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Tie-  ja  vesirakennuslaitos  
Toimintakertomus  1982  

Sisäkansien  kuvat:  

1. Yleisten teiden hoidon kannalta vuosi  1982  oli lähes 
normaali  ja  esim. lumitöihin  käytettiin  176  Mmk. Vastaava 
luku edellisenä sääoloiltaan vaikeana vuonna oli  251 

 Mmk.  

2. Päällystystöitä  tehtiin yhteensä  3 697 km.  Edellisenä 
vuonna päällystettiin teitä  vain 3 117 km. 

3. Kautun  uusi silta Ruovedellä kantatie 66:lla.  

4. Savilanden  silta liikenteelle avatulla Mikkelin ohikulkutiel
-lä. 

5. Kemijärvelle valmistunut  312  ni  mittainen maantiesilta 
(vasemmalla) poisti tieverkostamme viimeisen valtatiellä 
olleen  sillan,  jossa rautatie  ja  maantie olivat samassa 
tasossa.  

I 6. Yksityistiesilta Laitikkalassa. 

7.  Landen ohikulkutiestä avattiin liikenteelle  6,4  km:n osuus 
valtatie 4:ltä valtatie 12:lle Kouvolan suuntaan.  

Lähes  40  km:n pituinen Padasjoen—Lammin  maantie val-
mistui. Kuvassa Padasjoen keskustan uusi sisääntulotie. 

Sulkukanavien  kautta  (pi.  Saimaan kanava) uitettiin raaka- 
puuta  6,4  milj. tonnia. Kuva  Vääksyn kanavalta. 

I 10. Ahkiolanden  kanavan uusi sulku työn  alla.  Sulun  pituus  on 
165 mia  leveys  16 m.  

Maassamme oli vuoden  1982  lopussa lauttapaikkoja  87  ja 
 vuosikymmenen lopussa niitä  on  enää  50.  

112.  Suomen ensimmäinen yleisten teiden yhdysliikennettä 
hoitamaan suunniteltu  22  tonnin ilmatyynyalus Larus 
koeajolla. 

Kansikuva:  Vuonna  1982  valmistunut  460 m:n  pituinen Kaitais
-ten  silta yhdistää  Kustavin  kunnan pääsaaren mantereeseen.  
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Lukijalle 

Kun koetin nopealla ajatusriuhtaisulla 
löytää vuodesta  1982  jonkin sellaisen 
osasen, joka poikkeuttaa  sen  muista  tun -
temistani "tievuosista",  niin mieleeni tu-
livat sillat. Vaikka syvällinen tilastotar-
kastelu voisi viedäkin kokonaan toisen-
laisiin kirjoitusaiheisiin, olen tässä kirjoi-
tuksessa kuitenkin uskollinen  tuolle  en -
sivaikutelmalle.  

Vuonna  1982  valmistui yhteensä  231 
 siltaa (vuonna  1981 232),  mutta tuo si-

nällään huomattava luku ei olisi vielä 
tuonut siltoja ensimmäisenä mieleeni.  

Sen  aiheutti varmaankin  se,  että viime 
vuonna valmistuivat suuret Kaitaisten, 
Kemijärven, Savilanden, Kautun, Aimä-
raution, Korssundetin  ja  Suomussalmen 

 (kuva)  sillat. Julkisuudessa käsiteltiin eni-
ten siltaa, joka ei valmistunut, joka silta 

 on 10 000.  maamme silta, jonka peruski
-yen  juhlavan muurauksen yhteydessä 

pidettiin siltatuotantoamme esittelevä 
juHanäyttely  ja  joka valmistuu vuonna 

 1983  komeaksi Joensuun ohitustien sil-
laksi, Pekkalan sillaksi, mutta jonka  kan

-natinpalkit  valuivat vuonna  1982  kanna
-tinpilareiltaan Pielisjokeen.  

Koko 1980-luku muodostuu suurten sil-
tojen vuosikymmeneksi. Vuosikymme-
nelle lähdettäessä maassamme oli lähes 

 100  lossipaikkaa  ja  vuosikymmenen 
päättyessä niitä pitäisi olla enää noin  50.  
Lossiyhteys  on  yleensä  sen  mittainen 
vesistön ylitys, että siihen rakennettuna 
silta sekä näkyy että vaikuttaa  ja  -  kuu-
luu.  
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Tielaitos ymmärtaä,  että siltojen raken-
tamisen yhteydessä  on  erityisesti  paneu-
duttava maisemallisiln  näkökohtiin. 
Näin  on  myös tehty. Olemme siltojen 
muodon, korkeuden, leveyden, mate-
riaalien,  rakentamistavan  ja  muiden 
seikkojen osalta nähneet sekä suunnitte-
lussa että rakentamisessa paljon vaivaa 
sekä erilaisten mielipiteitten etsimises-
sä, kuulemisessa  ja  huomiolmisessa  että 
myös kansainvälisen  siftakehityksen 

 seuraamisessa. Emme ole aina valinneet 
halvinta  toteuttamisvaihtoehtoa,  vaan 
olemme olleet valmiit myös kustannuk-
sissa  joustaen huomioimaan ympäristöl-
liset  näkökohdat, mutta  sen  jälkeen to-
teuttamisen taloudellisuus  on  ollut kun-

Iteänä  päämääränä. 

Viime vuonna valmistuneiden siltojen 
 rakentamiskustannukset  olivat  230 

 Mmk, kustannusten ollessa  3 133 
 mk/m2 .  Vuonna  1981  vastaavat luvut 

olivat  156  Mmk  ja  2 525  mk/m.  

Vesistöjen  Suomi on  myös siltojen  Suo-
mi.  Meillä  on  yli  10  000  siltaa, joista enää 
runsaat  600 on  sellaisia, jotka eivät täytä 
raskaan ajoneuvoliikenteen vaatimuk-
sia. Tällä vuosikymmenellä lisäämme 
myös  siftojemme kunnossapitotoimia.  

Silta  on  hyvin tärkeä  ja  hyvin näkyvä tien 
 osa.  Se  yhdistää  ja  edistää,  sen  puuttumi-

nen  ja  huonokuntoisuus  erottaa  ja  hidas-
taa.  Siltatoiminta  1980-luvulla  vie  maam-
me laajojen osien taloudellista kehitystä 
voimakkaasti eteenpäin.  

z)  
( 	

Jouko Loikkanen  
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Tieliikenne  

Tällä hetkellä tiellikenteen osuus  koko 
 maan henkilöliikenteestä  on  noin 90%ja 

tavaraliikenteestä  58  %  (v. 1981).  

Henkilölilkenteen  kehitys  1970-luvun 
ouolivälistä lähtien  on  ollut seuraavaa: 

liikkuvuus  on  jonkin verran lisäänty-
nyt, mikä johtuu lähinnä vapaa-ajan 

 matkojen  kasvusta 
polkupyörän käyttö  on  huomattavasti 
lisääntynyt 
joukkoliikenteen  osuus  on  hieman 
vähentynyt. 

Tavaraliikenteessä ennakoidaan pitkien 
maantiekuljetusten siirtyvän hieman ve-
si-  ja  rautateille, siltä osin kuin näitä 
vaihtoehtoja  on  käytettävissä  ja  siirtymi-
nen  on  kuljetusteknillisesti  ja  -taloudelli-
sesti mandollista. Tieliikenteen osuu-
den henkilö-  ja  tavaraliikenteessä arvioi-
daan  1980-luvulla pysyvän likimain en-
nallaan.  

Tie-  ja  vesirakennuslaitos seuraa maan-
tielilkenteen kehitystä suorittamalla 
kuukausittain yhden arkipäivän  (klo  06-
22)  liikennelaskennan  n. 60  laskentapis

-teessä.  Tulosten perusteella laskettiin 
liikenteen keskimääräinen kehitys 

 1981 —1 982.  

Autoliikenteen kasvu oli  6  %.  Henkilö-  ja 
 pakettiautojen liikennemäärät  kasvoivat 

huomattavasti eli  7,5  %  ja  8%,  sen  sijaan 
kuorma-  ja  linja-autoliikenne pysyi  ert- 

Polttonesteiden  hinnan  pysyminen vuo-
den  1981  hintatasossa  ja  henkilöautojen 
nsi rekisteröintien ennätyksel  linen 

 määrä vuonna  1982  myötävaikuttivat 
 osaltaan liikenteen voimakkaaseen kas-

vuun. Merkillepantavaa  on  myös, että 
uonna  1982  marras-joulukuussa olivat 

liikennemäärät keskimäärin  15  %  suu-
rempia kuin edellisenä vuonna, mikä 
selittynee ainakin osittain myöhäisen  

talven  aiheuttamilla  poikkeuksellisen 
hyvillä keliolosuhteilla. 

Autoliikenteen kehitys  1975-1982 

1975-1976 1  %  
1976-1977 2% 
1977-1978 4% 
1978-1979 4% 
1979-1980 1  %  
1980-1981 3% 
1981-1982 6%  

Yleisten teiden keskimääräinen vuoro-
kausiliikennemäärä (autoa/vrk) oli vuon-
na  1982:  

Maan- Paikal-  Yleiset 
tiet listiet  tiet 

yht. 

Kestopääll.  2587 1520 2478  
Kevytpääll.  501 369 470  
Sora  215 134 154  
Yhteensä  1101 228 699  

Vuonna  1982  yleisilla  teillä ajettiin  19,1  
mrd. autokm  (v. 1981 18,4  mrd.  au -
tokm).  Henkilöautojen osuus oli yli  80% 

 koko  suoritteesta.  

Maamme autokanta oli vuoden  1982 
 lopussa  1 532 697  autoa. 

Autokanta  Muu- 
(vuoden  1981 1982  tos  
lopussa) 

Kaikki 
autot  1 452 631 1 532 697 +5,5  
-  henkilö- 

autot  1 279 192 1 352 055 +5,7  
-  kuorma- 

autot  52 698 52 996 +0,6  
-  paketti- 

autot  102303 108684 +6,2  
-  linja- 

autot  9 054 9 066 +0,1  
- erikois- 

autot  9 384 9 896 +5,5  

Autotiheys  oli  317 (302)  ja  henkilöautoti-
heys  279 (266)  autoa  1 000  asukasta 
kohti. 

Kotimaan henkilöliikenne  vuo  
1988  (mrd. henkilökm)  

EJ  Ilmaliikenne  

EJ  Rautatiehikenne 

Tiellikenne  
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tiet 

Yleiset tiet  1. 1. 1983  hallinnollisen 
 luokituksen  mukaan,  75 448 km  

Muut maan-
tiet  

Valtatiet ' 	29 529 km 

7 393 km  

Yleiset tiet  1. 1. 1983  toiminnallisen 
 luokituksen  mukaan,  75 271 km"  

Seudul- 
liset  

tiet 	Kokoojatiet 

tatt :: u536km  

1)  lisäksi  ramppeja  177 km  

Yleiset tiet  päällysteittäin  vuosina  1960-
1980, km  

EJ  Sora  
KevytpäällYste  

75  000EJ Kestopäällyste  

000 

1960 	1965 	1970 1975 	19O  

Tieverkko 

Laajuus 

Vuoden  1982  lopussa oli yleisten teiden 
pituus  75 448 km.  

Yleiset tiet  
km  (vuoden  1981 1982  Muutos 
lopussa) 

Valtatiet  7 432 7 393  -  39  
Kantatiet  3 688 3 682  -  6  
Muut 
maantiet  29 379 29 529 +150  

Maantiet 
yhteensä  40499 40604 +105  

Paikallis- 
tiet  34704 34844 +140  

Yleiset tiet 
yhteensä  75 203 75 448 +245 

1)  Päätieverkko  

Moottoriteitä oli  205 km (205 km),  josta 
 64  %  oli Uudellamaalla. Moottoriliiken-

neteitä oli  87 km.  

Yleisillä teillä oli  1 437  km:n  (1 281 km) 
 matkalla kevyen liikenteen väyliä  ja va

-laistuja tieosia  5 775 km (5 560 km).  

Siltoja oli  10 860,  joista  1 870  oli putkisil-
toja. Painorajoitettujen siltojen osuus oli 

 645 (745)  eli  6% (7  %). 

Alikulkukorkeudeltaan  rajoitettuja silto-
ja oli  766 (750),  joista lOS:llä  (127)  rajoi-
tus oli  ^  4 m.  

Yleisen tieverkon laajuus  on  lähes riittä-
vä. Tieverkon ulkopuolelle  jää  asutusta 

 vain  hyvin harvaan asutuilla seuduilla. 
Uusien tieyhteyksien rakentamisen tar-
ve  on  vähäinen. 

Päällysletilanne  

Vuoden  1982  lopussa oli päällystettyjä 
teitä  37 810 km (36 581 km)  eli  50,2  %  
(48,7  %)  yleisistä teistä. Maanteistä oli  
75,9 %  (74,5  %)  päällystetty  ja  paikallis

-teistä  20,1  %  (18,5  %).  Kaikki valtatiet oli 
päällystetty  ja  kantateistä  oli päällystä-
mättä eräitä Pohjois-Suomen tieosuuk

-sia.  

Teiden kunto 

Vuonna  1982  oli noin  64 000 km  yleisis-
tä teistä tyydyttävässä kunnossa. Muilta 
osin tiestön rakenteellinen kunto  on 

 välttävä. Kevytpääl lysteteistä (yht. 
 22 607 km)  noin  5 700 km  ja  kestopääl-

lysteteistä (yht.  14 664 km)  noin  2 000 
km  vaatii kantavuuden parantamista. 
Kelirikkoalttiita teitä  on  noin  17 500 km, 

 joista sorateitä  on 90  %.  Viime vuosina 
näistä teistä noin puolelle  on  kevätkeliri

-kon  aikana jouduttu asettamaan liiken-
nerajoitus. Vuonna  1982  liikennerajoi-
tuksia  oli  6 400  tiekilometrillä  (7 900  
tiekm)  eli  8  %:lla  kaikista yleisistä teistä. 
Tämä  on  noin  75 %  vuosien  1972-1 981  
liikennerajoitusten  määrän keskiarvos-
ta. Tiestön rakenteellinen huonokuntoi-
suus  on  ongelmana erityisesti Keski-  ja 

 Pohjois-Suomessa  ja  alemmalla tiever
-kolla,  missä  se  vaikeuttaa eniten maata-

louden  ja  metsäteollisuuden raskaita 
kuljetuksia. 

Nopeusrajoitukset  

Yleisten teiden verkko  ja  liikennesuo 
 jakautuivat vuoden  1982  lopussa eri 

peusrajoituksille seuraavasti:  

milj.  
auto- 

km/h km  % km/v.  9 

120 125 0,2 532 2» 
100 11135 14,8 6504 34,1 
80 (70) 58 299 77,5 8 913 46; 
60 2 711 3,6 1 685 8» 
50 2 969 3,9 1 453 7» 

80 km/h  -rajoituksesta oli pääosa  (53 
km)  perusnopeusrajoitusta. 

Tieliikennelain  uudistuksen myötä  s  
päätieverkon  nopeusrajoitusten 
tösoikeus kertomusvuonna liikenn 
nisteriöltä TVH:lle. 

Palvelutaso 

Tiestön palvelutaso  on  pääosiltaan 
 vä.  Puutteellisinta  palvelutaso  on I  

punkialueilla  ja  päätieverkon vaiku 
 alueen ulkopuolella olevilla  haja-asu 



alueilla. Kaupungeissa  mm.  ohikulkutei-
den puute lisää tiikenneonnettomuuk

-sia ja  aiheuttaa ympäristöhaittoja. Joi-
denkin pääteiden riittämätön välitysky-
ky pidentää työmatka-  ja  viikonloppulii-
kenteen  matka-aikoja.  Haja- 
asutusalueilla tiestön huonokuntoisuus 
pidentää matka-aikoja, lisää ajokustan-
nuksia  ja  vaikeuttaa tavarakuljetuksia. 

Ajoittaista jononmuodostusta  on  noin 
 400  km:llä. Tieosuuksia, joilla esiintyy 

säännöllistä  ja  huomattavaa liikenteen 
ruuhkautumista,  on  noin  100 km.  

Useaan taajamaan  on  tarvetta rakentaa 
ohikulkutie  tai  tehdä  tie-  ja  katujärjeste-
lyjä,  vaikka merkittäviä ohikulkuteitä  on 

 jo  rakennettu  tai on  parhaillaan raken-
teilla. 

Vuoden aikana jatkettiin erikoiskuljetuk
-sia  haittaavien korkeusesteiden  nosta-

mista  6-7  m:n alikulkukorkeuteen  tär-
keimmillä ylikorkeiden kuljetusten rei-
teillä. Vuoteen  1986  mennessä työt saa-
taneen päätökseen  n. 6 200  tiekilomet-
rillä. 

Jalankulku-  ja  polkupyöräliikenteen  olot 
yleisillä teillä ovat huomattavasti kohen-
tuneet monilla alueilla viime vuonna. 
Useiden taajaan asuttujen seutujen vilk-
kaasti liikennöityjen teiden varsilta erilli-
set kevyen liikenteen vaylät kuitenkin 
edelleen puuttuvat. Väyliä  on  rakennet-
tu liikenneturvallisuusperustein mutta 
myös yhä enemmän jalankulku-  ja pol

-kupyöräliikenteen  liikenneolojen paran-
tamiseksi. 

Tavaraliikenteen kannalta pääteiden  ja 
 seudullisten  teiden palvelutaso  on  tyy-

dyttävä.  Sen  sijaan alemmalla tieverkolla 
kelirikko  ja  painorajoitteiset  sillat vai-
keuttavat edelleen raaka-ainekuljetuk

-sia ja  jakeluliikennettä.  

I Liikenneturvallisuus  

Liikenneturvallisuuden myönteinen ke-
hitys  on  pysähtynyt. Kuolemaan johta-
neiden liikenneonnettomuuksien mää-
rä lisääntyi  1 %  edellisestä vuodesta. 

Tapahtuneeseen kehitykseen ovat vai-
kuttaneet monet eri tekijät  mm.  liiken-
teen entistä nopeampi kasvu  ja  liikenne- 
käyttäytymisessä todetut muutokset. 

Yleisillä teillä tapahtui vuonna  1982 
4 102  henkilövahinkoon johtanutta on-
nettomuutta, joissa kuoli  367  ja  louk-
kaantui  5 851  henkeä. Omaisuusvahin

-got  huomioon ottaen yleisillä teillä ta-
pahtui yhteensä  12 283  poliisin tienpitä-
jälle ilmoittamaa liikenneonnettomuut-
ta. 

Kuolemaan johtaneista onnettomuuk-
sista lisääntyivät erityisesti yksittäison-
nettomuudet. Myös kuolemaan johta-
neet jalankulkijaonnettomuudet lisään-
tyivät edelliseen vuoteen verrattuna. 
Vammoihin johtaneiden onnettomuuk-
sien määrässä ei ole tapahtunut merkit-
täviä muutoksia. Hirvieläinonnettomuu

-det  vähentyivät  10%  edellisestä vuodes-
ta. 

Henkilövahinkoon johtaneista onnetto-
muuksista tapahtui  25%  taajama-alueilla 

 ja  75  % maaseutuolosuhteissa.  Taajamis-
sa tapahtuneissa vakavissa onnetto-
muuksissa lähes puolessa oli mukana 
polkupyöräilijä  tai jalankulkija.  Maaseu-
dulla tapahtuneissa vakavissa henkilöva-
hinkoon johtaneissa onnettomuuksissa 
oli  sen  sijaan huomattavasti suurempi 

 osa  ajoneuvollikenteen  onnettomuuk-
sia. 

Talvikelionnettomuuksien  määrä  on  vii-
me vuosina lisääntynyt. Vuoden  1982  
aikana tapahtui talvikeleillä onnetto-
muuksia kuitenkin edellistä vuotta vä-
hemmän lähinnä paremmista keliolo-
suhteista johtuen. 

Yleisillä teillä tapahtuneista kuolemaan 
johtaneista onnettomuuksista oli  40  %  
kevyen liikenteen onnettomuuksia. 
Henkilövahinkoon johtaneista onnetto-
muuksista kevyen liikenteen onnetto-
muuksien osuus oli pienempi, noin  
30%.  

Yleisten teiden liikenneturvallisuus  on 
 Suomessa kuten muissakin pohjoismais-

sa kansainvälisesti korkealla tasolla. 

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

1 - 	 -'--'  
kl  

80 

1973 74 75 76 77 78 79 80 81 82  

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 
yleisillä teillä (poliisille ilmoitetut 

 on nettomu udet) 

700 

500 	 Kaikki onnettomuudet  

300 

100  Kevyen hikenteen  onnettomuudet  
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Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 
(poliisille ilmoitetut onnettomuudet) 

Kaikki onnettomuudet  
12000  

-  

8000 

6000 

2 000  Henkilövahinko-onnettomuudet  -  
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1)  tilastointi  uudistunut  
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Tienpidon  kustannukset vuosina  1976-1988,  Mmk 
(vuoden  1982  kustannustasossa) 

Kehittaminen 

LIII Ylläpitoinvestoinnit 

LIII Kunnostus  
Hoito  
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1)  Tienpidon toirnenpideohjelman  1982-1988  mukaan 

Toimintalinjat 
 1980-luvulla 

Tienpidon  lähtökohtana olivat vuonna 
 1982  edellisenä vuonna julkaistut  "Tien - 

pidon suuntaviivat  1980-luvulla"  ja  "Tie-
verkon hoito-, ylläpito-  ja  kehittäminen 

 1980-90".  

Tienpidon  suuntaviivat  1980-luvulla -jul-
kaisussa esitetty laitoksen käsitys  1980- 
luvun tiepolitiikasta  ja  toimintalinjoista 

 hyväksyttiin liikenneministeriössä ke-
väällä  1981.  Liikenneministeriön  kannan 

 mukaan suunnitelma antaa hyvän  ja  ta-
sapuolisen periaatelinjan tienpitotoi-
menpiteiden yksityiskohtaiselle ohjel-
moinnille  ja  toteutukselle. 

Tienpidon  1980-luvun toimintalinjat 
ovat: 
-  Nykyisen tiestön kantavuuden  ja  ra-

kenteellisen kunnon säilyminen  tur-
vataan.  
Tiestön palvelutasoa tasapuoliste-
taan kohentamalla  haja-asutusaluei

-den  tieliikenneoloja, lieventämällä 
 taajamien liikenneongelmia  ja  kehit-

tämällä jalankulkijoiden  ja  polkupyö-
räilijöiden liikenneoloja. 
Liikenneturvallisuutta parannetaan 
siten, että erityisesti vakavat liiken-
neonnettomuudet vähentyvät. 
Tienpidol  la  parannetaan liikenteen 
taloudellisuutta siten, että ensisijai-
sesti energia-  ja  onnettomuuskustan-
nukset  vähenevät. 
Tienpidol  la  tuetaan tuotantotoimin-
nan sijoittumisedellytyksiä erityisesti 
kehitys-  ja  muilla ongelma-alueilla. 
Tienpitotoimenpiteiden suunnitte-
lussa  ja  toteuttamisessa otetaan eri-
tyisesti huomioon luonnon-, kulttuu-
ri-  ja  maisema-arvojen säilyttäminen. 

Tienpito  on  teiden hoitoa, ylläpitoa  ja 
 kehittämistä. Ylläpito jaetaan edelleen 

kunnostukseen  ja  ylläpitoinvestointei
-hin.  

Rahoituksen mukaan tienpito jaetaan 
kunnossapitoon (hoito, kunnostus,  osa 

 ylläpitoinvestoinneista)  ja  tekemiseen 
 (osa  ylläpitoinvestoinneista  ja  kehittämi-

nen). Tekemistä ovat suunnittelu, raken-
taminen  ja  parantaminen (ks. TVL:n me-
not  s. 30).  

Hoito  on  päällysteiden  paikkausta, sora- 
tien tasausta, pölynsidontaa, aurausta, 
liukkaudentorjuntaa, lauttaliikenteen 
hoitoa, liikenteen ohjausta jne. Hoidolla 
varmistetaan teiden päivittäinen liiken-
nekelpoisuus. Hoidon määrä säilyy 

 1980-luvulla ennallaan. Erityistä huo-
miota kiinnitetään liikenneturvallisuutta 
parantaviin hoitotoimenpiteisiin. 

Kunnostus  on  päällysteiden  uusimista, 
soratien kulutuskerroksen vahvistamis-
ta, ojitusta, rumpujen  ja  siltojen korjaus-
ta  jne. Kunnostuksella säilytetään pääl-
lysteiden kunto  ja  ehkäistään rakentei- 

den kuluminen. Erityisesti päällysteiden 
uusimista lisätään  1980-luvulla. 

Ylläpitoinvestoinnit  ovat huonokuntois-
ten teiden  ja  siltojen kantavuuden pa-
rantamista. Ylläpitoinvestoinneilla pide-
tään teiden  ja  siltojen kantavuus  ja  kunto 
liikenteen edellyttämàllä tasolla.  1980- 
luvulla lisätään kantavuudeltaan heikko-
jen päällystettyjen teiden  ja  kelirikkois

-ten  sorateiden  rakenteen parantamista. 
Sorateiden päällystämistä vähennetään. 

Kehittäminen  on  uusien tieyhteyksien  ja 
 ohikulkuteiden rakentamista, teiden 

suuntauksen parantamista  ja  välitysky
-vyn  lisäämistä, taajamien  tie-  ja  katujär-

jestelyjä  ja  liikenteel  lisiä saneerauksia, 
lossien korvaamista sillalla  ja  liikennetur

-vall  isuustoimenpiteitä.  Kehittämisellä 
säilytetään  ja  parannetaan liikenneoloja 

 ja  -turvallisuutta. Kehittämisen määrä  on 
1980-luvulla laskeva. 



tien pito 
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1)  vuoden  1982  kustannustasossa,  ti -md  122 (1980  =  100)  

Toimenpiteet vuonna 
 1982  

Tienpitoon käytettyjen varojen reaaliar-
vo  on kustannuksina  mitattuna viime 
vuoden aikana jonkin verran kasvanut. 
Vuoden  1982  kustannukset  2 658  Mmk 
olivat noin  70  Mmk pienemmät kuin 

 1980-luvulla toteutettavaksi suunniteltu 
tiepolitiikka edellyttäisi. Hoidon kannal-
ta vuosi  1982  oli likimain normaali. Näin 

 ollen  olivat hoidon kustannukset huo-
mattavasti pienemmät kuin sääoloiltaan 
vaikeana edellisenä vuonna. Osittain 
tästä syystä olivat kunnostuksen, ylläpi-
toinvestointien  ja  kehittämisen kustan-
nukset suuremmat kuin vuonna  1981.  

Hoito 

Hoidon määrään  ja  kustannuksiin vaikut-
tavat merkittävästi vuoden sääolot. 
Vuoden  1982  aikana pyrittiin hoito pitä-
mään aikaisempien vuosien tasolla.  Tal

-vihoidon  taso pararitui  ja  määrä vähentyi 
edelliseen vuoteen nähden johtuen 

 mm. helpommista  sääoloista sekä tavoi-
tettavissaolo-  ja  säänseurantajärjestel-
män  vakiintumisesta.  Kesän pitkäaikai-
nen kuivuus  ja  syksyn pintakelirikko vai-
keuttivat sorateiden hoitoa. 

Kunnostus  

Kunnostustöitä  tehtiin edelliseen vuo- 
teen nähden huomattavasti enemmän.  

Ill] 



Sorateiden kunnostusmäärä  lisääntyi 
jonkin verran aikaisempiin vuosiin näh-
den. Kestopäällysteteiden kunnostus- 
määrä lisääntyi myös kuten kunnostus- 
tarpeesta tehdyt arviot edellyttivätkin. 

Vuonna  1982  kunnostettiin kestopääl-
lysteteitä  1181 km  eli  147 km  edellis-
vuotta enemmän. Kevytpäällysteteitä 
kunnostettiin kertomusvuonna  771 km 

 eli  145 km  enemmän kuin edellisenä 
vuotena. 

Avo-ojien  ja  rumpujen kunnostukseen 
käytettiin aikaisempia vuosia enemmän 
varoja johtuen edellisvuoden määrien 
jälkeenjääneisyydestä  ja  talvihoitotöi

-den  vähäisyydestä. 

Ylläpitoinvestoinnit  

Yl  läpitoinvestointeja  tehdään sekä  ra
-kentamis-  että kunnossapitovaroin. Kun-

nossapitovaroin tehtävät ylläpitoinves-
toinnit, lähinnä rakenteen parantamis-
työt, ovat varatöitä, joita tehdään pääa-
siassa silloin, kun hoidosta  ja  kunnostuk-
sesta  on  resursseja vapaana.  

Yl  läpitoinvestointien  määrä oli vuonna 
 1982  hieman suurempi kuin edellis-

vuonna. Lisäys kohdistui sekä soratei
-den  että päällystettyjen teiden raken-

teen parantamiseen. Sorateitä parannet
-tim  rakenteeltaan  ja  päällystettiin noin 

 800 km,  mikä  on  noin  100 km  enemmän 
kuin edellisenä vuotena. Toimenpiteet 
kohdistuivat lähinnä kokooja-  ja  yhdys

-teille. Pelkästään rakenteeltaan paran-
nettiin vähäliikenteisiä sorapääl lysteisiä 
yhdysteitä vajaat  300 km  eli kaksinkertai-
nen määrä edelliseen vuoteen verrattu-
na. Päällystettyjä teitä parannettiin ra-
kenteeltaan  370 km.  

Painorajoitteisten  siltojen parantaminen 
väheni edellisestä vuodesta. Tämä ai- 

heutui lähinnä siitä, että raskaan liiken-
teen kannalta merkityksellisimmistä sil-
loista suuri  osa  on  jo  parannettu. 

Painorajoitteisten  siltojen määrä väheni 
147:llä. Toisaalta uusia painorajoituksia 
jouduttiin asettamaan  47  sillalle. 

Kehittäminen 

Kehittämistoimenpiteiden 	kokonais- 
määrä kasvoi kustannuksilla mitattuna 
edelliseen vuoteen verrattuna. Toimen-
pideryhmittäiset muutokset eivät kui-
tenkaan olleet merkittäviä,  sillä kustan

-nUsten  vuosittainen vaihtelu aiheutuu 
lähinnä yksittäisten hankkeiden ajoituk-
sesta. 

Soratien  suuntausta parannettiin  260 
km.  Lisäksi  300  km:n matkalla jatkettiin 
keskeneräisiä  tai  aloitettiin uusia suun-
tauksen parantamishankkeita. Kohtei-
siin sisältyi Lapissa vielä jäljellä olevien 
sorapäällysteisten kantateiden paranta-
minen. Muut kohteet jakautuivat melko 
tasan seudullisten  ja  sitä alemman  tie-
verkon kesken. 

Päällystettyjen  teiden suuntauksen pa-
rantamista oli työn  alla  lähes  300 km. 

 Hankkeita valmistui  75 km.  Lähes kaikki 
kohteet sijaitsivat seudullisilla teillä  ja 

 pääteillä.  Eniten päätiekohteita oli Kai-
nuun piirissä. 

Tiestön välityskykyä parantavia hankkei-
ta oli  83 km  työn  alla.  Suurin  osa  niistä 
hankkeista oli teiden  4-kaistaistamista. 

 Eniten hankkeita oli Helsingin seudulla. 

Vuonna  1982  rakenteilla olleiden ohi -ja 
 lapikulkuteiden yhteispituus  oli noin 

 100 km.  Vammalan läpikulkutie  ja  osia 
Landen  ja  Mikkelin ohikulkuteistä avat-
tiin liikenteelle. Lisäksi ohi-  ja  läpikulku- 

Hoidon kustan- 
nukset, Mmk 
(Vuoden  1982 	1980 1981 1982  
kustannustasossa) 

Sorateiden  hoito  143 135 133  
Kevytpääl lysteteiden 
paikkaus  30 22 28  
Kestopäällysteteiden 
paikkaus  16 15 18  
Lumityöt  176 251 176  
Liukkauden- 
torjunta  92 101 81  
Liikenteen ohjaus  56 65 73  
Viheraluetyöt  30 26 30  
Muut hoitotyöt  83 73 76  
Lautat  82 83 87  

Yhteensä  708 770 702  

Kunnostuksen  
kustannukset, 
Mmk (Vuoden  1980 1981 1982 
1982  kustannus- 
tasossa) 

Sorateiden  
kunnostus  95 104 118  
Kevytpäällysteteiden  
kunnostus  50 41 55  
Kestopäällysteteiden  
kunnostus  143 131 152  
Avo-ojien kunn.  34 24 33  
Putkien kunn.  23 23 29  
Siltojen kunn.  9 9 11  

Yhteensä  354 331 398  

Yl  läpitoinvestoin- 
nit,  Mmk (Vuoden  1980 1981 1982 
1982  kustannus- 
tasossa) 

Sorateiden  raken- 
teen parantaminen  420 285 315  
Kevytpääl lysteteiden  
rakenteen parantam.  126 144 157  
Kestopääl lysteteiden  
rakenteen parantam.  3 13 4  
Siltojen parantam.  131 87 74  

Yhteensä  680 528 550 
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Kehittämisen 
kustannukset 
Mmk (Vuoden  1982  
kustannustasossa) 	1980 1981 1982  

Sorateiden  
suuntauksen 
parantaminen 	148 172 136  
Päällystettyjen  tei- 
den suuntauksen 
parantaminen  128 87 96  
Välityskyvyn  
lisääminen  121 123 119  
Ohi-ja  läpikulkutiet  131 176 190  
Taajamajärjestelyt  59 53 63  
Liikenneturvallisuus- 
järjestelyt  159 117 136  
Muu kehittäminen  77 92 119  

Kehittäminen 
yhteensä 	822 818 859  

Tienpidon  kustan- 
nukset, Mmk (Vuo- 
den  1982  kustannus-  1980 1981 1982  
tasossa) 

Hoito  708 770 	702  
Kunnostus  354 331 	398  
Ylläpitoinvestoinnit  680 528 	550  
Kehittäminen  822 818 	859  

Kunnossapito  ja  ra- 
kentaminen  ja  paran- 
taminen yhteensä  2564 2447 2509  
Suunnittelun hanke- 
kustannukset  127 139 	149  

Tienpito  yhteensä  2691 2586 2658  
Laskennalliset  ja  
muut vähennyserät  —236 —217 —269  

Tienpidon 
menot1 '  2455 2369 2389 

1)  sisältää suunnittelun,  kunnossapidon.  rakenta- 
misen  ja  parantamisen sekä ulkopuolisille suo- 
ritettavat työt (ks. menot  s.30).  

teitä oli rakenteilla  mm.  Joensuussa, 
Vaasassa, Jyväskylässä, Tampereella, 
Haminassa  ja  Oulussa. 

Ohi-  ja  läpikulkuteiden  lisäksi tehtiin 
pienemmissä, lähinnä maaseudun kes-
kustaajamissa järjestelyjä, joiden tarkoi-
tuksena oli parantaa liikenteen suju-
vuutta, lisätä ajoneuvoliikenteen sekä 
kevyen liikenteen mukavuutta  ja  turval-
lisuutta. Tällaisia järjestelyjä valmistui 
li:ssä taajamassa jalO oli rakenteilla. 

Liikenneturvallisuus  otettiin huomioon 
tienpidon eri toimenpiteitä toteutet-
taessa. Kehittämisellä voitiin kuitenkin 
merkittävimmin vaikuttaa liikenneym-
päristöön  ja  liikenneturval lisuuteen. 

 Vuonna  1982  toteutettiin  200  Mmk:lla 
ajoneuvoliikenteeseen, kevytliikentee

-seen  ja  taajamiin kohdistettuja järjestely-
jä, joiden päätarkoituksena  on  liikenne-
turvallisuuden parantaminen. Vuoden 

 1982  kuluessa tehtiin jalankulku-  ja  pyö-
räteitä sekä jalkakäytäviä  187 km,  ke-
vyen liikenteen ali-  ja  ylikulkupaikkoja 

 69  kpl  ja  ajoneuvoliikenteen eritasoliit-
tymiä  7  kpl,  parantamalla  11  tasoliitty-
mää,  varustamalla tievalaistuksella  124 
km  tietä  ja  20  liittymää sekä suorittamal-
la yksityistiejärjestelyjä  234  km:n matkal-
la. Lisäksi rautatien tasoristeyksistä  9 

 muutettiin eritasoisiksi  ja  23  varustettiin 
turvalaitteilla. 

Muihin kehittämishankkeisiin sisältyivät 
 mm.  uuden tieyhteyden rakentaminen 

 ja  lauttojen korvaaminen sillalla. Suurin 
vuoden  1982  aikana valmistunut uusi 
tieyhteys oli kandessa vaiheessa raken-
nettu Jalasjärven  ja  Seinäjoen välinen 
kantatie. Muiden valmistuneiden  ja  työn 

 alla  olevien uusien tieyhteyksien yhteis-
pituus oli  145 km.  Lauttapaikkojen  luku-
määrä väheni 89:stä  87:ään  kun Korssun-
detin, Kaitaisten  ja  Suomussalmen laut-
tapaikoille valmistui silta  ja  Barösundin 
lauttapaikka otettiin liikenteel  le.  Kaivan-
non lauttapaikalla olivat sillanrakennus-
työt käynnissä.  

Tie-  ja  siltasuunnitelmia  vahvistettiin 
tienpidossa kaikkiaan  334  kpl yhteispi-
tuudeltaan  1 441 km.  

Vuonna  1982  piireittäin  merkittäviä  val
-mistuneita  tie-  ja  rakennussuunnitelmia 

 olivat:  

Vt  7  moottoriliikennetie  Rita-Koskenky-
lä,  Uusimaa  
Mt 189  välillä Saksila-Luolala,  Turku 

 Moottoriliikennetie Lentoaseman mt-
Lakalaiva, Häme  
Mt 3641  Korian  silta, Kymi  
Mt 447  Haarajoki-Porsaskoski,  Mikkeli 

 Mt 504  Polvijärvi-Martonvaara, Pohjois- 
Karjala  
Mt 537  Puutosmäki-Vehmersalmi,  Kuo-
pio  
Pt 16685  Ruoke-Palokka,  Keski -Suomi 
Mt 717  Höstvesi-Vähäkyrö,  Vaasa 
Mt 7593  Haarala-Sykäräinen, Keski-Poh-
janmaa  
Kt 78  Siivikko-Korentokangas,  Oulu  
Vt  5  Hyrynsalmi-Suomussalmen kunnan 

 raja,  Kainuu  
Kt 81  Perälä-Ahola, Lappi 

Siltojen rakennussuunnitelmia laadittiin 
tienpidossa kaikkiaan  169,  joista  39 tie-ja 

 vesi rakennushallituksessa,  72  piireissä  ja 
 58  ulkopuolisissa suunnittelutoimistois

-sa.  

Sillansuunnittelussa  merkittäviä aloitet
-tuja  kohteita olivat: 

Luotsimäen  silta,  Pori  
Kaitaveden  silta,  Tampere  
Kellosalmen  silta, Padasjoki 
Ukonsalmen silta, Ruokolahti 
Potkusalmen silta, Punkaharju 
Lietveden silta, Puumala 
Virtasalmen silta, Suomussalmi 
Lohinivan silta, Rovaniemen mlk 

Jatkosuunnittelun  kohteita olivat: 

Bölen  ja  Weckjärven  sillat, Porvoon  mik 
 Naantalinsalmen  silta, Naantali 

Ratapihan ylikulkusilta, Loimaa 
Hirvikosken silta, Pyhtää 
Kolarinsaaren  silta, Kolari 

Liikenteen kannalta tieverkon merkittä-
vimmät parannukset olivat vuonna 

 1982:  (lihavoiduista  hankkeista lyhyt tar-
kastelu)  
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Uusimaa  

Mt 145  Järvenpää-Kellokoski, Järvenpää, 
Tuusula  
Pt 11357  Espoon aseman  eritasoristeys,  
Espoo  
Mt 116  Lohjan asema-Siuntio, Siuntio, 
Lohjan kunta  
Mt 173  Myrskylä-Artjärvi, Myrskylä,  Art- 
järvi  

I Turku 

Mt 192  Taivassalo-Kaitainen  ja  Kaitaisten 
 silta, Taivassalo  

Pt 12187  Kauseta-Ylikylä,  Kaarina  

I  Häme  

Vt  3,  mt  2874  ja  mt  289  Tervakosken 
eritasoliittymä,  Janakkala  
Mt 319  ja  3143  Lammi-Padasjoki, Lammi, 
Padasjoki  
Vt  9  ja  kt  66  Oriveden  eritasoliittymä,  
Orivesi  
Kt 66  Jäminkipohja-Mustajärvi, Kautun 

 silta, Ruovesi  

I  Mikkeli  

Merkittävimmät  
tienrakennustoimen- \ 
piteet  v. 1982  ja 

 päällystetilanne 
 1.1.1982  

valta-  ja  kantateillä 

Asfaittibetoni  ja 
 bitumisora 

Bitumiliuossora  ja  rm... 
oljysora 

Soratte 

LIII  Rakenteilla  v. -82  

Valmistui  Ab -pintaisena  v. -82  

Valmistumisvuosi 
 (Liikenteelle)  

K i:._ 

' 	 -:- 

84  

Vt  5  välillä  Ristiinantie-Kinnari (Mikkelin  
ohikulkutie),  Mikkeli 

Pohjois-Karjala 
	 /  

Mt 494  ja  4942  Viesimo-Lastujärvi, Kiih-
telysvaara,  Tuupovaara 

Kuopio  

Mt 561  Pielavesi-Kiuruvesi, Pielavesi, 
Kiuruvesi  
Kt 75  Sydänmaa-Summalankangas,  Nil-
siä  

Vaasa 

\it 696  Peräseinäjoki -Alavus,  Peräseinä - 

H  
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joki, Alavus 
	

Keskimääräinen 	vuorokausilllkenne- 	Kantatie  66  Jäminkipohja-Mustajärvi  (Hä- 
Vt  16  Hoisko-Keski-Suomen piirin  raja, 	määrä (KVL):  950  ajoneuvoa (kesällä 	meen piiri)  (kuva  3) 
Alajärvi 
	

1 700  ajoneuvoa).  

Oulu  

Vt  20  Kuolio-Kuusamo, Kuusamo 

Kainuu  

Mt 915  Suomussalmen silta, Suomussal-
mi  
Vt  5  Siltasuo-Jokikylä,  Ristijärvi  
Vt  22  Kankari-Paltamon  kunnan  raja, 

 Vaala 

fappi  

Kt 82  Ruuhijärvi-Hanhikangas, SaHa  
Vt  4  Kuolajoki-Erottaja,  Rovaniemi 
Vt  5  Kemijärven keskustan kohdalla, Ke-
mijärven  ja Norvioväylän  sillat, Kemijärvi  
Kt 79  Pöntsö-Matinvaara,  Kittilä  
Vt  Juoksenki-Pello, Pello  
Osa  Tenonvarren  ja  Sevetin polkutietä, 

 Utsjoki, Inari  

Vt  =  valtatie 
 Kt = kantatie 

Mt  =maantie 
 Pt paikallistie 

Mt 192  Taivassalo-Kaitainen  ja  Kaitaisten 
 silta (Turun piiri)  (kuva  1)  

Rakentamisaika:  syyskuu  1980  -  loka-
kuu  1982  
Rakentamjskustannukset:  28,8  Mmk, 
Kaitaisten  sillan  osuus  65  % 
Tieosan  pituus  ja  leveys:  7,3 km,  päällys - 
teen  leveys  7 m  
Hanke sisältää maamme kuudenneksi 
pisimmän  460 m  pituisen Kaitaisten  sil-
lan  (pisin  582 m on  Helsingin Lapinlah-
den silta).  Sillan  rakentamiskustannukset 

 olivat  18,8  Mmk. 

Urakoinnin  osuus kustannuksista oli  23 
 Mmk eli  80  %  ja  työt käsittivät kallion 

louhinnat, murskaukset, osan penger-
ryksistä, Kaitaisten  sillan  sekä päällys- 
teet.  

Kaitaisten  silta yhdistää  Kustavin  kunnan 
pääsaaren mantereeseen. Silta korvaa 
kandella lossilla hoidetun ruuhkautu-
neen, Turun piirin vilkasliikenteisimmän 
lossiyhteyden. Välittömän hyödyn  sillan 

 rakentamisesta saivat  1 300  kustavilaista 
 ja  6 000-7 000  kesäasukasta.  

Pt 12187  Kausela-Ylikylä  (Turun piiri)  
(kuva  2)  

Rakentamisaika:  marraskuu  1980  —mar-
raskuu  1982  
Rakentamiskustannukset:  19,8  Mmk, 
Kaarinan kunnan osuus  4,0  Mmk. 

Tieosan  pituus  ja  leveys:  7,4 km,  päällys- 
teen  leveys  8 m,  valtatie  1:n  parantamis-
ta  1,1 km  kaksiajorataisena,  muita pai-
kallisteitä  1,6 km,  yksityisteitä  3,5 km  ja 

 kevyen liikenteen teitä  9,0 km.  

Hanke sisältää Littoisten ylikulkusillan, 
joka muodostaa eritasoliittymän  ja  toi-
mii rautatien ylikulkusiltana sekä  5  ali-
kulkukäytävää. 

Keskimääräinen 	vuorokausiliikenne- 
määrä (KVL):  3 000  ajoneuvoa (ennuste). 

Siltoja lukuunottamatta tien rakensi piiri 
itse. 

Uusi paikallistie parantaa huomattavasti 
Kaarinan kunnan sisäistä liikennettä. Sa-
malla  se  yhdistää Paraisten kaupungin  ja 

 saaristotien  sujuvasti valtatie 10:een  ja 
 Turun ohikulkutiehen. Aikaisempi yh-

teys kulki Turun keskustan kautta. 

Rakentamisaika:  syyskuu  1977—  marras-
kuu  1982  
Rakentamiskustannukset:  43,5  Mmk, sil-
tojen osuus  30  %. 
Tieosan  pituus  ja  leveys:  21,0 km,  josta 

 16 km 8 m  leveää  ja  loput  10  leveää 
kestopäällystetieta. Liittyviä teitä paran-
nettiin  1,9 km  ja  kevyen liikenteen teitä 
rakennettiin  0,7 km.  Hanke sisältää kaksi 
alikulkukäytävääja  314 m  pitkän Kautun 
vesistösillan.  Sillan  vapaa alikulkukor-
keus ylimmästä vesipinnasta  on  Kautun 

 kanavan kohdalla  12 m.  

Keskimääräinen 	vuorokausiliikenne- 
määrä (KVL)  1981: 1 300-2 100  ajoneu-
voa (Ruoveden kohdalla) 

Urakoinnin  osuus kokonaiskustannuk
-sista  oli  41  %. Kautun  silta rakennettiin 

urakkatyönä  ja sen  kokonaiskustannuk-
set olivat  12,1  Mmk. Louhinta-,  murs- 
kaus-  ja  päällystystöitä  tehtiin osaurakoi-
na. 

Kantatie  66 on  tärkeä maakunnallinen 
 tie,  joka kokonaan parannettuna tulee 

muodostumaan yhä merkittävämmäksi 
yhteydeksi Pohjanmaalta  Tampereen ja 

 Helsingin suuntiin. Jäminkipohjan  ja 
 Mustajärven  välisen  tien parantamisella 

poistettiin eräs kt  66:n  ongelmallisin 
 osuus, kun Ruoveden kirkonkylä  ja  Jä

-minkipohjan  taajama saivat ohikulku-
tien. Samalla Kautun painorajoitteiset 
sillat korvattiin Kautun kanavan  ja  vuol

-teen  ylittävällä  uudella sillalla. Vuonna 
 1983  jatketaan tieosan Virrat-Alavus pa-

rantamista  ja  viimeinen parantamisjakso 
Mustajärvi-Visuvesi ajoittuu vuosille 

 1986-1987.  

Valtatie  5  välillä Ristiinantie-Kinnari (Mik-
kelin piiri)  (kuva  4)  

Rakentamisaika:  lokakuu  1978  -  joulu-
kuu  1982  
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Rakentamiskustannukset:  65  Mmk, silto-
jen osuus  34  % 
Tieosan  pituus  ja  leveys:  2,0 km  (väli 
Kaihu-Tuppurala)  2-ajorataista  tietä, ajo- 
radan  leveys  9 m  (toinen ajorata valmis-
tuu myöhemmin)  ja  2,5 km  (väli Tuppu-
rala-Kinnari)  1 -ajorataista  tietä, leveys  10 
m. Valmistuneita ramppeja  ja  liittymä- 
teitä  2,3 km  (myöhemmin  1,0 km)  ja 

 kevyen liikenteen teitä  0,9 km  (myö-
hemmin  2,2 km)  sekä siltoja  9,  yhteispi-
tuudeltaan  530 m.  Suurin silloista  on  
Savilanden vesistösilta,  jonka pituus  on 
144 m  ja  leveys  25 m.  Sillan  alitse kulkee 
Mikkelin laivareitti. 

Keskimääräinen 	vuorokausiliikenne- 
määrä (KVL):  2 500  ajoneuvoa (valmistu-
nut tieosa)  

Oman  työn osuus rakentamisesta oli 
noin puolet. Kaikki sillat, kallion leik-
kaukset  ja  louheen murskaus  teetettiin 
osaurakoina. Suurin urakoista oli  11,3 

 Mmk:n Savilanden vesistösilta. 

Valmistunut tieosa yhdistää valtatiet 
 13/15  valtatiehen  5  ja  kantatiehen  72 

 siten, että  osa  kaukoliikenteestä  voi 
ohittaa Mikkelin keskustan. Rakenteilla 
olevan tieosan Pitkäjärvi-Asema sekä 
länteen valtatielle  5  rakennettavan jat-
ko-osan valmistuttua myöhemmin voi-
daan valtatien  5  ohikulkuliikenne  ohjata 
kokonaan pois keskustasta. Ohikulku-
tien liikennemääräksi  on  arvioitu tällöin  
n. 8 000-9 000  ajoneuvoa/vrk.  

Valtatie  4  Kuolajoki-Erottaja  (Lapin  piiri) 
 (kuva  5)  

Rakentamisaika:  syyskuu  1980  —  loka-
kuu  1982 
Rake ntamiskustannuks et: 29,3  Mmk, 
Rovaniemen kaupungin osuus  2,2  Mmk. 

Tieosan  pituus  ja  leveys:  5,5 km,  josta 
 3,8 km 10 m  levyistä kestopäällystetietä 
 ja  1,7 km 2-ajorataista  tietä, jonka leveys 
 on 18 m.  Lisäksi rarrippejaja liittymäteitä 

 4,3 km,  kevyen liikenteen teitä  1,6 km,  

viisi alikulkusiltaa sekä kaksi muuta sil-
taa. 

Keskimääräinen 	vuorokausiliikenne- 
määrä (KVL)  1977: 16700  ajoneuvoa 
(ennuste  v. 1990 24 800  ajoneuvoa) 

Urakoinnin  osuus rakentamisesta oli  34  
%. Urakkana  tehtiin kaksi siltaa, penger-
ja  kerrosmateriaalien  toimitukset, pääl-
lystystyöt sekä tievalaistus-  ja  liikenneva-
lojen rakentamiset. 

Valtatie  4  Kuolajoki-Erottaja  valmistumi-
nen lisää Rovaniemen kohdalla liikenne- 
verkon toimivuutta  ja  liikenneturvalli-
suutta. Lisäksi  se  antaa mandollisuuksia 
suunnitella maankäyttöä entistä parem-
min. 

Valtatie  5  Kemijärven keskustan kohdal-
la  (Lapin  piiri)  (kuva  6)  

Rakentamisaika:  syyskuu  1980  -  loka-
kuu  1982  
Rakentamiskustannukset:  33,6  Mmk, sil-
tojen osuus  20,3  Mmk eli  60  %. 

Tieosan  pituus  ja  leveys:  2,3 km,  josta 
 0,8 km 10 m  leveää loput  1,5 km 9 m 

 leveää kestopäällystetietä, lisättynä  4,25 
m  leveällä kevyen liikenteen väylällä. 
Hanke sisältää  312 m  pitkän Kemijärven 

 sillan,  jonka rakentamiskustannukset oli-
vat  17,8  Mmk sekä kaksi muuta siltaa. 

Keskimääräinen 	vuorokausiliikenne- 
määrä (KVL)  1980:  katuristeys Rovanie-
mentie-Luusuantie  8 400  ajoneuvoa. 

Urakoinnin  osuus oli  76  %  ja  mm.  kaikki 
sillat tehtiin urakkana. 

Valtatie  5:n  liikenteen sujuvuutta  ja  lii-
kenneturvallisuutta parannettiin merkit-
tävästi Kemijärven keskustan tienparan-
nuksella sekä Kemijärven  ja  Norvioväy

-län  siltojen rakentamisilla. 
Ennen uutta maantiesiltaa liikenne ylitti 
Kemijoen pääuoman yhdistettyä rauta-
tie-  ja  maantiesiltaa  pitkin. 

Tienpidon  valtionavut  

Rakennuslain  136 a §:n  mukaisia harkin-
nanvaraisia valtionapuja myönnettiin  24 

 Mmk eli reaalisesti  10%  vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Avustuksia voitiin 
myöntää  vain  tärkeimmille  yleistä  tie- 
verkkoa täydentäville katu-  ja  kaavatie-
kohteil  le.  

Vuonna  1980  tuli voimaan laki kunnille 
suoritettavista katumaksuista.  Lain  mu-
kaisia valtionosuuksia maksettiin vuon-
na  1982  edellisen vuoden kunnossapito- 
kustannuksista  11,5  Mmk  (9  Mmk). Mää-
rärahoja  em.  tarkoitukseen myönnettiin 

 35  Mmk  (34  Mmk). Useat  kunnat  olivat 
siirtäneet  lain  soveltamista  ja  jäivät il-
man valtionosuutta. Myös valtionosuu

-teen  oikeuttavat kustannukset puuttui-
vat  tai  valtionosuushakemusta  ei oltu 
lainkaan lähetetty. 

Yksityisten teiden kunnossapidon val-
tionavustuksia maksettiin  49,1  Mmk  (37 

 Mmk) edellisen vuoden kustannuksista. 
Keskimääräinen avustusprosentti oli  52 
(51)  ja  avustuksia sai  45 700  tiekilomet-
nä (43 300  tiekm).  

Selvitys valtionavustuksen ulkopuolella 
olevista teistä valmistui. Siitä selviää mi-
ten vuoden  1978  lainmuutos  on  edistä-
nyt kunnossapidon avustusjärjestelmän 
kehittymistä. 

Yksityisten teiden tekemisen valtion- 
avulla  on  ylläpidetty  ja  kehitetty  haja

-asutusalueiden yksityistieyhteyksiä.  Val-
tionapuja myönnettiin  12  Mmk  (10 

 Mmk)  ja  avustusprosentti  oli  61 (61).  
Avustustarve  on  lisääntynyt nopeammin 
kuin myönnetyt määrärahat. Vuonna 

 1978  määräraha kattoi uusien kohteiden 
avustustarpeesta  63  %  ja  vuonna  1982 

 ainoastaan  31  %.  

Valtionapuja kaduille  ja  yksityisille teille 
maksettiin vuonna  1982  yhteensä  87,7 

 Mmk  (78,1  Mmk).  

17  



VESITIET  

II  



Vesiliikenne  

Ulkomaanliikenteessä kuljetettiin aluk-
silla tavaraa  46,3  miljoonaa  tonnia,  mikä 
oli noin  5  %  vähemmän kuin edellisenä 
vuotena. Ulkomaanliikenteen kuljetus-
suorite merkityillä väyliliä oli  2,6  miljar-
dia tonnikilometriä. Ulkomaan henkilö-
liikenteessä kuljetettiin  6,8  miljoonaa 
matkustajaa. 

Kotimaan vesiliikenteessä kuljetettiin ta-
varaa  15  miljoonaa  tonnia  (15  milj. ton-
nia) ja  kuljetussuorite  oli  4,5  miljardia 
tonnikilometriä  (4,9  Mrd. tonnikm).  Ve

-siliikenteen  osuus kotimaan tavaralii-
kenteestä oli  16  %  (v. 1981).  

Kotimaan vesiliikenteessä kuljetettiin 
aluksilla  7,6  miljoonaa  tonnia  (7,0  milj. 
tonnia)  tavaraa  ja  kuljetussuorite  oli  2,8 

 miljardia tonnikilometriä  (3,1  Mrd,  ton -
nikm).  Kokonaismäärästä oli nestemäis-
ten polttoaineiden osuus hallitseva. 

Uittaen  kuljetettiin raakapuuta koti-
maan vesiliikenteessä  7,3  miljoonaa  ton-
nia  (7,7  milj. tonnia) ja  uittosuorite  oli  1,7 

 miljardia tonnikilometriä  (1,8  Mrd,  ton-
nikm).  Tästä oli  1,6  miljardia tonnikilo-
metriä  (1,7  Mrd. tonnikm)  sisävesillä  ja 

 loput rannikolla. 

Kotimaan henkilöliikenteessä kuljetet-
tiin aluksilla  3  miljoonaa matkustajaa, 
josta yli  80%  rannikolla. Matkustajamää-
rä lisääntyi  3  %  edellisestä vuodesta. 

Kanavalaitokseen  kuuluvien sulkukana-
vien (pI. Saimaan kanava) kautta kulki 
tavaraa  6,8  miljoonaa  tonnia,  mistä raa-
kapuun uittoa oli  6,4  miljoonaa  tonnia ja 

 alusliikennettä  0,4  miljoonaa  tonnia.  Ka-
navien kautta tapahtuneessa henkilölii-
kenteessä  (p1.  veneily) kuljetettiin 

 54 300  matkustajaa.  Sul  kukanavien 
 kautta kulki yhteensä  48 200  alusta. 

Saimaan kanavan kautta kuljetettiin ta-
varaa yhteensä  1,1  miljoonaa  tonnia, 

 mikä oli  21  %  edellisvuotta vähemmän. 
Tavaramäärän vähentymisen aiheutti ui-
ton  pieneneminen  57  %,  kun taas alus- 
kuljetusten määrä laski  vain 5  %.  

Tärkeimmät tavaralajit olivat raakapuu, 
paperi, pahvi  ja  kartonki, nestemäiset  ja 

 kiinteät polttoaineet sekä erilaiset raaka- 
mineraalit  ja  mineraalituotteet. Transi-
toliikenteessä  kuljetettiin huomattava 
määrä  mm.  erilaisia metallituotteita. Uu-
tuutena kanavaliikenteeseen tuli  hak- 
keen  kuljetus Keski-Euroopasta Saimaan 
alueen teollisuuslaitoksille. Viljankulje-
tukset lisääntyivät vuoden  1981  huonon 
viljavuoden seurauksena. Kanavalla  kul

-keneesta tavaramäärästä  69,1  %  kulki 
neuvostoliittolaisissa,  21  %  suomalaisis-
sa  ja  8,1  %  länsisaksalaisissa sekä  1,8  % 

 ruotsalaisissa aluksissa. 

Saimaan kanavan henki löliikenteessä 
kuljetettiin  27 700  matkustajaa, mikä oli 

 21  %  edellisvuotta vähemmän. Vähenty-
minen aiheutui neuvostoliittolaisen rn/s 
Saimaan jäätyä vanhentuneena pois 
matkustajaliikenteestä. Viipuriin alkoi-
vat kanden päivän matkat. 

Saimaan kanava avattiin liikenteelle 
 5. 4. 82  ja  suljettiin  31. 1. 1983.  Liiken-

nekauden  pituus oli  301  vuorokautta. 

Vesitieverkko  

Suomessa  on  viitoitettuja  väyliä  12 600 
km,  josta  6 500 km  rannikolla  ja  6 100 
km  sisävesillä. Rannikon väylistä  3 200 
km on  valaistua.  Sisämaan väylistä  700 
km on  Saimaan syväväyliä,  2 600 km  
pääväyliä  ja  2 700  sivuväyliä.  Niiden li-
säksi  on  muita viitoitettuja väyliä  ja  ir-
touittoväyliä  3 100 km.  Kauppa-  ja  teolli-
suussatamia  on 60,  joista  10  Saimaan 
vesistössä. 

Nykyinen vesitieverkko ei kata vielä 
kaikkia luonnon suornia mandollisuuk-
sia. Tulevaisuudessa mandollisia vesitie-
verkon ulottuvuutta parantavia hankkei-
ta ovat  mm.  Keiteleen-Päijänteen  kana

-vointi,  Kymijoen kanavointi, Kemijoen 
kanavointi sekä Haukiveden-lisveden 
kanava. Saimaan vesistöverkko vaatii 
vielä eräiden väylien  ja  lastinkäsittely

-paikkojen rakentamista, väyläturvalli- 

suuden  parantamista  ja  uittoreiteillä  pai-
koin leventämistä  ja  oikaisua. Muiden 
sisävesiväylien valmius ei ole vielä Sai-
maan vesistön luokkaa. 

Nykyinen piensatamaverkko  on  vielä 
puutteellinen. Keskuskalasatamaverkon 
rakentaminen  on  käynnissä; rakentamis-
ohjelmasta  on  toteutunut  62  %.  Yhteys-
liikennelaitureita  on  rakennettu saaris-
toihin  70  ja  vielä tarvitaan noin  50  laitu-
na. 

Matkustajasatamaverkko  on  puutteelli-
nen  ja  suuri  osa  vanhoista laitureista  on  
rappeutunut.  Uusia matkustajataitureita 
tarvitaan  koko  maahan noin  30.  

VESITIEN  P110  

Toim intalinjat  1980- 
luvulla  

Vesitienpidon  1980-luvun toimintalinjat 
perustuvat syksyllä  1980  valmistunee - 
seen  "Vesitieohjelma  1980-1990":een. 

Vesitieohjelmassa  esitetään vesiteiden 
kehittämisen  ja  ylläpidon yleislinjat 

 1980-luvulla, joista johdetut investointi- 
ja  kunnossapitotoiminnan toimintalinjat 

 ovat: 

-  Uusia yhteyksiä suunnitellaan toimi-
van  ja  taloudellisen uitto-  ja  sisävesi-
väylästön  kehittämiseksi 

- Väyläverkostoa  parannetaan nykyai-
kaisen nippu-uiton vaatimalle täydel- 
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Henkilöstö 

Henkilöstön määrä 

Vuoden  1982  lopussa omaa henkilöstöä 
oli laitoksen palveluksessa  14 474  hen-
keä  (14 773).  Urakoitsijoiden työvoimaa 
sekä yksityisiä  auto-  ja  konemiehiä työl-
listettiin  samanaikaisesti  2 906  henkeä  
(2 927)  sekä vankeja työsiirtoloissa  155  
henkeä  (198).  Laitoksen palveluksessa 
oli siten vuoden  1982  lopussa yhteensä  
17 535  henkeä  (17 898),  missä  on  laskua  
2  %  edellisen vuoden vastaavaan ajan-
kohtaan verrattuna. 

Laitoksen henkilöstöstä  79  %  oli työmää-
rärahoin palkattua  ja  21 % palkkamo-
mentilla  palkattua henkilöstöä. 

Työmäärärahoin  palkattu henkilöstö ja-
kautui seuraavasti (keskimäärin): 

1981 1982  
Muutos  

%  

Suunnittelu  970 990  -  1,7  
Kunnossa- 
pito  6 289 6 233  -  0,9  
Tienrakennus  5 501 5 245  -  4,7  
Vesitiet  533 406 —31,3  
Talonraken- 
nukset  110 140 +27,3  
Keskitetyt  
palvelut  920 975  +  5,6  

Yhteensä 	14236 13867  -  2,7  

Laitoksen henkilöstö vähenee vuosina  
1983-88  noin  660  hengellä.  Vähenemi-
nen tapahtuu luonnollisen poistuman 
kautta. 

merkitsee noin  2,5  oppilaspäivää  henki-
löä kohti. Laitos järjesti  96  %  koulutuk-
sesta itse, josta piirien osuus oli  71  %  ja 

 keskushallinnon  25  %.  

Vuonna  1980  aloitettuun  esimiesten 
opintopiiriopiskeluun käytettiin enää  
470 op. (2 250 op.).  Kaikkiaan noin  1 200  
henkilöä  on  osallistunut tähän koulutuk-
seen. 

Alueellisena koulutuksena aloitettiin pii-
rien yhteistyössä  mm.  pohjoisten piirien 
esimieskoulutus. 

Sosiaalitoiminta  ja  työsuojelu  

Työpaikkaterveydenhoitoa  toteutettiin 
työterveyshuoltolain  ja  muiden annettu-
jen ohjeiden pohjalta. Laadittiin ohjeet 
henkisen työsuojelun periaatteista lai-
toksessa. Piireissä tehtiin työpaikoittain 
työkoneiden melumäärien tarkistusmit-
tauksia. Työsuojelun yhteistoimintaeli

-mien  uusille jäsenille järjestettiin perus-
koulutusta  ja  ammattikursseja  avusta-
maan työsuojeluopetusta. 

Aloitetoiminta  

Aloitteita käsiteltiin kaikkiaan  90 (105),  
joista  45 (46)  palkittiin. 

Aloitepalkkioihin  käytettiin  21 600  mk 
eli keskimäärin  480  mk. Suurin palkkio 
oli  800  ja  pienin eli tunnustuspalkkio  
300.  

Vuoden  paras  aloitteentekijä  oli asenta-
ja Osmo Mähönen Kymen piiristä. Hä-
nen tekemistään aloitteista palkittiin  6  
yhteensä  2 800  mk:lla. Lisäksi  hän  sai 

 1 000  mk tunnustuspaikkion. 

TVL:n  oman henkilöstön (piirien toimia  lat 
ja  TVH)  jakautuma vuoden  1982  lopussa  

-4  

ui  

'Xunr  
hallinto 	 44 

13%  

Rakennus 
 24  

TVL:n  oma henkilöstö vuosina  1960-
1988  

Työsopimussuhteiset 

• Virkasuhleiset  
30 000 	 _____  

2500O 	 -  

Koulutus 	 Aloitetoiminnan tehostamiseksi sääntö- 
jä tarkistettiin  ja  palkkioita nostettiin. Ne 
tulevat voimaan vuoden  1983  alusta. 

Henkilökunnan koulutukseen käytettiin 	Hyvistä aloitteista  on  mandollisuus saa- 
38 600  oppilaspäivää  (41 100 op.).  Tämä 	da  jopa  5 000  mk:n paikkio. 
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Talonrakennukset 

Tienpidon talonrakennustöihin  käytet-
tiin määrärahoja  52,8  Mmk  (38,3  Mmk). 

Uudet päätukikohdat valmistuivat  Ku- 
run,  Urjalan, Vaasan  ja  Tammisaaren 
tiemestaripiireihin. Heinolan  ja  Simpe-
leen tmp:n päätukikohdat kunnostettiin 

 ja  Porin konekorjaamon väliajkaiset tilat 
rakennettiin Porin tmp:n päätukikoh-
taan. 

Kalusto  ja  kuljetukset  

Laitoksen oma kalusto 

Yleisten teiden kunnossapidossa käyte-
tään pääosin laitoksen omaa kalustoa, 
mikä väheni edelleen. 

Tiekaluston  hankintaan käytettiin  90,0 
 Mmk  (84,2  Mmk). Tiehöyliä hankittiin  20 

(40),  kuorma-autoja  72 (70)  ja  traktoreita  
41(36).  Lisäksi hankittiin muita ajoneu-
voja  ja  koneita. 

Vesitiekalustoa  hankittiin  1,7  Mmk:lla. 

TVL:n radiopuhelinjärjestelmä  uusitaan 
vuosina  1984-87.  Hankinnan arvo  on 

 noin  34  Mmk. Uuden järjestelmän myö-
tä TVL siirtyy entisestä  40  MHz:n  taajuu-
desta häiriöttömälle  160  MHz:n taajuus-
alueel le.  

Vieras kalusto 

Rakennustöissä käytettiin edellisten 
vuosien tapaan lähes yksinomaan vuok-
rattuja työkoneita  ja  ulkopuolisia kuor-
ma-autoja. Kuljetus-  ja  konekalustoa  oli 
vuoden aikana töissä keskimäärin lähes  
1 200  kpl. Työkoneiden  osuus tästä 
määrästä oli  42  %. 

Kunnossapitotöissä  käytettiin oman ka- 

luston  lisäksi myös ulkopuolisia kuorma- 
autoja  ja  työkoneita. 

Työkoneet  otettiin työhön tarjouspyyn-
töjen perusteella. Valintaan vaikuttivat 
aiemman käytännön mukaan tarjoushin

-ta,  koneen käyttövarmuus  ja  sopivuus, 
kuljettajan  kokemus ja  taito sekä alueel-
liset seikat. 

Rakennustoimialalla 	vuokrakoneista  
maksettiin vuokria ulkopuolisille vuok-
raajille  126  Mmk(1  15  Mmk)  ja  kunnossa-
pitotoimialalla  39  Mmk  (30  Mmk). 

Konevuokrien  hintataso nousi viime 
vuodesta  17%(13%).  

Kuorma-autojen kuljetustaksat määräy-
tyivät laitoksen kuljetusmaksuneuvotte-
lukunnan laatimien kustannuslaskel

-mien  ja  todettujen kapasiteettien  perus-
teella. Kuljetustaksat nousivat vuoden 
aikana  7 % (14 %).  

Kuorma-autoilla kuljetettiin maa-  ja  ki-
viaineksia  noin  21 milj.m 3 .  Kuorma-auto-
ja oli töissä rakennustoimialalla noin  700  
kpl  ja  kunnossapitotoimialalla  250  kpl. 

Rakennustoimialal  la kuljetuskustannuk-
set  olivat  172  Mmk  (163  Mmk)  ja  kunnos-
sapitotoimialalla  68  Mmk  (62  Mmk). 

Materiaalit  
Tienpitoainekset  

Laitoksella  on  yhteensä  1 280  käytössä 
olevaa tienpitoaineksen ottopaikkaa, 
joissa  on  materiaalia noin  100 milj.m3 .  

Tästä  on murskauskelpoista  soraa  39  %  
ja  kalliota  10 %,  loput  on  hiekkaista so-
raa, hiekkaa, moreenia yms. 

Vuoden  1982  alusta tuli voimaan maa- 
aineslaki.  Sen  mukaisesti haettiin suu-
rimmalle osalle laitoksen ottopaikoista 
Iuvat kunnilta kaivamisen aloittamiseen 

 tai  jatkamiseen. 

Tienpitoainesvara-  ja  -tarveselvitys  val- 
mistui  ja sen  pohjalta laadittiin piireille  
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uudet  ottoalueiden viisivuotishankinta
-suunnitelmat.  

Tienpitoainesten 	ottopaikka-alueita 
hankittiin vapaaehtoisin  kaupoin  ja 

 vuokrauksin  4,2  Mmk:lLa  141 ha.  Ainesa-
lueiden  hankinta vaikeutui  ja  kallistui 
vuoden alusta voimaan tulleen maa -ai-
neslain lupamenettelyn  vuoksi.  Tietoi-
mituksissa  maksettiin  ainesalueista  ja 

 massoista  yhteensä  3,8  Mmk. Hiekkaa, 
soraa  ja  murskaustuotteita  käytettiin 
tienpitoon noin  17  milj.m 3 ,  josta  murska

-tun  materiaalin osuus  on 8,6  milj.m 3 . 

Murskaustuotteiden  käyttö lisääntyi 
edellisestä vuodesta  9  %. 

Murskaustuotteita  hankittiin  9,5  milj.m 3 ,  

josta  20  %  on  tehty kalliosta  ja  loput 
 sorasta. Murskaustuotteiden  hankinta- 

määrä lisääntyi edellisestä vuodesta  6  %.  

Omalla kalustolla valmistettiin  murske
-soraa  2,0  milj.m 3  eli  21  %  koko  murska-

tusta kiviainesmäärästä.  Omaa  murs
-kauskalustoa  oli jatkuvassa käytössä  10 

 laitosta. 

Soraa  ja  hiekkaa korvaavien materiaa-
lien käytön suunnittelua tehostettiin. 

 Murskattavaksi,  lähinnä  sorateiden  kulu
-tuskerrokseen  soveltuvien  karkeiden 

moreenien  etsintää  ja  käyttöä lisättiin. 
 Kiviaineksia  korvaavina materiaaleina 

 on mm.  masuuni-  ja  teräskuonalla  sekä 
 lentotuhkalla  alueellista merkitystä tuo-

tantolaitosten läheisyydessä.  

I  Tarvikkeet  

Tarvikkeisiin  käytettiin  490  Mmk  (455  
Mmk 1 )  
Tärkeimmät olivat:  

1981" 1982  

Bitumituotteet2 ' 

	

130 	150 
Polttoaineet 
	

85 	87 
Suolat 
	 50 	55 

Koneiden  ja  
laitteiden varaosat 
	

32 	35 
Betonituotteet 
	

16 	20  

1) ao.  vuoden kustannustaso  
2) näistä urakoitsijoiden käyttämiä  bitumeja  100  

Mmk  (90  Mmk)  

TVL:n  varastoissa oli vuoden  1982  lopus-
sa tarvikkeita  93  Mmk:n arvosta. 

Vieraat palvelut 

Tärkeimmät laitoksen käyttämät ulko-
puoliset voimavarat ovat konsultit, ura

-koitsijat  sekä vuokrattu  auto-  ja  koneka-
lusto.  

Tien-  ja sil  lansuunnittelun konsulttikus-
tannukset  olivat  36,6  Mmk, mikä oli  20% 

 tiensuunnittelun kokonaiskustannuksis
-ta,  181  Mmk.  

Urakalla teettämisen  osuus oli  35  %  (33 
 %)  kaikista laitoksen  työkustannuksista. 

Rakennuttamisen  suhteellinen osuus  on 
 vuoden  1978  jälkeen jatkuvasti kasvanut 

 ja  on  nyt noussut  1970-luvun  alun  tasol-
le. Määrärahojen  reaaliarvon  laskun 
vuoksi  urakoinnin  määrä  on  kuitenkin 
huomattavasti  1970-luvun tasoa pie-
nempi.  

Rakennuttamisen  osuus  työkustannuk
-sista  laskettuna oli  tienrakennustöissä 

 40  %, sillanrakennustöissä  72  %, vesira-
kennustöissä  67  %, talonrakennustöissä 

 85  %  ja  kunnossapitotöissä  13  %.  Kun
-nossapidon urakat  olivat lähes yksino-

maan päällystys-  ja  murskausurakoita. 

Kertomusvuonna  valmistuivat seuraavat 
suuret  urakat 

-  Landen  ohikulkutie urakkaosa  I 21,0 
 Mmk  

-  Landen  ohikulkutie urakkaosa  II 31,4 
 Mmk  

- Kaitaisten  silta  18,8  Mmk  
-  Kemijärven silta  17,8  Mmk  
- Savilanden  silta  11,3  Mmk  
- Kautun  silta  12,1  Mmk  
-  Inkoon  hiilisataman tuloväylä  13,5 

 Mmk  

Murskaustyömäärät hankintatavoittain 
 vuosina  1978-1 982,  mitd  

Urakka 	 Louheen 
murskaus  

Oma työ 	 Soran  murskaus 

Va'miina  hankittu  
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TUTKIMUS  JA  KEHITTÄMINEN  

I"  



Tutkimusta  ja  kehittämistä tarvitaan lai-
toksessa 

•  tien-  ja  vesitienpidon  suunnittelussa  
ja  laitoksen tavoitteiden määrittelyssä 

• tien-  ja  vesitienpitotoiminnan  tuotta- 
vuuden  ja  taloudellisuuden kehittä- 
misessä.  

Tie-  ja  liikennetutkimuksilla  selvitetään 
vuosittain yleisten teiden liikennemää

-rät ja  liikenteen kasvu. Vuoden aikana 
kokeiltiin  ja  otettiin käyttöön uusia lii-
kennelaskentakoneita, mikroaaltolaski-
mia. 

Vuoden  1981  valtakunnallisesta liiken-
nevirtatutkimuksesta valmistuivat ra-
portit "Pitkät liikennevirrat  ja  niiden omi-
naisuudet" sekä "Pitkät tavarankuljetuk

-set".  Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 
 1981  valmistui  ja  vuoden  1974  henkilö-

liikennetutkimus päivitettiin  ja  siitä val-
mistui raportt•"Näin liikuttiin vuonna 

 1980".  

Tienpidon  pitkän aikavälin suunnittelua 
varten analysoitiin tieverkon tilaa  ja  ke-
hitettiin tässä tarvittavia  tilamittareita. 

Liikenneteknisifiä  tutkimuksilla selvitet
-tim  tienparannusten  vaikutuksia liiken-

nevirtaan  ja  tutkittiin liittymien toimin-
taa  ja  välityskykyä. Liikenneturvallisuus

-tutkimuksilla selvitettiin  mm.  päällystä-
misen  ja  muiden kunnossapitotoimenpi-
teiden vaikutuksia liikenneturvallisuu

-teen,  taajamien  ja  kevyen liikenteen  tur-
vallisuusongelmia  sekä pääteiden liitty

-mien  kanavoinnin  tehokkuutta. 

Laitoksen johtamista palvelevaa ohjaus-
järjestelmää kehitettiin. Kertomusvuon-
na tehtiin laitoksen tietojärjestelmätut-
kimus. Tutkimuksella selvitettiin TVL:n 
eri toimintojen  ja  niiden johtamisen on-
gelmia sekä tietojenkäsittelyn tukea toi-
minnoille. 

Tieverkkosuunnittelussa  valmistui ohje 
"yksityisen tien paikallistieksi muuttami-
sen perusteet". 

Tiensuunnittelussa tarkistettiin  nykyis- 
ten teiden geometrian  ja  rakenteiden 
parantamisohjeita. 	Taajamaväyl ien 

suunnittelun inventointiraportti valmis-
tui  ja  tältä pohjalta aloitettiin taajama- 
väylien liikenneteknisten ohjeiden laa-
dinta. 

Sillansuunnittelussa  jatkettiin kevyen lii-
kenteen siltojen tyyppikehittelyä  ja  hit

-topalkkisiltojen erityiskysymysten  tutki-
muksia. Betonisiltojen erityiskysymyk-
sistä käynnistyi tutkimus. 

Kunnossapidon  oikean laatutason selvit-
tämiseksi käynnistettiin viime keväänä 
tutkimus, jonka päätyttyä  parin  vuoden 
päästä kunnossapidon laatustandardit 
tullaan uusimaan. 

Kunnossapidossa  jatkettiin lisäksi kus-
tannusten alentamiseen  ja  tuottavuu-
den kohottamiseen tähtääviä menetel-
mä-  ja  laitetutkimuksia. 

Tienrakennuksessa  parannettiin kone-  ja 
 kuljetustyön taloudeihisuutta  tehosta - 

maila hankkeiden tyÖnsuunnittelua  ja 
 seurantaa. Kuljetusten  ja  materiaalitar

-peen  vähentämiseen etsittiin keinoja 
 mm.  tehostamahia  paikalta saatavien 

materiaalien hyväksikäyttöä sekä tutki-
malla soraa korvaavia materiaaleja  ja 

 rakenneratkaisuja.  

Massojen käytön  ja  massansiirron  suun-
nittelua tehostettiin. Rakenteiden laa-
dun valvontaan kiinnitettiin entistä 
enemmän huomiota  mm.  tehostamalla 
ohjaavaa laadunvalvontaa  ja  vaikutta-
maIla tuotesuunnitelmaan  ennen raken-
tamisen alkua. 

Siltojen rakentamisessa  ja  korjauksissa 
 käytettävien materiaalien tutkimusta jat-

kettiin  ja  siltojen käyttöikätutkimus aloi-
tettiin. 

Kertomusvuonna  uusittiin sillanraken-
nuksen yleisestä työselityksestä paikalla 
valettuja betonirakenteita käsittävä  osa 
ja  sillanrakennuksen työnsuunnitteluoh-
jeet. 

Maatutkimuksessa  keskityttiin tiestön 
palvelutason kehittämisessä routimis-
nousun mittauksiin  ja  ajomukavuuden 

 arviointiin havaintotieverkolla. 

Tierakenteiden  ja  pääl lysteiden  laadun 
kehittämistutkimuksia jatkettiin. Siltojen 
perustamiseen  ja  maanpaineeseen  liit-
tyvät erityisasiat olivat selvityksen koh-
teena. 

Liikenteen ohjauksen ohjeet uusittiin 
tieliikennelain  ja  -asetuksen muutoksen 
johdosta. Kertomusvuonna annettiin 
ohjeet tiemerkinnöistä, viitoituksesta  ja 

 matkailijoiden opastusmerkeistä sekä 
yleisohjeet hiikennemerkkien käytöstä. 

Tiesääpalvelun 	kehittämistutkimusta  
jatkettiin yhteistyössä ilmatieteen laitok-
sen, liikenneministeriön, Liikenneturvan 

 ja  liikkuvan poliisin sekä Yleisradion 
kanssa. 

Työryhmän laskelmien mukaan teiden 
kunnossapitomenoja voidaan alentaa 
tiesäapalvelulla noin  7  Mmk vuodessa. 
Lisäksi liikenneturvallisuuden paranta-
minen vähentää onnettomuuskustan-
nuksia. Liikenteen sujuvuus puolestaan 
synnyttää ajoneuvo-  ja  aikakustannus

-säästöjä. Itse sääpalvelun kustannukset 
ovat  3  Mmk vuodessa. 

Sääpalvelun  palvelutason takaamiseksi 
maahamme olisi tällä vuosikymmenellä 
perustettava seitsemän aluekeskusta. 
Ne tulisivat Helsinkiin, Turkuun, Tampe-
reelle, Kuopioon, Rovaniemelle sekä 
Pohjanmaalle  ja  Kaakkois-Suomeen 
myöhemmin valittaville paikkakunnille. 

Vesitienpidon  osalta Kymijoen  kana
-vointihankkeen  vaikutusten selvitys al-

koi neuvottelukunnan työnä. Keiteleen- 
Päijänteen kanavoinnin subventiokokei-
hun seurantatyö jatkui  ja  Kemijoen  kana

-voinnin valmisteievaa  selvitystä jatket-
tiin. Meriväylähankkeiden taloudel  Ii

-suusselvityksiä  tehtiin merenkulkuhalli-
tuksen käyttöön. Valtakunnallinen  huh

-satamaselvitys  valmistui. Teollisuuden 
sijoittamisen kannalta merkittävien sata-
makohteiden kartoitus Saimaan vesis-
tOn alueella valmistui samoin kuin Var-
kauden alueen satamaselvitys.  
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Tienpitoaineen ottopaikkoja  hankittiin 	lä. 
9,1  Mmk:lla. 

Lu nastusasiat 

Maanmittauslaitoksen  kanssa yhteistyö-
nä kehitettyä tiealueitten paalutus-  ja 

 mittaustapaa  ryhdyttiin toteuttamaan 
piirien valituilla hankkeilla. Tällöin  tie- 
korvaukset voidaan maksaa  jo  ennen 
tien rakentamista  ja  luovuttajien  oikeus- 
asema turvataan entistä paremmin. 
Myös entistä useammin tiekorvauksista 

 on  voitu sopia maan luovuttajan kanssa 
vapaaehtoisilla sopimuksilla. 

Maa-alueiden lunastamiseen  ja  korvaa-
miseen käytettiin  95,6  Mmk, josta va-
paaehtoisten korvaussopimusten osuus 
oli  24,0  Mmk. Tiealueita lunastettiin 

 2 171 ha  ja  liitännäisalueita  65 ha. 

Ainesalueiden  hankkiminen  on  jossain 
määrin vaikeutunut  ja  kallistunut vuo-
den alusta voimaan tulleen maa-aines-
lain  johdosta. 

Ympäristönhoito 

Tiehankkeiden ympäristöhoitoon  ja  ym 
päristöohjeiden  parantamiseen kiinni 
tettiin erityistä huomiota. 

"TVL:n toimintaperiaatteita  ympäristön- 
hoidossa" julkaisu valmistui. 

Maa-aineslain mukaiset maisemointi-
suunnitelmat ovat työllistäneet piirien 
maisemanhoitovalvojat  ja  lisähenkilöillä 
vahvistetut soraryhmät  koko  vuodeksi. 

Suurin tiehankkeen istutustyö oli Lah-
den Joutjärven  130 000  puun  ja  pensaan 
istutusurakka. 

Museotoiminta 

Ensimmäisiksi museokohteiksi  valittiin 
 17  tietä, yhteispituudeltaan  149 km  ja  31 

 siltaa. Valituiksi tuli  mm.  kaksi tieosaa 
keskiajalta peräisin olevasta Turun-Vii-
purin rantatiestä, josta  on  mainintoja 

 1300-luvulta, sekä kaksi tieosaa myö-
häiskeskiajalta peräisin olevasta Hä-
meen härkätiestä. 

Silloista mainittakoon vuonna  1777  val-
mistunut Espoon kartanon kiviholvisilta, 
joka  on  tiettävästi vanhin yleisen liiken-
teen käytössä oleva silta, Tönnön beto-
nisilta vuodelta  1911  ja  Pyhäjoen puura-
kenteinen Isosilta vuodelta  1836. Mu-
seokohteeksi  hyväksytyn Halikon van-
han  sillan  korjaaminen aloitettiin syksyl- 

Keskuskanavamuseon perusparantami-
nen  Taipaleen vanhalla kanavalla aloi-
tettiin samoin kuin Ämmäkosken terva- 
kanavan entisöinti. Saarikosken sulun 
entisöinnistä valmistui yleissuunnitel

-ma.  

Kansainvälinen 
yhteistyö  

Tie-  ja  vesirakennuslaitos osallistui edel-
listen vuosien tapaan eri kansainvälisten 
järjestöjen toimintaan  ja  työskentelyyn. 
Laitoksen edustajat olivat mukana järjes-
töjen kokouksissa  ja  osallistuivat komi-
teoiden  ja  työryhmien työskentelyyn. 

Tällaisia kansainvälisiä yhteistyöjärjestö - 
jä  ovat: 
- PIARC,  Permanent International As-

sociation of Road Congresses 
- PIANC,  Permanent International As- 

sociation of Navigation Congresses 
- OECD, Organization for Economic 

Co-operation and Development  

- ECE,  Economic Commission for Eu-
rope 

- ICHCA,  International Cargo Handling 
Coordination Association 

- IALA,  International Association of 
Lighthouse Authorities 

- AIPC,  Association Internationale des 
Pontes et Charpentes 

- IRF,  International Road Federation 
- dE,  International Commission on Illu-

mination 
- EUCO-COST, Commission of the Eu-

ropean Communities/European Co-
operation in the Field of Scientific and 
technical Research  

Pohjoismaisia yhteistyöjärjestöjä ovat: 
- PTL, Pohjoismaiden Tieteknillinen 

Liitto 
- NKV!TTU,  Nordisk  Kommittee  för 

Vägtrafiklagstiftning  I  Trafiktekniska 
utskott  

- NKTF,  Nordisk Kom  mittee  för Trans-
portekonomisk Forskning  

- NORDPIANC,  Permanent Internatio-
nal Association of Navigation Con-
gresses 

-  NÄT, Nordiska  Rädets  ämbetsmanna
-komitén  för  Transportfrågor/PU, PIa-

neringsutskottet.  

Yhteistyö Neuvostoliiton liikennevira-
nomaisten kanssa Saimaan kanavan 
asioissa  on  ollut jatkuvaa. 

Ulkoasiainministeriön  ja  TVH:n  välisen 
 sopimuksen perusteella jatkettiin Viet-

namissa Pha  Rungin telakan  rakennutta
-mista.  Menot olivat  42  Mmk  (50  Mmk). 

Hankkeen päärakenteista konepajara-
kennus saatiin lähes valmiiksi  ja  nykyisen 
aikataulun mukaan  koko  hanke valmis-
tuu vuoden  1984  alussa. Työmaalla työs-
kenteli vuoden lopulla noin  80  suoma-
laista. 

Uusina projekteina aloitettiin Haiphon
-gin satamanostu rien käyttöönottoselvi-

tykset  ja  Pha  Rungin  tuloväylän  ja  sata-
ma-altaan ruoppaushanke. 

Kairossa sijaitsevan Tersanan  telakan  to-
teuttamissuunnitelma  valmistui.  
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TVL.:N MENOT 1  

Käytetyt määrärahat 
	 myönnetty  

tehtävittäin,  Mmk 
	

1978 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983w 

Tie-ja  vesirakennushallinto  199,7 217,4 242,9 277,2 300,2 302,8  

Paikkaukset 	.............................................................. 165,0 181,9 202,7 227,7 250,0 256,8  
Muutkulutusmenot 	.................................................. 33,1 34,2 36,2 41,0 37,5 42,9  
Konttorikalust.ja -tarvikkeet 	 ...................................... 1,2 1,1 1,0 2,6 3,0 3,0  
Sekalaisetmenot 	....................................................... 0,4 0,2 3,0 5,9 9,7 0,1  

Tiet 	 yhteensä  1 632,1 1 938,9 2 228,3 2 468,0 2 714,9 3 049,6  

Kunnossapito 	 ............................................................ 647,2> 758,0 857,8 956,9 1 044,4 1 230,0  
Avustukset 	 ............................................................... 32,7 45,4 59,7 78,1 87,7 130,3  
Kaluston hankkiminen 	 ............................................... 70,1 81,4 82,0 84,2 90,0 107,0  
Talonrakennukset 2 	 .................................................... 37,3 27,1 31,3 38,3 52,8 43,6  
Rakentaminenjaparantaminen 24. ............................... 707,5 847,7 955,9 1 027,4 1171,5 1 248,1  
Suunnittelu 2 	 ............................................................. 56,9 69,0 80,6 96,8 113,4 130,6  
Ulkop.suoritettavattyöt 	............................................ 23,7 38,0 54,9 66,6 59,5 55,0  
Tiealueet,tontitjalainat 	............................................ 56,7 72,3 106,1 119,7 95,4 105,0  

Vesitietja  satamat 	 yhteensä  66,3 90,2 121,0 148,8 163,0 110,8  

Palkat, käyttö, kunnossapito 	 ...................................... 17,2 19,2 22,1 26,0 29,5 33,0  
Satamien  rak.avustus 	................................................. 0,4 1,0 0,6 1,0 1,9 3,1  
Kalusto,talonrak.,vesiteidenrakentaminen  29,6 32,8 40,2 52,3 58,3 56,7  
Merenkulkuhallituksentyöt 	....................................... 18,0 20,4 19,1 17,0 27,2 10,3  
Muutvieraattyöt 	....................................................... 1,1 16,8 39,0 52,5 46,1 0,8  

TVL:nmenotyhteensä 	............................................... 1 898,1 2 246,5 2 592,2 2894,0 3 178,1 3463,2  
(vuoden  1982  kustannustasossa) 	................................ (2 868,4) (3 263,2) (3 271,8) (3 218,7) 

1) Siirtomäärärahojen  osalta  on  taulukossa  ao.  vuonna käytetyt  varat 
	4)  Sisältää  kunnossapidon työllisyysmäärärahat  

2) Mukaanlukien ulkopuolinen rahoitus 
	 5)  Tilanne  16. 3. 1983  

3) Muuttui  siirtomäärärahaksi,  vuodelle  1979  siirtyvä erä oli  42,5  Mmk 

Suunnitteluun käytetyt 
määrärahat, Mmk 

Määrärahat vuoden  1982 
kustannustasossa 

•  Käytetyt määrärahat  
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työllisyysmäärärahoja 
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IVäg-  och vattenbyggnadsverket i  Finland 1982 

Till  läsaren 

När  jag  försökte komma  på  något spe-
cialdrag, som skulle vara kännetecknan-
de för året  1982  och skilja det från  de 

 övriga "vägåren" som  jag  känner, kom 
 jag  att tänka  på  broarna. Fastän  en 

 grundlig granskning av statistiken kunde 
leda  till  helt andra skrivämnen, har  jag 

 hållit  fast  vid detta första infall. 

Ar  1982  färdigställdes visserligen sam-
manlagt  231  broar  (år 1981 232  broar) i 
vårt  land, men  det i och för sig stora 
antalet skulle  dock  inte  ha  fått mig att i 
första  hand  komma att tänka  på  broarna. 
Orsaken var  nog den,  att  de  stora broar-
na i  Kaitainen,  Kemijärvi,  Savilahti, Kaut

-tu,  Aimärautio,  Korssund och  Suomus-
salmi  blev färdiga i fjol. Mest publicitet 
vann  dock  bron som inte blev färdig och 
som  är  vårt  lands 10 000:de  bro, i sam-
band med vars högtidliga grundstens- 
läggning  en  festutställning presenteran-
de vår broproduktion ägde  rum.  Denna 
statliga sk.  Pekkala  bro  på  Joensuu  förbi-
fartsled blir färdig förstår  1983,  emedan 
dess bärande  konstruktionsbalkar  gled 
ur sina pelare och föll i  Pielis  älv  är 1982.  

Hela 1980-talet kommer att bli  de  stora 
broarnas  decennium.  Vid dess början 
fanns det närmare  100 färjlägen  i vårt 

 land, men  i slutet torde antalet vara 
endast  ca 50. En  färjförbindelse  är  vanli-
gen  en så  lång övergång av ett vatten-
stråk att bron som skall ersätta  den  blir 
imponerande, betydande och  -  buller-
sam. 

Vägverket förstår att i samband med 
brobyggande måste särskild uppmärk- 
samhet fästas vid anpassningen  till land- 

skapet.  Detta har  man  också gjort.  Vi  har 
lagt ned mycken möda både  på  att kart-
lägga, studera och beakta olika åsikter 
och  på  att följa med  den  internationella 
broutvecklingen med avseende  på 
form,  höjd, bredd,  material,  byggnads-
sätt samt övriga faktorer.  Vi  har inte 
alltid valt det billigaste planerade alter -
nativet, utan varit  redo  att acceptera 
vissa väl grundade  miljöbetingade  til-
läggskostnader,  men de  sålunda  fast-
slagna planerna har  vi  däremot vinnlagt 
oss om att genomföra ekonomiskt. 

Byggnadskostnaderna för  de  broar, som 
blev färdiga  år 1982  var  230  Mmk,  dvs. 

 3 133 mk/m2 .  Ar  1981  var  de  motsva-
rande siffrorna  156  Mmk  och  2 525 
mk/m 2 ,  

Vattenstråkens  Finland är ocksá  broar-
nas  Finland. Vi  har över  10000  broar, 
varav numera blott drygt  600  inte fyller 

 de  krav som tung motortrafik ställer. 
 Under  detta  decennium  skall  vi  utöka 

även broarnas  underhållsätgärder.  

Bron  är en  mycket viktig och högst synlig 
 del  av vägen.  Den  förbinder och för- 

snabbar, dess avsaknad och dåliga skick 
skiljer och fördröjer. Broverksamheten 

 på  1980-talet för kraftigt framåt  den  eko-
nomiska utvecklingen i stora delar av 
vårt  land. 

uko  Loikkanen  
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Sammandr 

VVV:s  uppgift 
och  
organisation  

Vägarna Vägnätet 

Omfattning 

Vid slutet av  år 1982  var det allmänna 
vägnätets längd  75 448 km.  

Väg- och vattenbyggnadsverket bidrar 
 till  att skapa förutsättningar för ett väl-

fungerande samhälle genom att sörja för 
väg- och vattentrafiklederna.  Till  verkets 
uppgifter hör att planera, bygga, förbätt-
ra och underhålla dessa leder och att 
utveckla väg- och  vattentrafikförhål  Ian

-dena.  

Väg- och vattenbyggnadsverket består 
av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
och distriktsförvaltningen. 

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen  är 
den  samordnande centrala förvaltnings-
enheten för väg- och  vattenväghållning. 

 Den är  indelad i avdelningar för  ad-
ministration,  ekonomi, planering, bygg-
nad,  drift  och vattenvägar. 

Regionalförvaltningen omhänderhas av 
 13  väg- och  vattenbyggnadsdistrikt.  De 
 utgör verksamhetens grundenheter, 

som självständigt sköter verkets uppgif-
ter inom sitt område. Regionindelning-
en motsvarar med några  få  undantag 
länsindelningen. Varje distrikt har ett 
verksamhetsområde för förvaltning, pla-
nering, byggnad och underhåll och  de 

 flesta dessutom ett verksamhetsområde 
för vattenvägar.  

Saima  kanal fungerar som självständig 
förvaltningsenhet och omfattar verk-
samhetsområden för  administration, 
drift,  underhåll och byggnad.  

I  slutet av  år 1982  uppgick verkets egen 
 personal till 14 474 (14 773 år 1981)  an-

ställda. Verket sysselsatte ytterligare 
 2 906 (2 927)  personer, bestående av 

entreprenörers anställda och privata fö-
rare och maskinister, jämte  155 (198) 

 fångar. Verket sysselsatte således inalles 
 17 535 (17 878)  personer. 

Vägtrafiken 

För närvarande  är  vägtrafikens andel av 
landets sammanlagda persontrafik  90%. 

 Motsvarande siffra för godstrafiken  är 58 
 %  (år 1981).  

Landsvägstrafiken ökade  år 1982  med  6 
 %,  medan tillväxten föregående  år  var 

endast  3  %. 

Medeldygnstrafiken (bilar/dygn)  på de 
 allmänna vägarna var  år 1982: 

Lands-  Bygde- AIIm. 
 vägar 	vägar 	vägar 

sam  m.l.  

Permanent  
beläggning  2 587 1 520 2 478  
Lätt 
beläggning  501 369 470  
Grus  215 134 154  
Samman- 
lagt  1101 228 699  

År  1982  körde  man på de  allmänna 
vägarna  19,1  mrd  bilkilometer. Härav 
var personbilarnas andel över  80  %.  

Vårt  lands  bilbestånd var vid slutet av  år 
1982 1 532 697  bilar  (1 452 631  st  år 
1981).  Antalet personbilar var  1 352 055 

 eller  88  %  av hela beståndet. Det fanns 
 52 996  lastbilar,  9 066  bussar,  108 684 
 paketbilar  och  9 896  specialbilar.  

Biltätheten var  317  och personbilstäthe-
ten  279  bilar  per 1 000  invånare. 

Allmänna vägar 	1981 	1982 
km  (vid årets  slut)  

Riksvägar 	Huvud-  7 432 7 393  
Stamvägar 	vägnät  3 688 3 682  
Övriga landsvägar  29 379 29 529  
Landsvägar 
sammanlagt  40 499 40 604  
Bygdevägar  34 704 34 844  
Allmänna vägar 
sammanlagt  75 203 75 448  

Motorvägar fanns det  205 km,  av vilka  64 
 %  låg i  Nyland.  Motortrafikleder fanns 

det  87 km.  

Av  de  allmänna vägarna var  1 437 km 
 försedda med leder för lätt trafik och  

5 775 km  med belysta vägavsnitt. 

Broar fanns det  10 860  av vilka  1 870  var 
rörbroar. Andelen broar med viktbe-
gränsning var  6  %,  dvs.  645  st. 

Det fanns vidare  766  broar med begrän-
sad genomfartshöjd, av vilka  105  hade 

 en  begränsning om  ^  4 m.  

Det allmänna vägnätets omfattning  är  i 
det närmaste tillräcklig. Endast i mycket 
glest bebodda trakter finns det bosätt - 
fling  utanför vägnätet. Behovet att 
bygga nya vägförbindelser  är  ringa. 

Beläggningssituationen 

Vid slutet av  år 1982  var  37 810 km,  dvs. 
 50,2  %  av  de  allmänna vägarna belagda. 

Av landsvägarna var  75,9  %  och av byg-
devägarna  20,1  %  belagda. Alla riksvägar 
hade beläggning och av stamvägarna var 
några vägavsnitt i Norra  Finland  utan 
beläggning.  
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Vägarnas skick 

Av  de  allmänna vägarna var  år 1982 ca 
64 000 km  i tillfredsställande skick.  I 

 övrigt  är  vägnätets skick ifråga om konst-
ruktionen hjälpligt.  Ca 5 700 km  (totalt 

 22 607 km)  lättbelagda  vägar, och  2 000 
km  (totalt  14 664 km)  permanentbelag-
da vägar hade svag bärighet.  

Under  menförestiden  på  våren kan  man 
 bli tvungen att införa trafikbegränsning-

ar  på  ungefär  17 500  vägkilometer. Av 
dessa  är 90  %  grusvägar.  Under år 1982 

 måste trafikbegränsningar införas  på 
6 400  vägkilometer, dvs.  8  %  av alla 
allmänna vägar. 

Hastighetsbegränsningar 

Nätet av allmänna vägar och dessa trafik-
arbete fördelade sig vid slutet av  år 1982 
på  olika hastighetsbegränsningar i enlig-
het med följande  tabelt:  

km/h 	 km 	 milj.  
bilkm/år  

120 125 532 
100 11135 6 504 
80(70) 58299 8913 
60 2711 1685 
50 2969 1453  

Servicenivån  

Vagnätets  servicenivå  är  i huvudsak  god. 
 Mest bristfällig  är  servicenivån inom 

glest bebodda områden utanför huvud- 
vägnätets verkningskrets samt inom 
stadsområden. 

Det uppstår tidvis köbildning  på ca 400 
km  väg och det finns  ca 100 km  vägav-
snitt, där det förekommer regelbunden 
och betydande trafikstockning. 

Trafiksäkerheten  

På  allmänna vägar inträffade  år 1982 
4 102  olyckshändelser som ledde  till  

personskador och därvid omkom  367 
 och skadades  5 851  personer.  Då  egen-

domsskador beaktas, inträffade  på  all-
männa vägar sammanlagt  12 283  trafik-
olyckor som av polisen anmäldes  till 

 vägmyndigheterna. 

Olyckorna med dödlig utgång ökade 
med  1  %.  

Väghållningen 

Riktlinjerna för väghållningen  under 
 1980-talet  är  följande: 

Att bibehålla det nuvarande väg-
nätets bärighet och vägkonstruktio-
nens skick. 
Vägnätets servicenivå görs jämnare 
genom att förbättra vägtrafikförhål-
landena i glesbygderna, lindra trafik-
problemen i tätorterna och utveckla 
trafikförhållandena för fotgängare 
och cyklister. 
Trafiksäkerheten förbättras  så,  att 

 speciel  It de  allvarligare trafikolyckor-
na minskas. 
Trafikekonomin förbättras genom 

 väghållningsåtgärder,  främst med sik-
te  på  att minska energi- och olycks-
fallskostnaderna. 
Genom väghållningen stöder  man 

 förutsättningarna att placera produk-
tionsinrättningar inom utvecklings- 
och andra problemområden. 
Vid planeringen och förverkligandet 
av  väghållningsåtgärder  vill  man  spe-
ciellt beakta att natur-, kultur- och 
miljövärden bevaras. 

Väghållningen indelas i  service,  under-
håll, förbättring och utveckling.  

Väghållningsåtgärder 
 år 1982 

Service  

Väderleksförhållandena  under  året in-
verkar i betydande mån  på  serviceverk-
samhetens omfattning och kostnader. 

 Under år 1982  försökte  man  upprätthål-
la servicen  på  samma nivå som  under 

 tidigare  år.  Vinterservicen förbättrades i 
fråga  on  kvalitet  men  kvantitativt mins-
kade  den  jämfört med föregående  år 

 bl.a.  på  grund av att väderleksförhållan-
dena i snitt var tjänligare samt  på  grund 
att systemet för anträffbarhet och väder-
leksuppföljning stabiliserats.  Den  långa 
torka som rådde  under  sommaren samt 
höstens menföre försvårade servicen av 
grusvägar. 

Kostnaderna för  
service,  Mmk  
(enligt kostnads- 	1980 1981 1982  
nivån  år 1982) 

Service  av 
grusvägar 	143 13 	133  

Lappning av lätta 
beläggningar  30 22 28  
Lappning av 
permanenta 
beläggningar  16 15 18  
Snöplogning  176 251 176  
Halkbekämpning  92 101 81  
Trafikdirigering  56 65 73  
Arbeten  på  
grönområden  30 26 30  
Övriga 
servicearbeten  83 73 76  
Färjor  82 83 87  

Sammanlagt  708 770 702  

Underhåll 

Det utfördes betydligt mer underhållsar- 
beten  än under  föregående  år. Under- 
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hållet av grusvägar ökade något jämfört 
med tidigare  år. I  enlighet med vad som 
tidigare hade uppskattats ökade också 
underhållet av permanentbeläggningar. 

 Under är 1982  förbättrades  1181 km  väg 
med  permanent  beläggning vilket  är 147 
km  mer  än under  föregående  är. Under 

 verksamhetsåret förbättrades  771 km 
 väg med lätt beläggning vilket  är 145 km 
 mer  än  föregående  år.  För underhållet 

av öppna diken och trummor användes 
mer medel  än  tidigare beroende  på den 

 eftersläpning som inträffat  under  loppet 
av tidigare  år  samt med anledning av att 
vinterarbetena blev  så  ringa. 

Underhålls- 
kostnader,  Mmk  
(enl. kostnads- 	1980 1981 1982  
nivån  år 1982)  

Iståndsättning  
avgrusvägar  95 104 118  
Förnyande av 
lätta beläggningar  50 41 55  
Förnyande av 
permanenta 
beläggningar  143 131 152  
Underhåll av 
öppna diken  34 24 33 
Reparation  av 
trummor  23 23 29 
Reparation  av 
broar 	 9 	9 	11  

Sammanlagt 	354 331 398  

Förbättring  

Förbattringsarbeten  uppgick  år 1982 till 
 ett något större belopp  än  året förut. 

Ökningen gällde såväl förbättring av 
grusvägar som förbättring av väg-
konstruktionerna  på  vägar med  perma-
nent  beläggning. Ungefär  800 km  grus-
väg förbättrades vad gäller konstruktion 
och beläggning, vilket  är  ungefär  100 km 

 mer  än under  föregående  år. Atgärderna 
 berörde närmast matar- och förbindel- 

sevägar. Knappa  300 km  lätt trafikerad 
grusväg förbättrades enbart beträffande 
konstruktion,  d.v.s,  dubbelt mera  än 

 föregående  år.  Sammanlagt förbättra-
des  370 km permanent  belagda vägar  till 
sin  konstruktion 

Förbättringsarbetena  på  broar med vikt-
begränsningar minskade i förhållande  till 

 föregående  år.  Detta berodde närmast 
 på  att största delen av  de  broar som  är  av 

stor betydelse ur trafiksynpunkt redan 
har förbättrats. Antalet broar med vikt-
begränsningar sjönk med  147. A  andra 
sidan var  man  tvungen att fastställa vikt-
begränsningar för  47  broar. 

Förbättring,  Mmk  
(enl. kostnads- 	1980 1981 1982  
nivån  år 1982)  

Förbättring av 
grusvägars 
konstruktion  420 	285 	315  
Förbättring av lätt 
belagda vägars 
konstruktion  126 	144 	157  
Förbättring av  
permanent- 
belagda vägars 
konstruktion  3 	13 	4  
Förbättrande 
av broar  131 	87 	74  

Förbättring 
sammanlagt 	680 528 550  

Utveckling 

Totalbeloppet för utvecklingsåtgärder-
na ökade jämfört med föregående  år. 

 Förändringarna  per  åtgärdsgrupp var 
emellertid inte betydande ty  de  årliga 
förändringarna i kostnaderna förorsakas 
närmast av  enskiTda  projekts tidsplane-
ring.  

Linjeföringen  av grusvägar förbättrades 
 på en  sträcka av  260 km.  Därtill fortsattes 

eller inleddes linjeförbättringar  på en 
 sträcka av sammanlagt  300 km. I  dessa 

projekt ingick fortfarande förbättring av 
återstående grusbelagda stamvägar i 
Lappland. Övriga objekt förlades relativt 
jämnt över det regionala vägnätet och 
mindre vägar. 

Förbättring av permanentbelagda vä-
gars linjeföring pågick  på en  sträcka av 
nära  300 km.  Inom ramen för dessa 
projekt färdigställdes  75 km  väg. Nästan 
alla objekt var lokaliserade  till  regionala 
vägar och huvudvägar. Det största anta-
let  huvudvägsobjekt  fanns i  Kainuu  di-
strikt. 

Projekt som avser att förbättra vägarnas 
kapacitet var  under  arbete  på en  sträcka 
av  83 km.  Största delen av dessa projekt 
gick ut  på  att öka körfilerna  till 4. De 

 flesta projekten var  under  arbete i Hel
-singforstrakten.  Den  sammanlagda läng-

den av  omfarts-  och genomfartsvägar, 
som var  under  byggnad  år 1982  uppgick 

 till ca 100 km.  Vammala  genomfartsväg 
och delar av  omfartsvägarna  i  Lahtis  och 

 St Michel  öppnades för trafik. Därtill var 
om- och genomfartsvägar  under  bygg-
nad i  bl.a.  Joensuu,  Vasa,  Jyväskylä,  Tam-
merfors,  Fredrikshamn  och  Uleåborg.  

Trafiksäkerheten beaktades när olika 
 väghållningsåtgärder  förverkligades.  

Under är 1982  byggdes  187 km  fotgäng- 
ar-  och cykelvägar samt trottoarer,  69  
överfarts- och  underfartsställen  för  den 

 lätta trafiken och  7  planskilda  anslutning-
ar. Samtidigt förbättrades  11  plananslut-
ningar,  124 km  väg och  20  anslutningar 
utrustades med vägbelysning samt där -
till utfördes specialregleringar  på en 

 sammanlagd sträcka av  234 km.  Därtill 
utbyggdes  9  järnvägsövergängar  som 

 planskilda  korsningar och  23  utrustades 
med säkerhetsanordningar.  

I  övriga utvecklingsprojekt ingick  bl.a. 
 en  ny vägförbindelse och några färjor 

ersattes med broar.  Den  viktigaste nya 
vägförbindelse som färdigställdes  år 
1982  var stamvägen mellan  Jalasjärvi 

 och  Seinäjoki  som byggts i två skeden. 
 Den  sammanlagda längden av övriga 

nya vägförbindelser som  nu är under 
 byggnad eller färdigställts  är 145 km. 
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Färjfästenas  antal minskade från  89 till 87 
då  broarna i Korssundet, Kaitans och 

 Suomussalmi  blivit fördga och färjfästet 
i Barösund tagits i bruk. Vid färjfästet i 

 Kaivanto  pågår för närvarande brobyg-
ge. 

Utveckling,  Mmk  
(enl. kostnads- 	1980 1981 1982  
nivån  1982)  

Förbättring av 
grusvägars 
linjeföring  148 172 136  
Förbättring av 
belagda vägars 
linjeföring  128 87 96  
Ökning av 
kapacitet  121 123 119 
Om-  och genom 
fartsvägar  131 176 190  
Tätorts- 
regleringar  59 53 63  
Säkerhets- 
regleringar  159 117 136  
Övriga utveck- 
lingsåtgärder  77 92 119  

Utveckling 
sammanlagt 	 822 818 859  

Kostnaderna 
för vaghallning,  
Mmk  (enl. 
kostnads- 	1980 1981 1982  
nivån  1982) 

Service 708 770 702  
Underhåll  354 331 398  
Förbättring  680 528 550  
Utveckling  822 818 859  

Väghållning- 
sammanlagt 	2564 2447 2509  
Kostnaderna 
för planering 	 127 139 149  
Kalkylations- 
m.fl.  av- 
dragsposter 	—236 —217 —269  
Utgifterna för 
väghållning 	 2455 2369 2389  

Vattenvägar 

Inom  den  inhemska vattentrafiken trans-
porterades  15  miljoner  ton gods  och 
transportprestationen var  4,5  miljarder 
tonkilometer. 

Vattentrafikens andel av  den  inhemska 
varutrafiken var  16% (år 1981).  

Med fartyg fraktades  7,6  milj.  ton  och 
transportprestationen var  2,8  miljarder 
tonkilometer.  Bland  varorna dominera-
de flytande bränslen. 

Det flottades  7,3  milj.  ton  timmer i  den 
 inhemska vattentrafiken och flottnings- 

prestationen var  1,7  miljarder tonkilo-
meter. Av detta var insjötrafikens andel 

 1,6  miljarder tonkilometer och resten av 
flottningen skedde vid kusterna. 

Godstrafiken  på  kanalverkets slussar 
(exkl. Saima kanal) uppgick  till 6,8  milj. 

 ton  varav timmerflottningen utgjorde 
 6,4 milj.ton  och fartygstrafiken  0,4  milj. 

 ton. I  passagerartrafiken längs kanalerna 
(ej småbåtar) transporterades  54 300 

 passagerare.  Via  slussarna passerade 
sammanlagt  48 200  båtar.  

Via Saima  kanal transporterades sam-
manlagt  1,1  milj.  ton gods,  vilket  är 21 % 

 mindre  än  föregående  år. Den  minskade 
godsmängden berodde  på  att flottning-
en minskade med  57 %  medan fartygs- 
frakterna minskade med bara  5 %. 

I  passagerartrafiken  på Saima  kanal 
transporterades sammanlagt  27 700 

 personer, vilket  är 21 %  mindre  än  före-
gående  år.  Minskningen berodde  på  att 
det sovjetiska fartyget rn/s Saima  togs  ur 
passagerartrafik p.g.a. ålder.  Till Viborg 

 inleddes turistrafik i  form  av tvådagarsre-
sor. Kanalen öppnades för trafik  5. 4. 82 

 och stängdes  31. 3. 1983.  Trafikperio-
dens längd var  301  dygn.  

I Finland  finns  12 600 km  utprickade 
farleder, varav  6 500 km langs  kusten 

 6 100 km på  insjövatten. Av kustfarle-
derna  är 3 200 km  belysta. Av insjöfarle-
derna  är 700 km Saima  djupfarleder,  

2 600 km  huvudfarleder och  2 700  bifar-
leder. Dessuton finns det  3 100 km  and-
ra utprickade farleder och lösflottnings- 
leder. Handels- och industrihamnarna  är 
till  antalet  60,  varav  10  inom Saimen-
området. 

Vattenväghållningen  
Under  1980-talet  är  det årliga kostnader-
na för farledernas och kanalernas under-
håll  ca 30  Mmk  årligen, varav avlöningar 
står för ungefär hälften av summan. 

Arligen  används  58-63  Mmk  för vatten-
vägsarbeten beroende  på  sysselsatt-
ningsfinansieringens mängd, som upp-
skattats  till 15-25  Mmk  per år. 

De  mest betydande färdiga byggplane-
ringsobjekten  bland  insjöfarlederna var 
Idensalmi farled, Kivisalmi farled och 
Haponlahti kanal. Därtill färdigställdes 
generalplanen för Huruslahti farled.  

Den 13 meter  djupa kolfarleden i Ingå 
som också  är  av riksbetydelse blev färdig 
och  de  största fartygen som går  på  detta 
gjup lotsades  till  hamnen. Totalkostna-
derna för detta projekt uppgick  till 13,5 

 Mmk  och det verkställdes  under  åren 
 1981-1982. 

Bland  byggnadsarbetena i havsområde-
nas knippflottningsfarleder färdigställ-
des Bottenhavets knippfiottningsfarled 

 till  skyddshamnen i  Kiili  och muddrings-
arbetena i inkörsfarleden samt bygg-
nadsarbetena  på  hamnens förtöjnings- 
pollare.  På  skärgårdshavets knippfiott-
ningsfarled inleddes muddringsarbete-
na mellan Lökö och Rihtiniemi. 

Det viktigaste insjöprojektet, Idensalmi 
farled, fortgick  så  att Ahkiolahti och Ner-
koo kanaler förbättrades. Huvudfarle-
den  är  klar inför  1983  års seglationssä-
song.  
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The Roads and Waterways Administration 
of Finland 1982 

To the reader 

As I was thinking of the year 1982 trying 
to find some typical feature that would 
have separated it from the previous 
"road years" I know the bridges sudden-
ly crossed my mind. Even if some thor -
ough examining of statistics could have 
led me into completely other kinds of 
ideas I have remained faithful to this first 
vision. 

ln  1982 altogether 231 bridges were 
built in this country (in 1981 232 bridges) 
but that in itself impressing figure alone 
would not have brought bridges into my 
mind. The main reason was probably 
that last year the big bridges of Kaitai-
nen,  Kemijärvi,  Savilahti, Kauttu, Aimä-
rautio,  Korssund  and  Suomussalmi  were 
completed. ln public most attention was 
paid to the bridge which was not com-
pleted and which will be the 10 000th 
brigde in our country. Associated with 
the solemn laying of the foundation 
stone of this bridge,  Pekkala  bridge, 
there was an exhibition of our bridge 
production.  Pekkala  bridge will be fin-
ished in 1983 and become the huge 
bridge of the bypass of  Joensuu,  even if 
its spanning memberg beams flew from 
their columns to Pielisjoki river in 1982. 

The 1980's will be the decade of big 
bridges, ln the start of the decade there 
were close to 100 cable ferries in our 
country and by the end of the decade 
the number is to be around 50. Cable 
ferry connection is normally such a long 
crossing of a water system that when a 
bridge is built there it really is spectac-
ular, effective and noisy. 

Road authorities well understand that 
special attention should be paid espe- 

cially to environmental factors. This as-
pect has been taken into account. The 
planning and building have taken a lot 
trouble conserning the form, height, 
breadth, materials, way of building and 
other features of our bridges and col-
lecting, assessing and considering va-
rious opinions and following the interna-
tional bridge advancement. We have 
not always chosen the cheapest alterna-
tive but are prepared to recognize realis-
tic environmental matters before the 
financial issues, but thereafter the eco-
nomical factors are of great importance. 

Last year the total costs of bridge con-
struction were 230  Mmk  i.e.  3 133  
mk/m 2. In 1981 the corresponding fig-
ures were 156  Mmk  and 2 525  mk/m. 

Finland is a country of watercourses but 
also a country of bridges. At the present 
moment we have over 10 000 bridges, 
only a little more than 600 of which are 
such that are not suitable for heavy 
traffic, In this decade we are going to 
increase also the maintenance mea-
sures of the bridges. 

Bridge is an important and very visible 
part of the road network. It connects and 
speeds up, its lacking and bad condition 
separates and slows down. The bridge 
production in the 1980's progresses the 
economical development of wide parts 
of our country. 

(ZLJ 

uko  Loikkanen  
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Summa 

Task and organization 

The Roads and Waterways Administra-
tion provides  infrastructural  services for 
society by keeping up routes for road 
and water traffic. The tasks assigned to 
the  RWA  include the  disign,  construc-
tion, improvement and maintenance of 
these routes, as well as the devel-
opment of road and water traffic condi-
tions. 

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

The Roads and Waterways Administra-
tion is the co-ordinating central office of 
road and waterway construction and 
maintenance. It consist of Departments 
for Administration, Economics, Design, 
Construction, Operations and Water-
ways. 

The country is divided into 13 Road and 
Waterway Districts, which form the ba-
sis operational units, each running the 
regional service independently within 
its area. With a few exceptions, the 
districts coincide geographically with 
the administrative provinces of Finland. 
Each district runs an administrative, de-
sign, construction and maintenance 
service, most of them a waterway ser-
vice as well. 

The Saimaa Canal is a separate adminis-
trative unit with administrative, opera-
tional, maintenance and construction 
services of its own. 

At the end of 1982 the Roads and Water-
ways Administration had 14 474 per-
sons in employ (14 773 in 1981). The 
labour of contractors and private lorry 
and machine operators consisted of 
2 906 persons (2 927) and the number of 
prisoners employed 155 persons (198). 
The over-all personnel of the Adminis-
tration totalled 17 535 persons (17 898). 

Roads 

Road Traffic 

At the moment road traffic stands for 90 
 %  of all person traffic and 58  %  of all 

freight transport (year 1981). 

Last year road traffic increased by 6  % 
 while the growth in the previous year 

was only 3  %.  

Average daily traffic volume (vehicles 
/day) on public roads in 1982. 

High- 
ways 

Local- 
roads 

Public 
roads 
total 

High 
quality 
pavements 2 587 1 520 2 478 
Light-type  
surfacings  501 369 470 
Gravel 
roads 215 134 154 

Total 	1101 	228 	699 

The volume of traffic on public roads in 
1982 amounted to 19,1 billion vehicle- 
km. Passenger cars stood for more than 
80  %  of the total volume. 

At the end of 1982 there were 1 532 697 
motor vehicles in the country (1 452 631 
vehicles in 1981). There were 1 352 055 
cars, 88  %  of the motor vehicle stock. 
There were 52 996 lorries, 9 066 buses, 
108 684 delivery vans and 9 896 special 
automobiles. 

The automobile density was 317 auto-
mobiles and the car density 279 cars per 
1 000 inhabitants. 

Road Network 

At the end of 1982 there were 75 448 
km of public roads in Finland. 

Public Roads 	 1981 	1982 
km (end of year) 

Main Roads 
(I class) 7 432 7 393 
Main Roads 
(It class) 3 688 3 682 
Other Highways 29 379 29 529 
Highways total 40 499 40 604 
Local Roads 34 704 34 844 
Public Roads 75 203 75 448 

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

 Uusimaa.  There were 87 km of special 
motor traffic roads. 

There were 1 437 km of routes for pe-
destrian and bicycle traffic and 5 775 km 
of illuminated road sections on public 
roads. 

There were 10 860 bridges of which 
1 870 had a tube structure. Bridges with 
weight restrictions amounted to 645 or 
6  %  of all bridges. 

There were 766 bridges with limited 
overhead clearance. At 105 bridges the 
overhead clearance was  ^  4 meters. 

The public road network is nearly suffi-
cient as there is populations outside the 
network only in very sparsely populated 
regions. There is no great need of build-
ing new road connections. 

Road  Surfacings  

At the end of 1982 37810 km or 50,2% 
of all public roads had a permanent road 
surfacing. Highways had a road surfacing 
over 75,9  %  of the total length and local 
roads over 20,1  %  respectively. All the 
main roads (I class) had a road surfacing 
and only some road sections of the main 
roads  (Il  class) in Northern Finland have 
not yet been surfaced. 

Speed limits 

Speed limits on public roads and at va-
rious traffic volumes at the end of 1982 
were distributed as follows: 
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million 
km/h km automo- 

bile- 
km/year  

120 125 532 
100 11135 6504 
80(70) 58299 8913 
60 2711 1685 
50 2969 1453 

Traffic Safety 

In 1982 there were 4 102 accidents in-
volving persons on public roads killing 
367 and injuring 5 851 persons. Includ-
ing property damages there were 
12 283 traffic accidents reported to the 
road authorities by Police on public 
roads. 

The number of fatal road accidents in-
creased by 1 %. 

Road Construction 
and Maintenance 
The quidelines of road construction and 
maintenance in the 1980's are as fol-
lows: 

-  the bearing capacity and structural 
condition of today's road network 
will be preserved. 

-  the level of service of the road net-
work will be balanced by improving 
road traffic conditions in sparsely 
populated regions by alleviating ur-
ban traffic problems and by devel-
oping traffic conditions for pedestri-
ans and bicycle riders. 

-  traffic safety will be promoted by 
reducing the number of severe road 
accidents in particular. 

-  traffic economy will be improved by 
road construction maintenance mea-
sures aimed at reducing energy and 
accident costs. 

—  the conditions of production will be 
improved by road construction and 
maintenance measures, particularly 
in developing regions and other 
problem areas. 

-  the preservation of natural, cultural 
and landscape values will be taken 
into particular consideration in plan-
ning and implementing road con-
struction and maintenance mea-
sures. 

Road construction and maintenance 
consist of road maintenance, repa-
ration, reconstruction and devel-
opment. 

Road Construction 
and Maintenance 
Measures in 1982 

Road maintenance 

Road maintenance 
Cost, Million ElM 
(at 1982 cost 	1980 1981 1982 
level) 

Maintenance 
of gravel 
roads 
Repairing light 
surfacings  
Repairing 
permanent 
surfacings  
Snow removal 
Anti-skid 
treatment 
Traffic control 
Road plantation 
works 
Other maintenance 
measures 83 73 76 
Ferries 82 84 87 

Total 708 770 702 

Reparation 

Cost of 
Reparations, 
Million ElM 
(atl982cost 	1980 1981 1982 
level) 

Reparations of 
gravel roads 	 95 104 118  

Reparations of 
light surfacings 50 41 55 
Reparations of 
asphalt 
pavements 143 131 152 
Reparations of 
open ditches 34 24 33 
Reparations of 
culverts 23 23 29 
Reparations of 
bridges 9 9 11 

Total 354 331 398 

Reconstruction 

Reconstruction 
Million FIM 
(atl982cost 	1980 1981 1982 
level) 

Improving 
structure of 
gravel roads 420 285 315 
Improving 
structure of light 
surface roads 126 144 157 
Improving 
structure of 
asphalt pavement 
roads 3 13 4 
Improving 
of bridges 131 87 74 

Total 680 528 550 

Development 
Million ElM 
(at 1982 cost 	1980 1981 1982 
level) 

Improving route 
of gravel roads 
	

148 172 136 I 
Improving route 
of surfaced roads 

	
128 	87 96 I 

Increasing 
capacity 
	

121 123 119 I 
Bypasses and 
through roads 
	

131 176 190 I 
Urban traffic 
arrangements 
	

59 	53 63 
Safety measures 

	159 117 136 

143 135 133 

30 	22 28 

16 	15 	18 
176 251 176 

92 101 	81 
56 65 73 

Development 
30 26 30 
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Other 
development 	 77 92 119 

Total 	 822 818 859 

Cost of Road 
Construction 
and 
Maintenance, 
Million  IlM  
(at 1982 cost 
	

1980 1981 1982 
level) 

Road 
maintenance 
	

708 770 702 
Reparations 
	

354 331 398 
Reconstruc- 
tion 
	

680 528 550 
Development 
	

822 818 859 

2564 2447 2509 

127 139 149 

—236 —217 —269 

2455 2369 2389 

I Waterways 
The goods transport in domestic water 
traffic amounted to 15 million tons and 
the transport performance totalled 4,5 
billion ton-km. 

The  propotion  of water transport was 16 
 %  (year 1981) of the entire domestic 

goods transport.  

ln  domestic vessel traffic the goods 
transport amounted to 7,6 million tons 
and the transport performance was 2,8 
billion ton-km.  ln  the total volume the 
most dominating commodity group was 

liquid fuels. 

The volume of round timber floated in 
domestic water transport totalled 7,3 
million tons and the performance of 
round timber floating amounted to 1,7 
billion ton-km. Of the total volume the 
share of inland waterways was 1,6 ton- 
km and the rest was covered by coastal 
channels. 

Goods transport through lock canals 
 (exci.  the Saimaa Canal) which belong to 

the public canals totalled 6,8 million 
tons consisting of round timber floating 
6,4 million tons and vessel transport 0,4 
million tons. The volume of passenger 
traffic  (excl.  small boat traffic) through 
the canals was 54 300 passengers.  ln  all 
48 200 vessels passed through the lock 
canals. 

The goods transport through the Saimaa 
Canal totalled 1,1 million tons which 
was 21  %  less than in the previous year. 
The decrease in the goods volume was 
due to the decrease in floating by 57  %, 

 whereas the volume of vessel transports 
went down only by 5  %.  

The passenger traffic on the Saimaa Ca-
nal amounted to 27 700 which was 21  % 

 less than in the previous year. The de-
crease was caused by  m/s  Saimaa, a 
Soviet vessel which was taken off from 
passenger traffic due to its too old a 
model.  Twoday  trips to  Wyborg  were 
started. The canal was opened to traffic 
on April 5th 1982 and closed January 
31st 1983. The navigation season lasted 
301 days. 

There are 12 600 km of signed channels 
in Finland, 6 500 km of which on the 
coast and 6 100 km in inland waters. 
There is illumination on 3 200 km of the 
coastal channels. Of the inland channels 
700 km are deep channels on Lake  Sai-
maa,  2 600 km are main channels and 
2 700 km secondary channels. Additio-
nally there are 3 100 km of other signed 
channels and river floating channels. 
There are 60 commercial and industrial 
harbours, of which 10 are situated on 
Lake Saimaa. 

Waterway 
Construction and 
Maintenance  

ln  the 1980's the annual operation and 
maintenance costs of the channels and 
canals are approximately 30 Million  FIM, 

 half of which consists of wage expendi-
ture. 

The annual costs of the waterway works 
are 58-63 Million  FIM,  depending on 
the amount of the appropriations for 
promotion of employment which are 
approximately calculated to be 15-25 
Million  IlM  yearly. 

The most outstanding of the finished 
construction projects in inland waters 
were the  Iisalmi  Channel, the  Kivisalmi 

 Channel and the  Haponlahti  Canal.  ln 
 addition the key plan of the  Huruslahti 
 Channel was completed. 

Of great significance for the whole coun-
try is the  Inkoo  coal-channel of 13 
metres which was also completed and 
the first vessels with full navigable depth 
were piloted to the harbour. The total 
costs of the project were 13,5 Million 

 FIM  and it was carried out in 1981-1982. 

Of the construction projects of the 
bundle-towage channels in the sea areas 
the  Kiili  refuge harbour and approach 
channel in the  Selkämeri  Sea bundle- 
towage channel were dredged up and 
the construction of the hooking bollards 
in the harbour was completed. The 
dredging-up of the bundle-towage chan-
nel of the  Saaristomeri  Sea between 

 Lyökki  and  Rihtniemi  was started. 

The construction of the most significant 
project in inland waters, the  Iisalmi 

 Channel, will be continued by the reno-
vation of the  Ahkiolahti  Canal and the 

 Nerkoo  Canal. The main channel will be 
completed before the start of the sailing 
season in 1983. 
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Syyskuun  9  p:nä  1982  Pasilan  virastokeskus vihittlin  käyttöön.  Se on  Suomen suurin  ja  Pohjoismaiden toiseksi suurin 
virastotalo.  Virastokeskuksessa  työskentelee kaikkiaan noin  2 500  henkeä  ja  tästä  TVL:/äisten  osuus  on  tioi,i  1 000  henkeä. 
Etualalla Maija Nuotion  suihkuallasveistos "Vesileikki'l 
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toimiston päällikkö 	Lasse  Vaismaa  

Piiri-insinöörit  

U  Uudenmaan piiri Esko Pekkarinen  
T  Turun piiri Jouni Levanto  
H  Hämeen piiri Mikko  Köppä 
Ky  Kymen piiri  Ville  Mäkelä  
M  Mikkelin piiri Kauko Nummela  
PK  Pohjois-Karjalan piiri Kauko Koistinen  
Ku  Kuopion piiri Martti Soininen  
KS  Keski-Suomen piiri  Aaro Piesala  
V  Vaasan piiri  Sven  Cederberg  
KP  Keski-Pohjanmaan piiri Viljo Halonen  
0  Oulun piiri Pentti  Ikonen  
Kn  Kainuun piiri Pentti  Piirainen  
L Lapin  piiri Sauli Niku -Paavo  

Kanavapäällikkö  

Saimaan kanava 	Seppo  Koivupuro 
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