusvuoden  aikana korjattiin 
museosilloiksi vuonna  1919  rakennet-
tu Mierolan teräsbetoninen holvisilta 
Hattulassa  ja  Savukosken vuonna 

 1927  valmistunut betonikaarisilta 
Ruotsinpyhtäällä. 

Kanavamuseo  perustettiin toiminta-
vuoden alussa. Keskuskanavamuseo 
sijoitetaan Taipaleen vanhalle kana-
valle  ja  alueelliset kanavamuseot Sai-
maan, Herraskosken, Jakokosken,  Va

-ristaipaleen  ja  Ämmänkosken  kana-
ville. Kanavamuseon  on  suunniteltu 
aloittavan kokonaisuudessaan toi-
mintansa  1986.  

Kansainvälinen 
yhteistyö  

Tie-  ja  vesirakennuslaitos osallistui 
edellisten vuosien tapaan eri kansain-
välisten järjestöjen toimintaan  ja 

 työskentelyyn. Laitoksen edustajat 
olivat mukana järjestöjen kokouksis-
sa  ja  osallistuivat komiteolden  ja  työ-
ryhmien työskentelyyn. 

Tällaisia kansainvälisiä yhteistyöjär -
jestöjä ovat: 
- PIARC,  Permanent International 

Association of Road Congresses 
- PIANC,  Permanent International 

Association of Navigation Con-
gresses 

-  OECD, Organization for Econ-
omic Co-operation and Develop- 
men t 

- ECE,  Economic Commission for 
Europe 

- ICHCA, 	International 	Cargo 
Handling Coordination Associ-
ation 

- IALA, Internationa  Association of 
Lighthouse Authorities 

- AIPC,  Association Internationale 
des Porites et Charpentes 

- IRF,  International Road Feder-
ation 

-  CIE, International Commission on 
Illumination 

- EUCO-COST, Commission of the 
European Communities/European 
Co-perat ion in the Field of Scien-
tific and technical Research  

Pohjoismaisia 	yhteistyöjärjestöjä 
ovat: 
- PTL,  Pohjoismaiden Tieteknilli-

nen Liitto 
- NKV/TTU,  Nordisk  Kommittee  för 

 Vägtrafiklagstiftning/Trafikteknis-
ka  utskott  

- NKTF,  Nordisk  Kommittee  för 
 Transportekoriomisk  Forskning  

- NORDPIANC,  Permanent Inter-
national Association of Navi-
gation Congresses 

-  NÄT, Nordiska  Rädets ämbets-
mannakomitèn  för  Transport-
fragor/PU,  Planeringsutskottet  

Yhteistyö Neuvostoliiton viranomais-
ten kanssa Saimaan kanavaa koske-
vissa asioissa  on  ollut jatkuvaa.  Mm. 

 Saimaan kanavan liikennekauden jat-
kamista  10 kk:n  pituiseksi selvittää 
suomalais-neuvostoliittolainen  ko-
miss  i  0.  

Osana Suomen  ja Vietnamin  välistä 
kandenkesk istä kehitysyhteistyötä 
TVH  on  jatkanut Suomen ulkoasiain-
ministeriön toimeksiannosta Pha 

 Rungin  telakkaprojektin  toteuttamis-
ta. 

Osana Suomen  ja  Tansanian kanden-
keskistä yhteistyötä TVH osallitui yh-
dessä ulkoasiainministeriön kanssa 
Tansanian valtion rakennusyhtiön ke-
hittämistoimintaan sekä valmisteli 
yhteistyösopimuksen kehitystyön jat-
kosta. 

Osana Suomen  ja  Egyptin välistä kah-
denkesk  stä  kehitysyhteistyötä  on 
TVH  käynnistänyt ulkoasiainministe-
riön toimeksiannosta Tersanan telak-
kaprojektin selvitystyön.  
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_TVI.:N M[NOT 1  

Käytetyt määrärahat 
 tehtävittäin,  Mmk 

Tie-  ja  vesirakennushallinto 	 yhteensä  

Paikkaukset 	.............................  
Muut kulutusmenot ........................ 
Konttorikalust.  ja  -tarvkkeet ................ 

 Sekalaiset menot ..........................  

myönnetty  
1977 	1978 	1979 	1980 	1981 	l982) 

190,8 199,7 217,4 242,9 277,2 281,0 

158,5 165,0 181,9 202,7 227,7 234,2 
31,5 33,1 34,2 36,2 41,0 41,7 
0,4 1,2 1,1 1,0 2,6 5,0 
0,4 0,4 0,2 3,0 5,9 0,1  

Tiet yhteensä 	1 607,9 1 632,1 1 938,9 2 228,3 2 468,0 2 681,2  

Kunnossapito 	.............................. 649,6 647,2 758,0 857,8 956,9 1 086,0  
Avustukset 	................................ 26,7 32,7 45,4 59,7 78,1 124,8  
Kaluston hankkiminen ....................... 110,7 70,1 81,4 82,9 84,2 91,0  
Talonrakennukset2 ) 	......................... 22,1 37,3 27,1 31,3 38,3 38,2  
Rakentaminen  ja  parantaminen 2 ) 4 ) 	............ 669,5 707,5 847,7 955,9 1 027,4 1 073,4  
Suunnittelu 2) ............................... 51,7 56,9 69,0 80,6 96,8 106,8  
Ulkop.  suoritettavat työt .................... 21,5 23,7 38,0 54,9 66,6 65,0  
Tiealueet, tontit  ja 	lainat .................... 56,1 '56,7 72,3 106,1 119,7 96,0  

Vesitietjasatamat  yhteensä 	56,7 66,3 90,2 121,0 148,8 114,4  

Paikat, käyttö, kunnossapito 	 .  14,9 17,2 19,2 22,1 26,0 28,1  
Satamien rak.avustus  0,7 0,4 1,0 0,6 1,0 2,8  
Kalusto, talonrak., vesiteiden rakentaminen 2 )  26,0 29,6 32,8 40,2 52,3 47,8  
Merenkulkuhallituksen työt 	................... 13,6 18,0 20,4 19,1 17,0 18,9  
Muut vieraat työt  1,5 1,1 16,8 39,0 52,5 16,8  

TVL:n  menot yhteensä ...................... 1 855,4 	1 898,1 	2 246,5 	2 592,2 	2 894,0 	3 076,b 

1) Sitrtomäärärahojen  osalta  on  taulukossa ao. vuonna käytetyt  varat 	4)  Sisältää kunnossapidon työllisyysmäärärahat  
2) Mukaanlukien ulkopuolinen rahoitus 	 5)  Tilanne  8.3.1982  
3) Muuttui siirtomäärärahaksi. vuodelle  1979  siirtyvä erä oli  42,5  Mmk 

Suunnitteluun käytetyt 
määrärahat, Mmk 

Määrärahat vuoden  1981  
- kustannustasossa  

100  •  Käytetyt määrärahat  

80 	nr  

0 11i -Ji  iii  - -  
1977 1978 	19'9 	1980 	1981 

Kunnossapitoon käytetyt 
määrärahat 1 ,  Mmk 

Määrärahat vuoden  1981  
kustannustasossa  

1 000 	Käytetyt määrärahat  

800  
-  

400 

200 

0 	 - 

1977 	1978 	1979 	1980 	1981 

Tienrakentamiseen  'a  parantamiseen 
käytetyt  määrärahat 1 ),  Mmk 

Määrärahat vuoden  1981  
• kustannustasossa 
•  Käytetyt maärärahat  

1000 	 fl 	fl____ 

400 

1977 	1978 	1979 1980 	1981 

1)  Ei sisällä kunnossapidon 
työllisyysmäärärahoja 

1)  Sisältää kunnossapidon 
työllisyysmäärärahat 
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Väg- och vattenbyggnadsverket i  Finland 1981 

Till  läsaren 

För det finska vägverkets arbete lik-
som för  så  många andra aktiviteter i 
vårt  land  var året  1981  ett exceptio-
nellt  år  med tanke  på  vädret.  Då  det-
ta skrivs verkar det som om alla förut-
sättningar funnes för att året  1982 

 också kan bli lika exceptionellt; ja 
kanske  till  och med värre. Även om 

 de  kommande åren igen vore sk. nor -
mala  år,  har  dock  händelserna  under 

 föregående och innevarande  år på 
 våra vägar satt  en  prägel, som kom-

mer att synas länge. 

Varje medborgare har säkert insett 
att dessa exceptionella vintrar och 
vårar med mycket snö samt tempera-
turer som medfört såväl halka som 
menföre erfordrat mera av väg-
verkets driftsanslag  än  vad  man  räk-
nat med. Våra vägar har ju ändå 
hållits i ett rätt  så  gott skick, vilket ej 
varit möjligt utan tillskott av medel 

 till  vägarnas dagliga  service.  

Med  all  sannolikhet har  den  stora all-
mänheten inte fäst uppmärksamhet 
vid det, att da servicen erfordrat me-
ra medel  än  vad  man  räknat med, har 

resurserna  till  underhållets övriga 
sektorer minskat. Ar  1981 led  under-

hållet brist  på  medel och detta med-
förde  en  minskning av beläggningsar- 

betena med nästan  en  femtedel som-
maren  1981  jämfört med vad som ha-
de planerats i början av året.  

Just  däri ligger  en  tidsinställd  bomb. 
 Med beaktande av  den  ökade  traf  i - 

ken  har vägbeläggningarna, både 
kall- och varmbeläggningarna, för-
nyats alltför långsamt, vartill våra 
grusvägar borde beläggas i mycket 
snabbare takt  än  vad som  nu är  fallet 

 bl.a.  med tanke  på  energibespa-
ringen. Våra vägar  är  visserligen fria 

från snö och farbara eftersom halka 
och menföre bekämpas,  men  vägens 
stomme löper  risk  för att falla sönder. 
Detta  är  vår vägpolitiks akilleshäl 
som  de  politiska beslutsfattarna med 
det snaraste borde observera och bes-
luta om: att öka resurserna för driften 
av våra  lands-  och vattenvägar.  Man 

 bör lägga märke  till  att  vi  använder 
endast  en  dryg tredjedel av  de  medel 
som vägtrafiken inbringar staten  tiU 

 vägarnas  service,  underhåll, förbätt-
ring och utveckling. Också  en god 

 mjölkko måste  man  vårda sig om. 

Helsingfors i januari  1982  

(Zt J 
uko  Loikkanen  
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Sammandra  

VVV:s  uppgift 
och  
organisation  

Väg- och vattenbyggnadsverket bi-
drar  till  att skapa förutsättningar för 
ett välfungerande samhälle genom 
att sörja för väg- och  vattentrafikie-
derna.  Till  verkets uppgifter hör att 
planera, bygga, förbättra och under-
hålla dessa leder och att utveckla 
väg- och  vattentrafikförhållandena.  

Väg- och vattenbyggnadsverket be-
står av väg- och vattenbyggnadssty-
relsen och distriktsförvaltningen. 

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen  är 
den  samordnande centrala förvalt-
ningsenheten för väg- och vattenväg- 
hållning.  Den är  indelad i avdelningar 
för  administration,  ekonomi, plane-
ring, byggnad,  drift  och vattenvägar. 

Regionalförvaltningen omhänderhas 
av  13  väg- och  vattenbyggnadsdist

-rikt.  De  utgör verksamhetens grund-
en heter, som självständigt sköter ver-
kets uppgifter inom sitt område. Re-
gionindelningen motsvarar med 
några  få  undantag länsindelningen. 
Varje distrikt har ett verksam hetsom-
råde för förvaltning, planering, bygg-
nad och underhåll och  de  flesta dess-
utom ett verksamhetsområde för 
vattenvägar.  

Saima  kanal fungerar som självstän-
dig förvaltningsenhet och omfattar 
verksamhetsområden för  administra-
tion, drift,  underhåll och byggnad.  

I  slutet av  år 1981  uppgick verkets 
egen  personal till 14773 (15096 år 
1980)  anställda. Verket sysselsatte yt-
terligare  2 927 (2 991)  personer, be-
stående av entreprenörers anställda 
och privata förare och maskinister, 
jämte  198 (169)  fångar. Verket syssel-
satte således inalles  17898 (18 256) 

 personer  

Vägarna 

Vägtrafiken 

För närvarande  är  vägtrafikens andel 
av landets sammanlagda  persontraf ik 

 92 %.  Motsvarande siffra för godstra-
fiken  är 55 %.  

Landsvägstrafiken ökade  år 1981  med 
 2 %,  medan tillväxten föregående  år 

 var endast  1 %. 

Medeldygnstrafiken (bilar/dygn)  på 
de  allmänna vägarna var  år 1981:  

Lands- Bygde- AIIm. 
 vägar vägar vägar  

samm.l.  

Permanent  
beläggning  2534 	1533 	2436  
Lätt 
beläggning 	496 	377 	470  
Grus 	218 	132 	154 

Sam man- 
lagt 	1062 	222 	675  

År  1981  körde  man på de  allmänna 
vägarna  18,4 mrd  bilkilometer. Härav 
var personbilarnas andel över  80 %.  

Vårt  lands  bilbestånd var vid slutet 
av  år 1981 1 452 631  bilar  (1 392 827 

 st  år 1980).  Antalet personbilar var 
 1 279 192  eller  88 %  av hela 

beståndet. Det fanns  52 698  lastbilar, 
 9 054  bussar och  102 303 paketbilar. 

 Biltätheten var  302  och personbilstät-
heten  266  bilar  per 1000  invånare. 

Vägnätet 

Omfattning 

Vid slutet av  år1981 vardet  allmänna 
vägnätets längd  75 203 km,  

Allmänna vägar 	1980 	1981 
km  (vid årets  slut)  

Riksvägar 	Huvud-  7 430 7 432  
Stamvägarfvägnät  3 690 3 688  
Övriga landsvägar  29 316 29 379  
Lansvägar 
sammanlagt  40436 40499  
Bygdevägar  34 522 34 704  
Allmänna vägar 
sammanlagt  74958 75203  

Motorvägar fanns det  205 km,  av vil-
ka  64 %  låg  I Nyland.  Motortrafik-
leder fanns det  78 km.  

Av  de  allmänna vägarna var  1 281 km 
 försedda med leder för lätt trafik och 
 5 560 km  med belysta vägavsnitt. 

Broar fanns det  10 607,  av vilka  1 795 
 var rörbroar. Andelen broar med vikt-

begränsning var  7 %,  dvs.  745  st. 

Det fanns vidare  750  broar med be-
gränsad genomfartshöjd, av vilka  127 

 hade  en  begränsning om  4 m.  

Det allmänna vägnätets omfattning 
 är  i det närmaste tillräcklig. Endast i 

mycket glest  beboda  trakter finns det 
 bosättn  ing utanför vägnätet. Behovet 

att bygga nya vägförbindelser  är  rin-
ga. 

Beläggningssituationen 

Vid slutet av  år 1981  var  36 581 km, 
 dvs  48,7 %  av  de  allmänna vägarna 

belagda. Av landsvägarna var  74,5 % 
 och av bygdevägarna  18,5 %  belag-

da. Alla riksvägar hade beläggning 
och av stamvägarna var några vägav-
snitt i Norra  Finland  utan beläggning. 

Vägarnas skick 

Av  de  allmänna vägarna var  år 1981 
ca 62 000 km  i tillfredsställande 
skick.  Till  övriga delar  är  vägnätets 
skick ifråga om konstruktionen hjälp

-1,Agt.  En  flärdedel,  ca 5 000 km  av  olje- 
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grusvägarna och  3 %  eller  400 km  av  12 735  trafikolyckor som av polisen  Väghållningsåtgärder  
de  permanentbelagda vägarna kräver 	anmäldes  till  vägmyndigheterna. 
förbättring av bärigheten. 	 ar  1981 
Under menförestiden på  våren kan 

 man  bli tvungen att införa trafik-
begränsningar  på  ungefär  17 500  väg-
kilometer.  Av dessa  är 90 %  grus-
vägar.  Under år 1981  måste trafikbe-
gränsningar införas  på 7 900  väg-
kilometer,  dvs.  10 %  av alla allmänna 
vägar. 

Hastighetsbegränsningar 

Nätet av allmänna vägar och dess tra-
fikarbete fördelade sig vid slutet av 

 år 1981  för olika hastighetsbegräns-
ningar  på  följande sätt: 

milj.  
km/h 	 km 

bilkm/år  

120 125 505 
100 10983 6278 
80(70) 58629 8750 
60 2448 1517 
50 2804 1319  

Servicenivån  

Vägbeståendets  servicenivå  är  i hu-
vudsak  god.  Mest bristfällig  är 

 servicenivån inom glestbebodda 
områden utanför huvudvägnätets 
verkningskrets samt inom stads-
områden. 

Det uppstår tidvis köbildning  på ca 
400 km  väg och det finns  ca 100 km 

 vägavsnitt, där det förekommer regel-
bunden och betydande trafikstock - 
fling.  

Trafiksäkerheten  

På  allmänna vägar inträffade  år 1981 
4109  olyckshändelser som ledde  till 

 personskador och därvid omkom  369 
 och skadades  5 951  personer.  Då 

 egendomsskador beaktas, inträffade 
 på  allmänna vägar sammanlagt 

Olyckorna med dödlig utgång ökade 
med  4 %  och olyckor som förorsaka-
de personskador minskade med  1 % 

 jämfört med ifjol. 

Väghållningen 

Riktlinjerna för väghållningen  under 
 1980-talet  är  följande: 

-  Att bibehålla det nuvarande väg-
nätets bärighet och vägkonstruk-
tionens skick. 

-  Vägnätets servicenivå görs jäm-
nare genom att förbättra väg-
trafikförhållandena i glesbygder-
na, lindra trafikproblemen  I  tät-
orterna och utveckla trafikför-
hållandena för fotgängare och 
cyklister. 

-  Trafiksäkerheten förbättras  så,  att 
speciellt  de  allvarligare trafik-
olyckorna minskas: 

-  Trafikekonomin förbättras genom 
väghållningsåtgärder, främst med 
sikte  på  att minska energi- och 
olycksfallskostnaderna. 

-  Genom väghållningen stöder  man 
 förutsättningarna att placera pro-

duktionsinrättningar inom utveck-
lings- och andra problemom-
råden. 

-  Vid planeringen och förverkligan-
det av väghållningsåtgärder vill 

 man  speciellt beakta att natur-, 
kultur- och  mil jövärden  bevaras. 

Väghållningen indelas i  service, 
 underhåll, förbättring och utveckling. 

Totalkostnaderna för väghållningen 
exklusive planering belöper sig  till 
25,5  miljarder  mark under  åren 

 1980-90  (enl. kostnadsnivån  år 
1981).  Härav går  26,5 % till service, 
22 % till  underhåll,  21 % till  förbätt-
ring och  30 % till  utveckling.  

Service  

Väderleksförhållandena  under  året 
inverkar. i betydande mån  på service-
verksamhetens omfattning och kost-
nader.  Under år 1981  försökte  man 

 upprätthålla servicen  på  samma nivå 
som  under  tidigare  år. Man  hade för 
avsikt att förbättra vinterservicen ge-
nom att i vägmästardistrikten ta i 
bruk ett nytt  system  för anträffbarhet 
och väderleksuppföljning. Dessutom 
försökte  man  förbättra halkbekämp-
ningsmetoderna.  På  grund av excep-
tionella väderleksförhållanden var 
vinterservicens nivå  dock  tidvis säm-
re  än  vanligt.  Den  rikliga snön  under 
värvintern  och höstvintern ökade 
kostnaderna för såväl snöplogning 
som halkbekämpning, i synnerhet 
som  man  ofta blev tvungen att utföra 
dessa arbeten  under  veckosluten. 

 Den  regniga sommaren minskade  å 
 andra sidan behovet av dammbind-

ning. 

Kostnaderna för  
service,  Mmk  
(enligt kostnads- 	1979 1980 1981  
nivån  år 1981)  

Utjämning av grus- 
vägars slitlager  60 52 59  
Dammbindning  71 78 60  
Lappning av lätta 
beläggningar  29 26 19  
Lappning av 
permanenta 
beläggningar  14 14 13  
Snöplogning  164 158 222 
Halkbekämpning  71 83 90  
Trafikdirigering  51 50 58  
Arbeten  på  
grönområden  26 27 23  
Färjor och andra 
specialprojekt  70 63 64  
Övriga 
servicearbeten  96 86 77  

Sammanlagt 	652 637 685 
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Underhåll 

Underhållets omfattning blev  man 
 tvungen att minska  på,  som  en  följd 

av  de  exceptionellt stora vinterser-
vicearbetena. Underhållskostnaderna 
för grusbelagda vägar var mindre  än 
under  tidigare  år,  ehuru vårens svåra 
menföre förorsakat  en  ökning av 
underhållsåtgärderna.  De permanent-
belagda vägarna underhölls i mindre 
utsträckning  än  tidigare,  trots  att  man 

 hade upskattat att behover av under-
håll skulle öka.  Under år 1981  istånd-
sattes  1034 km  permanentbelagda vä-
gar. Underhållet av lätta beläggnilig-
ar och öppna diken släpade efter i 
jämförelse med tidigare  år. 623 km 

 väg med lätt beläggning iståndsattes 
 under  redogörelseåret. 

Underhålls- 
kostnader,  Mmk  
(enl. kostnads- 	1979 1980 1981  
nivån  år 1981)  

lståndssättn  ing 
avgrusvägar  115 107 95  
Förnyande av 
lätta beläggningar  60 53 38  
Förnyande av 
permanenta 
beläggningar  128 133 126  
Underhåll av 
öppna diken  33 31 22 
Reparation  av 
trummor  28 20 20 
Reparation  av 
broar  8 8 8  

Sammanlagt 	372 352 309  

Förbättring 

Förbättringsarbeten gjordes  år 1981  
klart mindre  än under de  två före-
gående åren.  

I  det närmaste  900 km  grusväg för- 
bättrades och fick beläggning. Detta 
utgör  ca 70 km  mindre  än under  före- 

gående  år.  Åtgärderna gällde främst 
matar- och förbindelsevägar. Enbart 
konstruktionsförbättring utfördes  på 

 svagt trafikerade förbindelsevägar 
med grusbeläggning  på en  sträcka av  
230 km  eller med andra ord ungefär 
hälften av sträckan ifjol.  310 km  be-
lagd väg förbättrades  till sin  kon-
struktion. 

Förbättrandet  av broar med viktbe-
grånsningar minskade från före-
gående  år.  Detta berodde närmast  på 

 att  en  stor  del  av  de  broar som  är  vik-
tigast för  den  tunga trafiken redan 
förbättrats. Antalet broar med vikt-
begränsning minskade med  130. A  
andra sidan var  man  tvungen att in-
föra viktbegränsning för  8  broar. 

Förbättring,  Mmk 
(eni.  kostnads- 	1979 1980 1981  
nivån  år 1981)  

Förbättring av 
grusvägars 
konstruktion  363 365 258  
Förbättring av 
belagda vägars 
konstruktion  160 93 137  
Förbättrande och 
förnyande 
av broar  151 121 82  

Förbättring 
sammanlagt  674 579 477  

Utveckling 

Totalbeloppet för utveckling stanna-
de vid fjolårsnivån. Förändringar be-
träffande åtgärdsgrupperna kan inte 
heller anses betydande, ty  de  årliga 
kostnadsvariationerna beror närmast 

 på de  enskilda projektens tidsplane-
ring. 

Linjeföringen  förbättrades  på en 
 sträcka av  110 km  grusväg. Ytter-

ligare var arbeten i gång för att för-
bättra linjeföringen  på 270 km  väg.  I 

 projekten ingick  en  förbättring av  de 
 grusbelagda stamvägar som ännu 

återstår i Lappland. Övriga projekt 
fördelade sig ganska jämnt mellan 
det regionala och det ännu lägre väg-
nätet. 

Förbättring av linjeföringen  på  be-
lagda vägar var  under  arbete  på en 

 sträcka av nästan  200 km.  Synner-
ligen  få  projekt blev färdiga. Nästan 
alla arbeten utfördes  på  regionala vä-
gar och  på  huvudvägar. Mest huvud-
vägsprojekt fanns det  I Kajanalands 

 distrikt.  

Den  sammanlagda längden av på-
gående kapacitetsökande projekt var  
65 km,  Största delen av dessa projekt 
gick ut  på  att öka antalet körfält  till 

 fyra. Mest projekt fanns det i Helsing-
fo rs trakten. 

År  1981  var sammanlagt  ca 100 km 
omfarts-  och genomfartsvägar  under 

 arbete.  De  viktigaste projekten som 
blev färdiga var omfartsvägen i  Mänt-
sälä  och  den  västra infartsvägen  till 

 Varkaus.  

Den  enda nya vägförbindelsen som 
blev färdig  under år 1981  var lands-
vägen  Ylivieska—Haapavesi.  

Utveckling,  Mmk  
(enl. kostnads- 	1979 1980 1981  
nivån  1981)  

Förbättring av 
grusvägars 
linjeföring  137 134 148  
Förbättring av 
belagda vägars 
linjeföring  82 116 79  
Ökning av 
kapacitet  79 109 110 
Om-  och genom- 
fartsvägar  139 117 164  
Tätorts- 
regleringar  65 54 65  
Säkerhets- 
regleringar  124 143 114  
Övriga utveck- 
lingsåtgärder  62 69 86  

Utveckling 
sammanlagt  689 742 766  
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Kostnaderna 
för väg- 
hållning,  
Mmk  (enl. 
kostnads- 	1979 1980 1981  
nivån  1981) 

Service 652 637 685  
Underhåll  372 352 309  
Förbättring  674 579 477  
Utveckling  689 742 766  

Väghålln  ing 
sammanlagt 	2 387 2 310 2 237  

Kostnaderna 
för planering 	143 	146 	159  
Kalkylations- 
m.fl.  av- 
dragsposter 	—293 —244 —248  
Utgifterna för 
väghållning 	2237 2212 2 148  

Vattenvägar  

Den  transporterade godsmängden 
inom  den  inhemska vattentrafiken 
uppgick sammanlagt  15  miljoner  ton 

 och transportarbetet var  5,1  miljarder 
tonkilometer. Godsmängden för-
väntas öka med i medeltal  3  %  per 
år. 7  miljoner  ton gods  transportera-
des med fartyg.  De  flytande bränsle-
nas andel var alltjämt dominerande. 
Transportarbetet var  3,1  miljarder 
tonkilometer.  Timmer  flottades  7,7 

 miljoner  ton  och därvid var flott-
ningsarbetet  1,8  miljarder tonkilome-
ter. Härav utgjorde  1,7  miljarder ton-
kilometer insjötrafik och resten var 
flottning längs kusterna. 

Godstrafiken genom kanalverkets 
slussar (exkl. Saima kanal) var sam-
manlagt  7  miljoner  ton,  varav tim-
merflottning  6,5  miljoner  ton  och far-
tygstrafik  0,5  miljoner  ton.  

Genom Saima kanal transporterades 
sammanlagt  1,4  miljoner  ton gods, 

70  %  av fartygstrafik och resten var 
timmerflottning.  De  viktigaste varu-
slagen var rundvirke, papper, papp 
och kartong samt flytande och  mine-
raliska  bränslen och vidare olika mi-
rieralprodukter och råmineraler. 
Dessutom transporterades i transito-
trafik  en  betydande mängd olika me-
tallprodukter. Transitotrafikens vo-
lym har ökat med över  80  %  sedan  i 
fjol och var  under  verksamhetsåret  
114000 ton.  Av  de  fraktfartyg som 
trafikerade kanalen var  85  %  sovje-
tiska,  12  %  finländska och  3  %  väst-
tyska och svenska. 

Persontrafiken  på Saima  kanal omfat-
tade  35 000  passagerare, vilket var  20  
%  mindre  än under  föregående  år. 

 Kanalen öppnades för trafik  6.4.  och 
stängdes  23.1.1982.  Trafikperioden 
omfattade  293  dygn.  

I Finland  finns det  12 600 km  ut-
prickade farleder, av vilka  6 500 km 

 vid kusten och  6100 km på  insjö-
vattnen. Av kustfarlederna  är 3 200 
km  belysta. Av farlederna i det inre 
av landet  är 700 km  djupfarleder  på 
Saimen,  2 600  huvudfarleder och  
2 700 km  bifarleder. Dessutom finns 
det  3 100 km  andra utprickade farle-
der och lösflottningleder. Antalet 
handels- och industrihamnarna  är 60, 

 av vilka  10  finns inom Saimens 
vattensystem. 

Vattenväghållningen  

Kostnaderna för verkets egen vatten- 
väghållning (utan  administrations 

 kostnader) ökade från föregående  år 
 reellt med  7  %  och utgjorde  78,8  mil-

joner  mark.  Härav var  27,6  miljoner 
 mark drifts-  och underhållskostnader 

och  51,2  miljoner  mark  kostnader för 
utveck  I ingsåtgärder.  

fartsstyrelsen.  minskade däremot 
med  8  %  och uppgick  till 18,6  miljo-
ner  mark.  

Beträffande underhållet fortsätter 
grundreparationerna  pa  sluss- och ka-
nalkonstruktionerna. Förbättringsar-
betena  på  lotsstationerna vid Saimen 
igångsattes. För att främja vintertraf i - 
ken  förbättrades slussanordningarna. 
Vägen mellan riksgränsen och Bruc-
nitchnoe belades och breddades.  

Man  fortsatte att utveckla vatten-
vägsnätet genom att planera och byg-
ga nya vattenvägsförbindelser och 
förbättra det redan existerande 
vattenvägsnätets funktionsduglighet. 

Arbetena  på  farlederna  till Raumo 
 och  Vasa,  vilka pågått  under  flera  år, 

 blev färdiga. Muddringsarbetena  på 
den  södra farleden  till Raumo  utför-
des som  en  enda entreprenad  under 

 åren  1977-1981.  

Från havsbottnen lyftes över  550 000 
m  jord- och bergmassor och arbetet 
kom att kosta  25,6  miljoner  mark. 

 Detta  är  vårt  lands  dyraste farleds- 
projekt. Farledens nya seglationsdjup 
blev  9,0 meter. 

Muddringsarbetena  på  farleden  till 
Vasa  förverkligades som  6  olika 
entreprenader och kostade  15,3  mil-
joner  mark. Farledsarbetena  utfördes 
åren  1975-1981  och  set  nya segla-
tionsdjupet blev även i denna farled  
9,0 meter.  

Det mest betydande projektet inom 
sjöområdet utgjorde Idensalmi  far-
led,  där arbeten utfördes både  på  ka-
nalerna vid Ahkiolahti och Nerkoo. 
Projektet  är  synnerligen omfattande 

- bl.a. förnyas slussarna vid  Ahkio- 
lahti  och Nerkoo fullständigt och to-
talkostnaderna stiger  till  över  53  mil-
joner  mark.  Detta projekt blir för hu-
vudfarledens  del  färdigt  till  början av 
seglationsperioden  1983  samt för 
Runni farleds och hamnens  del till 

 början av seglationsperioden  år 1984. 
vilket var  7  %  mera  än under  före- 	Byggnadskostnaderna för havsfar- 
gående  år.  Av trafiken utgjordes över 	ledsprojekt, vilka finansieras av sjö- 

35  



The Roads and Waterways Administration 
of Finland 1981 

To the reader 

For the Roads and Waterways Ad-
ministration, as for many other activi-
ties in Finland, 1981 was an excep-
tional year for weather. At the 
moment it seems as if 1982 is going to 
be just as unusual, and perhaps even 
worse. Although future years are 
likely to be average or normal, the 
events of last year and this will have 
left their mark for a long time. 

Every citizen must have realized that 
these exceptional winters and springs 
with very much snow, unfavourable 
temperatures that cause slipperiness, 
and spring thaw, have used up more 
of the Roads and Waterways Ad-
ministration's maintenance revenues 
than expected. However, our roads 
are in satisfactory condition due to 
the fact that more money has been 
spent on the daily maintenance of 
the roads. 

Ordinary people have probably not 
noticed that as road maintenance 
has consumed more of the means 
than expected, there has been less 
money left for other sectors of main-
tenance. ln 1981 repair work suffered 
from the lack of money and therefore 
about one fifth less surfacing was laid 

than had been planned at the begin-
ning of the year. 

This is the time-bomb in our road net-
work. Neither hot nor cold mix road 
surfacings have been renewed 
quickly enought for the increase in 
traffic volume and gravel roads 
ought to be surfaced much faster in 
order to save energy. Our roads are 
free from snow and passable because 
slipperiness and damage from spring 
thaw have been prevented, but the 
road structure runs the risk of break-
ing up. This is the Achilles' heel of our 
road policy which the political 
decision makers should observe and 
decide upon. They must increase the 
resources for the upkeep of our roads 
and waterways. It should be noted 
that we use only a little more than 
one third of the revenues raised by 

the State from the roads on the road 
maintenance, reparation, reconstruc-
tion and development of our road 
network. We must take care of our 
life lines. 

Helsinki, January 1982  

Loikkanen  

() 



Summary 

Task and 
organization 
The Roads and Waterways Adminis-
tration provides infrastructural ser-
vices for society by keeping up 
routes for road and water traffic. The 
tasks assigned to the RWA include 
the design, construction, improve-
ment and maintenance of these 
routes, as  weil  as the development of 
road and water traffic conditions. 

The RWA consists of a Central Ad-
ministration and a District Adminis-
tration. 

The Roads and Waterways Adminis-
tration is the co-ordinating central of -
fice of road and waterway construc-
tion and maintenance. It consists of 
Departments for Administration, 
Economics, Design, Construction, 
Operations and Waterways. 

The country is divided into 13 Road 
and Waterway Districts, which form 
the basis operational units, each run- 
fling the regional service indepen-
dently within its area. With a few ex-
ceptions, the districts coincide geo-
graphically with the administrative 
provinces of Finland. Each district 
runs an administrative, design, con-
struction and maintenance service, 
most of them a waterway service as 
we  Il.  

The Saimaa Canal is a separate ad-
ministrative unit with administrative, 
operational, maintenance and con-
struction services of its own. 

At the end of 1981 the Roads and 
Waterways Administration had 
14773 persons in employ (15096 in 
1980). The labour of contractors and 
private lorry and machine operators 
consisted of 2 927 persons (2 991) and 
the number of prisoners employed 
198 persons (169). The over-all per-
sonnel of the Administration totalled 
17898 persons (18 256). 

Roads 

Road Traffic 

At the moment road traffic stands for 
92 % of all person traffic and 55 % of 
all freight transport. 

Last year road traffic increased by 
2 % while the growth in the previous 
year was only 1  %.  

Average daily traffic volume  (ve
-hicles/day)  on public roads in 1981: 

High- 
ways 

Local- 
roads 

Public 
roads 
total 

High 
quality 
pavements 2534 1533 2436 
Light-type 
surfacings  496 377 470 
Gravel 
roads 218 132 154 

Total 	1062 	222 	675 

The volume of traffic on public roads 
in 1981 amounted to 18,4 billion 
vehicle-km. Passenger cars stood for 
more than 80 % of the total volume. 

At the end of 1981 there were 
1 452 631 motor vehicles in the 
country (1 392 827 vehicles in 1980). 
There were 1 279192 cars, 88 % of 
the motor vehicle stock. There were 
52 698 lorries, 9 054 buses and 
102 303 delivery vans. The automo-
bile density was 302 automobiles and 
the car density 266 cars per 1 000 in-
habitants. 

Road Network 

At the end of 1981 there were 75 203 
km of public roads in Finland. 

Public Roads 	 1980 	1981 
km (end o.f year) 

Main Roads 
(I 	class) 7430 7432 
Main Roads  
(Il 	class) 3690 3688 
Other Highways 29 316 29 379 
Highways total 40 436 40 499 
Local Roads 34522 34704 
Public Roads 
total 74 958 75 203 

The length of motorways totalled 205 
km of which 64 % in the Province of 

 Uusimaa.  There were 78 km of 
special motor traffic roads. 

There were 1 281 km of routes for pe-
destrian and bicycle traffic and 5 560 
km of illuminated road sections on 
public roads. 

There were 10 607 bridges of which 
1 796 had a tube structure. Bridges 
with weight restrictions amounted to 
745 or 7 % of all bridges. 

There were 750 bridges with limited 
overhead clearance. At 127 bridges 
the overhead clearance was  ^  4 
meters. 

The public road network is nearly suf-
ficient as there is population outside 
the network only in very sparsely 
populated regions. There is no great 
need of building new road connec-
tions. 

Road  Surtacings 

At the end of 1981 36 581 km or 
48,7 % of all public roads had a per -
manent road surfacing. Highways had 
a road surfacing over 74,5 % of the 
total length and local roads over 
18,5  %,  respectively. All the main 
roads (I class) had a road surfacing 
and only some road sections of the 
main roads  (Il  class) in Northern Fin-
land have not yet been surfaced. 
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Speed Limits 

Speed limits on public roads and at 
various traffic volumes at the end of 
1981 were distributed as follows: 

million 
km/h 	 km automo- 

bile- 
k rn/year 

120 125 505 
100 10983 6278 

80 (70) 58 629 8 750 
60 2448 1517 
50 2804 1319 

Traffic Safety  

ln  1981 there were 4109 accidents 
involving persons on public roads 
killing 369 and injuring 5 951 persons. 
Including property damages there 
were 12 735 traffic accidents 
reported to the road authorities by 
Police on public roads, 

The number of fatal road accidents 
increased by 4  %  while there was a 
decrease of 1 % in accidents re-
sulting in personal damages over the 
previous year. 

Road Construction 
and Maintenance 

Road maintenance 
The guidelines of road construction 
and maintenance in the the 1980's are Road maintenance 
as follows: Cost, Million ElM 
-  the bearing capacity and struc- (at 1981 cost 

tural 	condition of today's 	road level) 
network will be preserved. 

-  the level of service of the road Grading of gravel 
network will be balanced by  im-  wearing course 
proving road traffic conditions in Dust alleviation 
sparsely 	populated 	regions, 	by Repairing light 
alleviating urban traffic problems surf acings 
and by developing traffic condi- Repairing 
tions  for pedestrians and bicycle permanent 
riders. surfacings  

Snow removal 
Anti-skid 
treatment 
Traffic control 
Road plantation 
works 
Ferries and other 
special works 
Other 
maintenance 
measures 

Total 

Reparation 

Cost of 
Reparations, 
Million FIM 
(at 1981 cost 
level) 

Reparations of 
gravel roads 
Reparations of 
light surfacings 
Reparations of 
asphalt 
pavements 
Reparations of 
open ditches 
Reparations of 
culverts 
Reparations of 
bridges 

Total 

Reconstruction 

Reconstruction 
Million FIM 
(at 1981 cost 
level) 

Improving 
structure of 
gravel roads 
Improving 
structure of 
surface roads 
Improving or re-
construction of 
bridges 

Total 

164 158 222 

71 	83 	90 
51 	50 	58 

26 	27 	23 

70 63 64 

96 86 77 

652 637 685 

1979 1980 1981 

	

115 	107 	95 

	

60 	53 	38 

128 133 126 

33 31 22 

28 20 20 

	

8 	8 	8 

372 352 309 

1979 1980 1981 

363 365 258 

160 93 137 

	

151 	121 	82 

674 579 477 

traffic safety will be promoted by 
reducing the number of severe 
road accidents in particular. 
traffic economy will be improved 
by road construction and main-
tenance measures aimed at re-
ducing energy and accident costs. 
the conditions of production will 
be improved by road construction 
and maintenance measures, par-
ticularly in developing regions 
and other problem areas. 
the preservation of natural, cul-
tural and landscape values will be 
taken into particular consider-
ation in planning and implement-
ing road construction and main-
tenance measures. 

Road construction and maintenance 
consist of road maintenance, 
reparation, reconstruction and devel-
opm ent. 

The over-all cost of road construction 
and maintenance in 1980-1990 with-
out planning and design is 25,5 billion 
FIM (at the 1981 cost level). Road 
maintenance will take 26,5  %,  
reparation 22  %,  reconstruction 21  %  
and development 30  %.  

Road Construction 
and Maintenance 
Measures in 1981 

1979 1980 1981 

60 52 59 
71 	78 60 

29 26 19 

14 	14 	13 

38  



Development 
Million  FIM 

 (at 1981 cost 
level) 

Improving route 
of gravel roads 
Improving route 
of surfaced roads 
Increasing 
capacity 
Bypasses and 
Through Roads 
Urban Traffic 
Arrangements 
Safety Measures 
Other 
Development 

Total 

1979 1980 1981 

137 134 148 

82 116 79 

79 109 110 

139 117 164 

65 	54 65 
124 143 114 

62 69 86 

689 742 766 

Cost of Road 
Construction 
and 
Maintenance, 
Million  FIM  
(at 1981 cost 	1979 1980 1981 

level) 

Road 
maintenance 
Reparations 
Reconstruc-
tion 
Development 

Road 
Construction 
and 
Maintenance 
Total 

Cost of 
Planning 
Compu- 
tational Items 
and Other 
Depreciations 
Road 
Construction 
and 
Maintenance 
Expenses 

652 	637 	685 
372 	352 	309 

674 	579 	477 
689 	742 	766 

2387 2310 2237 

143 146 159 

—239 —244 —248 

2237 2212 2148 

Development Waterways 

The quantity of freight carried in 
domestic water transport amounted 
to 15 million tons, equal to 5,1 billion 
ton-km. The quantity is estimated to 
increase annually by 3  %.  Vessel 
transport stood for 1 million tons and 
the proportion of liquid fuels was still 
dominant. Transport performance to-
talled 3,1 billion ton-km. 

Timber transports amounted to 7,7 
million tons equal to 1,8 billion ton- 
km. Most, or 1,7 billion ton-km, fell 
on inland waterways and the rest on 
coastal channels. 

Freight transport through locks  (excl. 
 Saimaa Canal) amounted to 7 million 

tons of which 6,5 million tons timber 
floating and 0,5 million tons vessel 

transports. 

Freight transport through Saimaa 
Canal totalled 1,4 million tons, an in-
crease of 7  %  over the previous year. 
Vessel transport stood for more than 
70  %  and the rest was timber 
floating. 

The volume of passenger traffic on 
Saimaa Canal amounted to 35 000 
passengers, a decrease of 20  %  from 
the previous year. The Canal was 
opened to traffic on April 6th and it 
was closed on January 23rd, 1982. 
The navigation season lasted 293 
days. 

There are 12 600 km of signed 
channels in Finland of which 6 500 
km on the coast and 6 100 km on in-
land waterways. There is illumination 
on 3 200 km of coastal channels. Of 
the inland channels, 700 km are deep 
channels on lake Saimaa, 2 600 km 
are main channels  and2  700 km 
secondary channels.  ln  addition there 
are 3 100 km of other signed channels 
and floating channels. There are sixty 
commercial and industrial harbours 
of which ten are located on Lake 
Saimaa. 

Waterway 
Construction and 
Maintenance 

The cost of waterways construction 
and maintenance (without adminis-
tration costs) increased by 7  %  over 
1980, up to 78,8 Million  FIM.  Opera-
tion and maintenance stood for 27,6 
Million and development for 51,2 
Million  FIM.  

There was a reduction of 8  %  in the 
cost of sea channel construction 
financed by the National Board of 
Navigation. These construction 
expenses totalled 18,6 Million  FIM.  

Channel works at  Rauma  and Vaasa 
that have continued for several years 
were completed. Clearing works on 
the Southern Channel of  Rauma  were 
made as one contract during 1977-
1981. More than 550000  cu.m.  of soil 
and rock was cleared and the channel 
project  -  the most expensive one in 
Finland  -  cost 25,6 Million  FIM.  The 
new navigable depth is 9,0 m. 

Clearing works on the Vaasa Channel 
were made in six contracts and the 
expenses totalled 15,3 Million  FIM. 

 The work was carried out during 
1975-1981 and the navigable depth 
today is 9,0 m. 

On inland waterways the most 
important new project was the 

 Iisalmi  Channel where works were 
made both at  Ahkiolahti  and  Nerkoo 

 Canals. The locks at  Nerkoo  will be 
re-constructed and the over-all 
expenses will amount to over 53 
Million  FIM.  The channel will be 
completed by the beginning of the 
1983 navigation season while the 

 Runni  Channel and harbour will be 
completed a year later. 
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ORGAN  ISAATIO  

Tie-  ja  vesirakennuslaitos  
Tie-  ja  vesirakennushallitus  

Tie-  ja  vesirakennushallituksen istunto 

Pääjohtaja 

Ylijohtaja 

Hallinto- 

osasto 

Talous- 

osasto 

:  
: 

Suunnittelu- 

osasto 

Yleinen Isto Tutkimuststo Tietsto 
Hallintotsto  Tieverkko- :  Tiensuun- 
Henkilöstö- tsto - nittelutsto  
tsto Talouststu Sillansuun- 
Oi keustsio  Ti I  itst  o nit  tel  utsto  

Tieto jenkä-
sittelytsto 

Rakennus- 

osasto 

Tienraken - 
nu  ststo 
Sillanraken-
nuststo 

 Rakentamis-
talouden tsto 
Maatutki-
muststo 
Sotilastsio 

Käyttö- 

osasto 
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pitotstO 
Liikenne-
tSt() 
Konetsto 

 Hankinta-
tst() 

Vesitie

-osasto 

Tutkimus- 
tsto 
Suunnittelu- 
tsto 
Rakennus - 
(sto  =  

Piirihallinto  
Tie-  ja  vesirakennuspiirit  (13  kpl)  

Piiri-insinööri 

Saimaan  I  kanava 

Kanava- 
pää  llikkkö 

e: 
E 2E  _  

Hallinto- 	 Suun- 	 Raken- 	 Kunnos- 
	 Vesilie- 

toimiala 	 nittelu- 	 nus - 	 sapito- 	 toimiala 

toimiala 	 toimiala 
	

toimiala 

-  pääjohtajan  ja  ylijohtajan työnjako merkitty  pisteviivalla  
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Laitoksen johto 

Pääjohtaja 
Ylijohtaja  
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U 
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I 
	

Turun piiri 
H 
	

Hämeen piiri 
Ky 
 

Kymen piiri 
M 
	

Mikkelin piiri 
PK 
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Ku Kuopion piiri 
KS Keski-Suomen piiri 
V 
	

Vaasan piiri 
KP 
 

Keski-Pohjanmaan piiri 

0 
	

Oulun piiri 
Kn 
	

Kainuun piiri  
L 
	

Lapin  piiri  

Kanavapäällikkö  

Jouko Loikkanen 

Väinö Suonio 

Raimo  Salmi 
 Erkki Koskinen 

Eero Hietanen 
 Anton  Ortamo 

 Pekka  Härkönen 
 Jarkko  Saisto  

Lasse  Vaismaa  

Esko Pekkarinen 
Jouni Levanto 
Mikko  Köppä 

 Ville  Mäkelä 
 Kauko Nummela 

Kauko Koistinen 
Martti Soininen  
Aaro Piesala 

 Sven  Cederberg 
Viljo Halonen 
Pentti  Ikonen 

 Pentti  Piirainen  
Sauli Niku -Paavo  

Saimaan kanava 	Seppo  Koivupuro 
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