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AVAI  NTI  ETOJA  
Vuodet  1976-1985 	 1976 	1977 	1978 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 	1984 	198  

Suomen  autokanta  (1000  autoa)  1182 1228 1271 1330 1393 1453 1533 1598 1668 174  
henkilöautot  1033 1075 1115 1170 1226 1279 1352 1410 1474 154  
muut autot  149 153 156 160 167 174 181 188 194 20  

Yleisten teiden  liikennesuorite 
(mrd. autokm)  17,2 17,3 17,7 18,0 18,1 18,4 19,1 19,8 20,6 21,  
henkilöautot  14,0 14,1 14,4 14,7 14,8 15,0 15,6 16,2 16,9 17,  
muut autot  3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,  

Kuolemaan johtaneet tieliiken- 
neonnettomuudet yleisillä teillä  470 444 360 389 323 335 338 340 319 31  

Yleiset tiet,  km 73763 74149 74430 74684 74958 75203 75448 75663 75848 7606  
valtatiet  6910 6912 6919 7341 7430 7432 7393 7394 7408 742  
kantatiet  3705 4027 4069 3671 3690 3688 3682 3778 3773 379  
muut maantiet  29460 29187 29204 29259 29316 29379 29529 29465 29608 2966  
paikallistiet  33688 34023 34237 34412 34522 34704 34844 35026 35059 3518  

Päällystetilanne,  km  
kestopäällyste  11797 12291 12739 13198 13467 13744 14048 14326 14565 1476  
kevytpäällyste (öljysora yms.)  18942 19712 20446 21187 22207 22861 23769 25043 26116 2726  
sora  42966 42088 41187 40241 39226 38540 37574 36237 35111 3398  

Sillat (ei  sis. 	putkisiltoja)  8878 8836 8804 8756 8766 8812 8874 8971 8993 906  
painorajoitetut  2068 1721 1433 1130 867 745 593 417 437 39  

Lauttapaikat  98 100 100 98 93 89 87 88 84 7  

Tienpitoon käytetyt määrärahat  
milj,  mk  (v. 1985  kustannustaso)  2789 2564 2535 2891 2843 2751 2769 2895 2817 290  

suunnittelu  106 97 102 119 121 128 134 145 145  Th  

rakentaminen  1429 1252 1271 1464 1435 1358 1394 1375 1290 127  
kunnossapito  1254 1215 1162 1308 1287 1264 1241 1375 1382 147  

Kotimaan  vesiliikenteen  kuljetus - 
suorite (mrd. tonnikm.)  4,8 5,0 4,5 5,4 5,2 5,0 4,5 4,6 4,3 4,  

Vesiteihin  käytetyt määrärahat  
milj,  mk  (v. 1985  kustannustaso)  129 101 118 128 128 132 142 138 139 1  

vesityöt  58 49 55 57 62 73 73 66 63  
käyttö  ja  kunnossapito  26 26 30 33 33 34 34 38 38  
merenkulkuhallituksen  rahoit- 
tamat  ja  muut vieraat työt  45 26 33 38 33 25 35 34 38  

TVL:n  oma henkilöstä  17459 15888 14955 15354 15102 14773 14628 14108 13320 1301  

TVL:n  oma  kunnossapitokalusto 
tiehöylät  696 658 635 619 600 589 582 573 555 5  

kuorma-autot (raskaat)  1009 1022 1001 965 982 946 934 906 909 8  

pyörätraktorit  566 490 460 473 442 477 448 444 412 3  

pyöräkuormaimet  108 129 139 145 156 161 157 166 184 1  

Kehitysyhteistyäprojektit,  milj.  mk  
(v. 1985  kustannustaso)  3 3 1 25 52 64 53 47 31  
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Yleisten teiden pituuden,  liikennesuoritteen  ja 
 henkilövahinko-onnettomuuksien jakautuminen  (%) 

piireittäin  vuonna  1985  

!.  Yleisten teiden pituus 

Liikennesuorite 
Henkilövahinko- 
onnettomuudet 

Piirit:  

U  Uusimaa  
T Turku 
H  Häme 
Ky  Kymi  
M  Mikkeli  
PK  Pohjois-Karjala  
Ku  Kuopio  
-KS  Keski-Suomi 

Vaasa  
ki V'I'LPr'hjanmaa 

Kansikuva:  Yleisistä teistä,  76 000  km:stä, 
 sorateitä  on 34 000 km.  Sorateden  hoitoon 

käytetään vuosittain yli  100  milj.mk.  Toiminta-
vuonna valmistuneen tienpidon hoito-, ylläpito- 
ja kehittämissuunnitelman  1986-2000  mukaan  

J vuosisadan lopulla kaikki maantiet  ja  puolet 
paikallisteistä  on  päällystetty. 
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LUKIJALLE  

Kestopäällysteet urautuivat  vuonna  1985  monin paikoin pahasti  kovan  pakkastalven  takia. 



Vuosi  1985  oli  tie-  ja  vesirakennuslai
-toksen  historiassa tähdellinen vuosi 

elettäväksi. 

Kun yleisesti tunnutaan oltavan sitä 
mieltä, että valtion virastojen organi-
saatiota  on  syytä edes kerran vuosi-
kymmenessä uudistaa  tai  suorittaa 
ainakin uudistamistarpeen tarkastelu, 
niin viime vuonna tultiin TVL:n osalta 
tuon vuosikymmenen päähän  ja  niin-
pä vuonna  1985  valmistuivat sekä 
TVH:ta että TVL:n piirejä varten laa-
ditut organisaatiouudistusehdotukset. 
TVH:n osalta tuloksen pitäisi alkaa 
näkyä vuoden  1987  budjetissa; piirit 
ovat  jo  osittain lähteneet uudistukses-
sa liikkeelle. Tielaitoksen organisaa-
tion uudistaminen  on  siis käynnissä  ja 

 siltä osin voidaan katsella tyynin mie-
lin kehitystä lähelle vuosituhannen 
vaihdetta. 

Asiallisesti saatiin vuonna  1985  pää-
tökseen myös tieverkon hoito-, yl-
läpito-  ja  kehittämissuunnitelman, 
THYKS:in  sekä vastaavan vesitieoh-
jelman, VO:n valmistelu, joilla tien-  ja 

 vesitienpitoarnme  ohjataan vuoteen 
 2000  saakka. Työtä  on  tehty sekä 

TVH:ssa että TVL:n piireissä lähes 
kolmen vuoden ajan  ja  sinä aikana  me  

olemme kartoittaneet mandollisimman 
hyvin Suomen maantiestön  ja  vesi- 
tiestön nykytilan, sopineet niille ta-
voitteet vuoden  2000  tilannetta ajatel-
len  ja  arvioineet, millaisin resurssein 
tuo vuosituhannen vaihtumisen tilan-
ne  on  saavutettavissa. 

Työtä tehdessämme olemme olleet 
sekä maakunta- että valtakuntatasolla 
yhteydessä erilaisiin sidosryhmiin, jo-
ten niin tiestömme tila kuin sille ase-
tettavat tavoitteet ovat tulleet laajalti 
neuvotelluiksi  ja  yhteensovitetuiksi 

 yhteiskunnassamme esiintyvien eri-
laisten mielipiteiden kesken. 

Oleellisesti tärkein tekijä asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi  on  tielai-
tokselle  tuleva rahoitus. Suoritettu 
selvitys  on  osoittanut, että vuoteen 

 1985  verrattuna tulisi tienpidon rahoi-
tuksen reaalisesti lisääntyä  1990-luvun 
alkuun mennessä noin yhdellä  miljar-
dilla  markalla - josta noin  850 

 milj.mk  tekemiseen (= peruskorjauk
-sun  ja  kehittämiseen)  ja  noin  150 

 milj.mk  kunnossapitoon (= hoitoon 
 ja  kunnostukseen) - eli suuruusluok

-kana  noin  3  miljardista noin  4  miljar-
diin markkaa. Vuoden  1986  valtion 

 tulo- ja  menoarviossa  on  lähdetty  kul- 

kemaan  kohti tuota rahoituksellista 
tavoitetta  ja  valtion piirissä hyväksy-
tyissä investointisuunnitelmissa  on 

 nyt mukana tieinvestointien lisäämi-
nen tulevina vuosina suunnilleen  sen 

 määräisinä  kuin mitä tielaitoksen pit-
käntähtäimen ohjelmat - THYKS  ja 

 VO -  vuoteen  2000  edellyttävät. 

Näyttää näin  ollen varsin  varmalta, 
että tielaitos tulee lähivuosina saa-
maan sellaisen rahoituksellisen  resurs

-sipanoksen,  jota  se  itse  on  vaatinut 
voidakseen tarjota suomalaiselle yh-
teiskunnalle sellaiset tiestölliset palve-
lut, jotka  on  yhteisesti tavoitteiksi hy-
vä ksytty. 

Näiden tapahtumien jälkeen entistä 
painavammin vastuu Suomen tiestön 
- eritoten maantiestön - kehittämi-
sestä  on  TVH:lla  ja  TVL:n  piireillä. 
Nyt  me  emme voi siinä määrin kuin 
mitä tehtiin perustellusti monena  al

-kaisempana  vuotena mennä enää  sen 
 pätevän syyn taakse, että tielaitoksel

-le  ei ole annettu liikenteen edellyttä-
miä resursseja tiestön suunnittelemi-
seksi, rakentamiseksi  ja  kunnossapitä-
miseksi.  Tämän näkymän edessä  tie- 
laitos joutuu nyt tehostuvasti keskitty-
mään työhönsä  ja  se  vaatii johtamis-, 
suunnittelu-  ja  toteuttamisotteen  te-
hostamista organisaation kaikilta osil-
ta. 

Samanaikaisesti tielaitoksen  on  ylläpi-
dettävä korkeaprofillista  työnsä tie-
dottamisen astetta. Vaikka moni asia 
eteenpäin katsottaessa näyttää sel-
västi paremmalta kuin lähimenneisyy-
dessä, niin siitä huolimatta  me  tarvit-
semme kunta-, maakunta-  ja  valta-
kuntatésolla jatkuvasti oikeata tietoa 
tielaitoksen toiminnan sisällöstä. 

Jouko Loikkanen  
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Tieliikenne  
Tieliikenteen osuus vuonna  1985  koko 

 maan henkilöliikenteestä oli  93  % 
 (48,9  mrd. henkilökm)  ja  tavaralilken

-teestä  64  %  (22,0  mrd. tonnikm,  en
-nakkotieto).  

Kotimaan henkilöliikenteestä (mootto-
rikäyttöinen),  52,8  mrd. henkilökm: 

 stå,  75  %  tapahtui henkilöautolla,  16 
 %  linja-autolla,  2  %  moottoripyörällä 

 ja  mopolla  6  %  junalla sekä  1  % 
 lentokoneella. 

määrätiedot ajoneuvotyypeittäin.  Li-
säksi maantieliikenteen kehitystä seu-
rataan tarkkailulaskentapisteissä, joita 
oli vuonna  1985  toiminnassa  125. 

 Näissä laskettiin liikenne koneilla vii-
kon jaksolta joka kuukausi  ja  käsin 
laskentaviikon yhtenä arkipäivänä  klo 

 06-22.  

Tarkkailulaskennan  mukaan autolii-
kenteen kasvu maanteillä oli  6,5  % 

 vuoden  1985  arkiliikenteessä.  No-
peimmin kasvoi pakettiauto-  ja  henki-
löautoliikenne. Linja-  ja  kuorma-auto-
liikenne kasvoi  2  %.  

Kotimaan 	tavaraliikenteestä, 	34,3  
mrd. tonnikm:stä (ennakkotieto),  64 

 %  hoidettiin kuorma-  ja  pakettiautol
-la, 24  %  rautateitse  ja  12  %  vesitse. 

Lyhyen  matkan  kuljetukset tapahtuvat 
pääasiassa maanteitse. Viimeaikojen 
kehitys osoittaa tieliikenteen lisänneen 
osuuttaan myös pitkillä kuljetusetäl-
syyksillä. 

Maantiekuljetuksia suosivat teollisuu-
den jalostusasteen kohoaminen, kulje-
tettavien kertaerien pieneneminen, 
tieliikennekaluston järeytyminen sekä 
meno-paluu kuljetusten lisääntyminen 
ohjausjärjestelmien kehittymisen myö-
ta.  

Kuluvan vuosikymmenen ensimmäi-
nen puolisko  on  ollut tieliikenteen  ja 

 henkilöautokannan  kehitykselle otol-
lista aikaa. Taloudellinen kasvu  on 

 ollut hyvä;  3,2 %/v.  Uuden henki-
löauton hankintahinta oli vuonna  1985 

 reaalisesti  7-8  prosenttia matalampi 
kuin vuonna  1979.  Lisäksi  auto on 

 teknisesti  ja  varusteiltaan  parempi. 
Bensiinin hinta oli reaalisesti  20  % 

 halvempaa kuin vuonna  1980.  

Liikenteen  ja  henkilöautokannan  kas-
vu jatkunee myös  1980-luvun jälki-
puoliskolla. Suuret ikäluokat ovat par-
haassa kulutusiässä, kotitalouksien 
määrä lisääntyy hitaasta väestön kas-
vusta huolimatta. Ajokorttitiheys kas-
vaa  ja  käytettävissä olevien tulojen 
odotetaan kehittyvän reaalisesti sa-
man verran kuin vuosikymmenen al-
kupuoliskolla. 

Liikenne  ja  henkilöautokanta  kasvavat 
Suomessa jonkin verran nopeammin 
kuin pitemmälle autoistuneissa  mark

-kinatalousmaissa  keskimäärin.  

Tie-  ja  vesirakennuslaitoksen  vuosit- 
tainen yleisten teiden liikennelaskenta 
tuottaa jokaiselle tieosalle liikenne- 

Tieliikenteen 	Maan- 	Yleiset 
kasvu- 	 tiet 	tiet 
prosentit 	(arkena) 	koko  

liikenne-
suorite  

1980-1981 3  %  1,5  %  
1981-1982 6  %  4,5  %  
1982-1983 6  %  4,5  %  
1983-1984 5  %  4,0  %  
1984-1985 6,5  %  5,0  %  

Vuonna  1985  yleisillä teillä ajettiin 
 21,6  mrd.autokm  (v. 1984 20,6  mrd. 

autokm).  Henkilöautojen osuus oli  82 
 %  koko  tieliikennesuoritteesta.  

Yleisten teiden keskimääräinen vuoro-
kausiliikennemäärä oli  784  autoa. 

Vuonna  1985  suoritettiin liikennelas-
kentoja myös valtionapua saavilla yk-
sityisillä teillä  (n. 50 000 km).  Vuoden 
keskimääräiseksi vuorokausiliikenne-
määräksi saatiin  40  autoa. 

Maamme autokanta oli vuoden  1985 
 lopussa  1 746 615  autoa. 

Autokanta  muu- 
(vuoden  1984 1985 	tos  
lopussa) %  
Kaikki 
autot  1 667 987 1 746 615 +4,7  
-  henkilö- 

autot  1 4739751 546 094 +4,9  
-  kuorma- 

autot  52622 52019 —1,2  
-  paketti- 

autot  121 162 127618 +5,3  
-  linja- 

autot  9 069 9 017 —0,6  
- erikois - 

autot  11159 11 867 +6,3  

Autotiheys  oli  356 (341)  ja  henkilöau-
totiheys  316 (301)  autoa  1 000  asu-
kasta kohti. 
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Tieverkko 
Laajuus  ja  päällystetilanne  

Nykyinen tieverkko (yleiset tiet)  on 
 laajuudeltaan pääosin riittävä. Tiever-

kon vaikutuspiiriin kuuluu käytännös-
sä kaikki kotitaloudet. 

Vuoden  1985  lopussa yleisten teiden 
pituus oli  76 061 km.  

Yleiset tiet,  
km  (vuoden 	1984 1985  muutos 
lopussa) 

Valtatiet' 	7 408 7 420  +  12  
Kantatiet 	3 773 3 790  +  17  
Muut 

maantiet 	29 608 9 666  +  58  
Maantiet yht.  40 788 40 876  +  88  
Paikallistiet  35 059 35 185  +  126 

 Yleiset tiet 
yhteensä 	75848 76061 +214  
'päätieverkko 

•  moottori- 
teitä  204 204  ± 	0  

•  moottori- 
liikenne- 
teitä  93 136  +  43  

•  kevyen 
liikenteen 
väyliä  1 788 1 945 +157  

• valaistuja 
tieosia  6320 6526 +206  

•  siltoja, 	kpl  10 954 11 087  +  128  
(putkisiltojen  
osuus)  (1 961) (2019) (+58)  

•  lautta- 
paikkoja, kpl  84 77  - 	7  

Päällystettyjä  teitä oli  42 023 km  eli 
 55,3  %  yleisistä teistä. Edellisenä 

vuonna vastaavat luvut olivat  40 680 
km  ja  53,7  %. 

Päätieverkko  on  kokonaan päällystet-
ty. Muista maanteistä oli päällystetty 

 73,3  %  (71,4  %)  ja  paikallisteistä  25,9 
 %  (23,9  %).  

Päällyste- 
tilanne,  km 1984 1985  muutos 
(vuoden 
lopussa) 

Kesto- 
päällysteet  14 565 14 761  +  196  
Kevyt- 
päällysteet'  26116 27261  +  1145  
Sora  35 114 33984 —1130  
Yhteensä  75793 76007 +214 
U  Sis.  kevytasfalttibetonin, öljysoran 

 ja  soratienpintauksen ym.  

Teiden kunto 

Kestopääliystetyt  tiet ovat keskimää-
rin tyydyttävässä kunnossa.  Kanta

-vuudeltaan  riittämättömiä  tai  raken-
teellisesti vaurioituneita kestopäällys-
teteitä  on 1 800 km  eli  12  %.  Näillä 
teillä  on  verkkohalkeamia,  roudan ai-
heuttamia epätasaisuuksia  tai  peh-
meikköpainumia. Vaurioista  kolman-
nes  on  pääteillä. Kertomusvuonna 
kestopäällysteet urautuivat  monin pai-
koin pahasti  kovan  pakkastalven  ta-
kia. 

Kevytpäällysteteiden  kunto  on  kesto-
päällysteteitä huonompi: noin  40 

 %:lla tieosista  on  verkkohalkeamia, 
 roudan aiheuttamia epätasaisuuksia 

 tai  pehmeikköpainumia.  Huonokun-
toisia kevytpäällysteteitä  on 6 200 km 

 eli  23  %;  korkeintaan välttävässä kun-
nossa  on 3 500 km  eli  13  %. Pääteistä 

 on 5  %  huonossa kunnossa. Noin  60 
 % :  ha  huonoku ntoisista kevytpäällys-

teteistä  liikenne  on  alle  500  autoa/vrk. 

Kantavuudeltaan riittämättömillä pääl-
lystetyihlä  teillä ajetaan noin  15  % 

 koko  liikennesuoritteesta. 

Soratiet  ovat keskimäärin tyydyttä-
vässä kunnossa. Pinnaltaan kuitenkin 

 27  % sorateistä  on  korkeintaan välttä-
vässä kunnossa. Hyvässä kunnossa 

 on 11  %. 

Kelirikkoalttiita soratietä  on 16 000 
km.  Näistä liikennerajoituksia oli  5 218 

 tiekilometrillä. Kehirikkoisista sorateis
-tä 72  %  oli paikallisteillä. 

Painorajoitettuja  siltoja oli  399 (v. 
1984 437)  eli  3,7  %  (4,0  %).  Tyydyt-
tävässä kunnossa silloista  on 30  %  ja 

 loput  2/3  ovat hyvässä kunnossa. 
Painorajoitetuista silloista  82  %  oli 
paikallisteillä. 

Palvelutaso 

Pääteiden hiikennöitävyys  ja  turvalli-
suus ovat tyydyttävät lukuunottamat-
ta eräitä vilkkaimpia teitä. Viikonlop-
pujen  ja  etenkin juhiapyhien meno-  ja 

 paluuhiikenteessä  on  ruuhkia noin  200 
 km:llä. Tieosuuksia, joilla esiintyy run-

saasti jonoja  ja  ohittaminen  on  hanka-
laa,  on  noin  600 km.  Arkipäivinä lii-
kenne pääteillä ei varsinaisesti ruuh-
kaudu muualla kuin pääkaupunkiseu-
dulla. 

Liikenteen ennustettua nopeamman 
kasvun vuoksi tilanne huononee lähi- 
vuosina. Tieinvestointien lisäys vai- 
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kuttaa merkittävämmin  vasta  1990 -lu-
vun  alun  tieoloihin. 

Pääteiden liikennesuoritteesta  34  % 
 tapahtuu  100-120 km/h  nopeuden 

sallivilla teillä. 

Alemmalla tieverkolla (muut maantiet 
 ja  paikallistiet) liikenneolot  ja  -turvalli-

suus ovat keskimäärin tyydyttävät. 
Ruuhkia esiintyy  vain  pääkaupunki-
seudulla. Parantamista vaativat eniten 
liian kapeat  ja  mutkaiset muut maan-
tiet sekä lähinnä työmatkaliikenteen 
ruuhkautuvat tieosat. 

Yleisten teiden verkko  ja  liikennesuo
-rite  jakautuivat vuoden  1985  lopussa 

eri nopeusrajoituksille seuraavasti:  

km/h km  %  milj.  %  
auto- 
km  /  v 

120 125 0,2 625 2,9 
100 11618 15,3 7747 35,9 
80 (70) 57 795 76,3 9 712 44,9 
60 3 200 4,2 1 951 9,0 
50 3 049 4,0 1 567 7,3  

Pääosa  80 km/h -rajoituksesta  (53 495 
km)  kuului yleisrajoituksen piiriin. 

Vaihtuvien rajoitusten kehittäminen 
jatkui. Aikaohjattuja nopeusrajoituksia 
asetettiin  mm.  koululaisliikenteen 
käyttämille tieosuuksille. 

Tavarakuljetuksia haittaavia  alikulku-
korkeudeltaan rajoitettuja siltoja oli 

 847 (822),  joista 122:lla  (122)  rajoitus 
oli <  4 m.  Tärkeimmillä ylikorkeiden 
kuijetusten reiteillä jatkettiin erikois-
kuljetuksia haittaavien korkeusestei

-den  nostamista  6-7  metrin alikulku- 
korkeuteen. 

Taajamissa liikenneolojen osalta puut-
teellisimpia ovat kevyen liikenteen 
olot  ja  turvallisuus. Joka kolmannessa 
kaupungissa  on  puutteita läpikulku-  ja 

 sisääntulo - sekä liittymäjärjestelyis
-sä.  Joka viidenteen kaupunkiin  on 

 tarve tehdä ohikulkutie. Kuntakeskuk-
sissa tieverkon jäsentelyn puutteet  ja 

 suhde maankäyttöön aiheuttaa  turval
-lisuusongelmia. 

Jalankulku-  ja  polkupyöräliikenteen 
 olot yleisillä teillä ovat kohentuneet 

huomattavasti viime vuosina. Kuiten-
kin useiden taajaan asuttujen seutujen 
vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilta 
puuttuvat erilliset kevyen liikenteen 
väylät. 

Kevyen liikenteen teiden rakentami-
nen  on  aikaisemmin perustunut lähes 
yksinomaan liikenneturvallisuusnäkö-
kohtiin. Nyt  on  kiinnitetty entistä 
enemmän huomiota myös jalankulki-
joiden  ja  pyöräilijöiden liikkumismah-
dollisuuksien parantamiseen yleisesti. 

Liikenneonnettomuudet yleisillä 
teillä 

Liikenneonnettomuuksissa vuosittain 
surmansa saaneiden määrä oli  1980- 
luvun alkuvuosina  50-60  %  1970-lu-
vun  alun  huippulukua  pienempi. Lii-
kenteessä surmansa saaneiden jalan-
kulkijoiden, pyöräilijöiden  ja  mopon 
kuljettajien määrä oli  60-70  %  pie-
nempi kuin vuoden  1972  huippuluku.  

Vuoden  1985  liikenneturvallisuustilan-
teessa  ei tapahtunut merkittäviä muu-
toksia edelliseen vuoteen verrattuna. 

Yleisillä teillä tapahtui  4 252 (4 110) 
 henkilövahinkoon johtanutta onnetto-

muutta, joissa kuoli  352 (356)  ja  louk-
kaantui  5 950 (5 696)  henkeä. 

Vuonna  1985  tapahtui kaikkiaan 
 14 241 (13 885)  poliisin tienpitäjälle 

ilmoittamaa liikenneonnettomuutta. 
Kevyen liikenteen onnettomuuksia 
niistä oli  1 321 (1 437),  joista valtaosa 

 1 080 (1 280)  johti henkilövahinkoihin. 
lhmishenkiä näissä onnettomuuksissa 
menetettiin  130 (131).  Kuolemaan 
johtaneista onnettomuuksista runsaat 

 40  %  on  kevyen liikenteen onnetto-
muuksia. 

Onnettomuusaste (onn./100  milj.  au
-tokm)  oli  65,9 (67,4).  

Kaikista onnettomuuksista eniten li-
sääntyivät yksittäis-  ja  kääntymison-
nettomuudet. 

Hirvionnettomuuksissa  vammautunei-
den määrä oli edellistä vuotta suurem-
pi, vaikka onnettomuuksien kokonais-
määrä hieman laski. 

Viime vuosina henkilövahinkoihin joh-
taneista onnettomuuksista runsaat  20 

 %  tapahtui taajama-alueella. Niissä 
lähes puolessa oli osallisena jalankul-
kija  tai  pyöräilijä. Taajamien ulkopuo-
lella tapahtuneissa henkilövahinko-on-
nettomuuksissa oli  sen  sijaan huomat-
tavasti suurempi  osa  ajoneuvoliiken-
teen onnettomuuksia. Talvikelionnet-
tomuuksien osuus kaikista  on  nykyi-
sin noin kolmannes. 
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Rahoitusta  kestopäällysteteiden  kunnostukseen suunnattiin  30 00  edellisvuotta enemmän. Valtatie  1  välillá  Kauniainen 
 Bemböle  päällystettiin normaalia  paksummalla  ja karkeammalla päällysteellä.  Tutkimuksen mukaan  sen  pitäisi kestää 

kulutusta huomattavasti paremmin kuin entiset  päällysteet. 
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Toimenpiteet vuonna 
 1985  

Tienpidon  tavoitteet toteutuivat suun-
nitellulla tavalla lukuunottamatta pääl-
lysteiden kunnostusta, jossa suorit

-teet  jäivät hintatason suuren nousun 
vuoksi suunniteltua pienemmiksi. 

Kokonaiskustannukset olivat  3 396 
 milj.mk  (v. 1984 3 343  milj.mk  vuoden 

 1985  kustannustasossa).  

Kunnostus 
Tiestön kunnostuksen kustannukset, 

 643  milj.mk,  kasvoivat  12  %  edellis-
vuodesta eli lähes suunnitellulla taval-
la. 

Määrärahoja 	kestopäällysteteiden 
kunnostukseen suunnattiin merkittä-
västi,  30  %,  edellisvuotta enemmän. 
Suuren hintatason nousun vuoksi 
kestopäällysteiden uusimismäärät, 

 1 502 km (1 409 km)  jäivät kuitenkin 
melkein edellisvuoden tasolle. Kevyt-
päällysteteitä uusittiin  912 km (980 
km).  

Hoidon kustannukset vähenivät edel-
isvuodesta selvästi  ja  kunnostuskus-
tannukset  kasvoivat. Peruskorjausten 

 ja  kehittämisen toim intalinjana oli 
etenkin päällystettyjen teiden sekä lii-
kenneturvallisuuden parantaminen. 

Hoito 
Tiestön hoidon kustannukset,  775 

 milj.mk,  vähenivät edellisvuodesta 
selvästi. Hoidon taso oli kuitenkin 
suunnitelmien mukainen. Tiekohtaisia 
laatueroja tasoitettiin. Toimenpiteiden 
oikeaan ajoitukseen kiinnitettiin eri-
tyistä huomiota. 

Talvihoidon  kustannukset alenivat pit-
kien pakkaskausien vuoksi eniten eli 

 20  %. Sorateiden  hoitokustannukset 
vähenivät  10  %. Kevytpäällysteteiden 

 paikkausta lisättiin lähes  20  %  edelli-
sestä vuodesta. Kestopäällysteteiden 
paikkaukset pysyivät ennallaan. 

Hoidon kustannukset, 
 milj.  mk  (vuoden  

1985  kustannus- 
tasossa) 	 1983 1984 1985  
Sorateiden  hoito 	127 120 110  
Kevytpäällysteteiden 
paikkaus  29 27 32  
Kestopäällysteteiden 
paikkaus  18 25 25  
Lumityöt  188 230 183  
Liukkauden torjunta  101 92 75  
Liikenteen ohjaus  85 90 94  
Viheraluetyöt  34 32 36  
Muut hoitotyöt  69 75 95  
Lautat  127 123 126  

Yhteensä 	777 814 775  
1 sisältää kunnossapidon  yhteiskustan-
nukset 

Sorateiden kunnostuksessa  tapahtui 
pientä laskua  2  %  edellisestä vuodes-
ta. Siltojen kunnostusta lisättiin  17 

 %. 

Kunnostuksen  
kustannukset,  
milj.  mk  
(vuoden  1985  
kustannustasossa) 	1983 1984 1985  
Sorateiden  
kunnostus  161 153 150  
Kevytpäällysteteiden  
kunnostus  98 94 98  
Kestopäällysteteiden  
kunnostus  215 228 294  
Avo -oj  ien  
kunnostus  45 43 43  
Putkien kunnostus  33 31 32  
Siltojen kunnostus  16 23 27  

Yhteensä 	569 571 643  
1 sisältää kunnossapidon  yhteiskustan-
nukset 

Peruskorjaukset  
Peruskorjausten  kustannukset,  838 

 milj.mk,  kasvoivat  10  %  edellisestä 
vuodesta. 

Päällystettyjen  teiden rakenteiden pa-
rantamiseen suunnattiin rahoitusta  40 

 %  edellisvuotta enemmän. Soratei
-den  rakenteen parantamiskustannuk
-sia  lisättiin  ja  siltojen parantamiskus-

tannuksia vähennettiin edellisestä 
vuodesta. Päällystettyjen teiden ra-
kenteita parannettiin  524 km (360 
km).  Sorateitä parannettiin  1 290 km 
(1 286 km)  ja  siltoja  44  kpl  (55  kpl). 

Painorajoitteisten  siltojen määrä vähe-
ni 54:llä. Uusia painorajoituksia jou-
duttiin asettamaan  11  lIe  sillalle  (sis.  
polkutiet yms.).  
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Peruskorjausten  kustannukset kasvoivat reaalisesti  10  %  edellisestä vuodesta. Sorateiden rakenteen parantamisen osuus 
oli lähes  60  % peruskorjauskustannuksista. 

12  



Peruskorjausten 
 kustannukset,  milj. 

 mk  (vuoden  1985 
 kustannustasossa)  1983 1984 1985  

Sorateiden  raken- 
teen parantaminen  458 	463 	477  
Kevytpäällysteteiden  
rakenteen paranta- 
minen  206 	184 	249  
Kestopäällyste- 
teiden rakenteen pa- 
rantaminen  10 	24 	39  
Siltojen parantami- 
nen  126 	93 	73  

Yhteensä  800 	763 	838  

Kehittäminen 

Kehittämisen 	kustannukset, 	790  
milj.mk,  vähenivät edellisestä vuodes-
ta. Eniten supistettiin sorateiden 
suuntauksen parantamista,  40  %,  ja 

 taajamajärjestelyjä,  55  %.  Kokonai-
suutena tiestön kehittäminen toteutui 
hieman suunniteltua laajemmin. 

Moottoriliikenneteitä  rakennettiin  19 
km  eli  5 km  vähemmän kuin edellise-
nä vuonna. Kustannukset olivat sa-
mat kuin edellisenä vuonna. 

Teiden suuntausta parannettiin  140 
km (150 km).  Pääteiden  suuntauksen 
parantamista lisättiin  75  %  edellisvuo-
teen verrattuna. Muilla yleisillä teillä 
suuntauksen parantamiskustannukset 
vähenivät  40  %.  

Erillisiä turvallisuusjärjestelyjä sekä ke-
vyen liikenteen järjestelyjä lisättiin  13 

 %  edellisvuodesta liikenneturvallisuu-
den parantamiseksi. 

Ohikulku-  ja  taajamajärjestelyjä  raken-
nettiin  42 km (66 km).  Taajamajärjes-
telyt  vähenivät huomattavasti,  55  %, 

 edellisvuodesta. Ohikulkuteiden kus-
tannukset alenivat  25  %.  

Uusia tieyhteyksiä rakennettiin  36 km 
(57 km).  Lauttapaikkojen  määrä vähe-
ni 4:llä. Kokonaisuutena uusien yh-
teyksien kustannukset kasvoivat lähes 

 30  %  edellisestä vuodesta. 

.  

Rahoituksen mukaan tienpito jaetaan 
kunnossapitoon (hoito, kunnostus  ja 
osa  peruskorjauksista)  ja  tekemiseen 

 (osa  peruskorjauksista,  kehittäminen 
 ja  suunnittelu). Tekemistä  on  suunnit-

telu  ja  rakentaminen (ks. TVL:n me-
not  s. 34).  

Kehittämisen 
kustannukset,  
milj.  mk  (vuoden 

 1985  kustannusta- 
sossa) 	 1983 1984 1985  
Päätiet 
	

252 250 293 
Kapasiteetin lisäys 

	120 152 168 
Suuntauksen pa- 
rantaminen 
	 61 	48 	85 

Turvallisuus- 
järjestelyt 
	

71 	50 	40 
Muut yleiset tiet 

	
280 184 118 

Kapasiteetin lisäys 
	43 	15 	2 

Suuntauksen  pa- 
ran ta  mine n 	 195 137 	84 
Turvallisuus- 
järjestelyt 
	

42 	32 	32 
Taajamat  ja  kevyt 
liikenne 
	 290 329 256 

Oh  iku Ikutiet 
	

103 121 	89 
Taajamajärjestelyt 

	
116 127 	55 

Kevyen liikenteen 
järjestelyt 
	 71 	81 	112 

Uudet  tie-  ja  silta- 
yhteydet 
	

84 96 123 
Uuden tieyhteyden 
rakentaminen 
	57 	49 	51 

Lossin  korvaami- 
nen sillalla 
	 23 	43 	61 

Liikenteen ohj.  ja  
palvelu 
	 4 	4 	11 

Yhteensä 
	

906 859 790  

Tienpidon  
kustannukset,  milj.  
mk (vuoden  1985  
kustannustasossa) 	1983 1984 1985  
Hoito  777 814 775  
Kunnostus  569 571 643  
Peruskorjaukset  800 763 838  
Kehittäminen  906 859 790  

Kunnossa pito, 
rakentaminen 
yhteensä 	3052 3008 3046  

Suunnittelu 	193 228 259  
Maanlunastus 	103 107 110  

Tienpidon  
kustannukset 
yhteensä 	3348 3343 3396  

Laskennall.  ja  muut 
väh.  erät 	—297-372-349  

Tienpidon menof 	3051 2971 3028  
Sisältää suunnittelun, kunnossapi

-don,  rakentamisen, ulkopuolisille teh-
tävät työt sekä tiealueet  ja  tontit  (ks. 
menot  s. 34) 

I 
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Merkittävät vuonna 
 1985  valmistuneet 

tienrakennushankkeet 

Merkittävimmät valmistuneet tienra-
kennushankkeet (kustannusarvio yli 

 10  milj.mk)  olivat: (lihavoiduista hank-
keista lyhyt tarkastelu) 

Kustannusarvio  
milj.  mk  

Uusimaa  

Kt 50  Vanhakartano -  Hä - 
meenkylä 
	

43,9 
Vt  4  Levanto  - Viljaniemi 

	
80,7 

Mt 1121  Inkoo - Mustio sekä 
kt  53  ja mt  186  tiejärjestelyt 
Mustion  kohdalla 
	 51,9 

Vt  4  Mäntsälä  P  -  Levanto 
 77,8 

Turku 

Mt 661  Kuvaskangas -  Vaasan 
piirin  raja 	 12,5  
Mt 189  Saksila -  Naantali (Uk-
ko-Pekan silta)  
Vt  10, Pt 12307  ja  12305,  mt 
Vänttilä -  Aura,  Vänttilän liitty

-män kanavointi  sekä Prunkilan 
silta 21,5 

Häme  

Vt  3 Tampere  -  Ylöjärvi 
	

42,5 
Mt 289  Rauhala - Turkhauta 

	12,7 
Mt 332  Turun piirin  raja  -  Kuru 

 25,9 
Vt  4  Uudenmaan piirin  raja  
- Renkomäki 
	

31,4 
Kt 45  Rajaniemi  - Lakalaiva  97,4  

Kymi 

Vt7 Poitsila -  Hamina 	65,1 
Mt 4062  Ukonsalmen  silta 	17,7  

Mikkeli  

Mt 447  Haarajoki - Porsaskos- 
ki 	 11,0 
Kt 62  Lietveden  silta tiejärjeste- 
lyineen 	 19,8  

Pohjois-Karjala  

Mt 4825  Pöytälahti - Viurunie 
mi  13,9 
Mt 480  Aittolahti - Väärämäki  12,4  

Kuopio  

Mt 545  Kerkonkoski -  Vesanto  15,5 
Mt 5731  Kaavi - Kortteinen - 
Sivakkavaara  11,8 
Mt 582  Juminen - Korpijärvi  10,1  

Keski -Suomi 

Mt 640  Metsolahti - Vihtalahti  12,4 

Vaasa 

Mt 669  Kauhajärvi - Rahikka 	15,1 
Kt 66  Hämeen piirin  raja  -  Ala- 
vus 	 24,1 
Mt 7201  ja  7232  lsokyrö -  Leh - 
mäjoki 	 14,3  

Keski-Pohjanmaa  

Kt 85  Maliskylä - Kielenniva 	10,6 

Oulu 

Kt 86  Keski-Pohjanmaan piirin  
raja  -  Vihanti 	 10,8 

 Vt  20  Kiiminki kk  ja mt  849  
Jolosjoen  kohdalla 	 10,1 
Kt 78  Siivikko - Korentokan - 
gas 	 12,0  

Kainuu  

Vt  5  Jokikylä - Hyrynsalrni 
(Hyrynsalmen  kohdalla) 	26,8 
Mt 9011  Anttila - Jormua 	10,9  

Kt 81  Perälä - Ahola 	20,8 
Po  Nitsijärvi - Supru 	13,7 
Mt 930  Yli-Tornion kunnan  raja  
- Muurola 	 22,2  

Vt 	=  valtatie  
Kt 	= kantatie  
Mt  =  muu maantie  
Po 	polkutie  

Vt  4  välillä Mäntsälä Pohjoinen - 
Renkomäki (Uudenmaan  ja  Hä-
meen piirit),  Kuva  1,  sivu  14  

Rakentamisaika:  Levanto - Viljanie-
mi tammikuu  1982  -  lokakuu  1985 

 Mäntsälä - Levanto tammikuu  1983 
 -  lokakuu  1985  

Uudenmaan piirin  raja  - Renkomäki 
 maaliskuu  1983  -  lokakuu  1985  

Rakentamiskustannukset: 	186 
 milj.mk,  josta siltojen osuus  on 35 
 milj.  mk . 

Tieosan  pituus  ja  leveys:  Moottorilii-
kennetieosuus  on 34 km,  ajoradan 

 leveys  12,5 m;  piennarosat  2 x 2,5 
m.  Päätien lisäksi rakennettiin  4  erita-
soliittymää,  2  levähdysaluetta,  Tuuli-
harjan palvelualue (ensimmäinen tien 
rakentamisen yhteydessä rakennettu 
palvelualue), muita maanteitä  ja pai-
kallisteitä  6 km  ja  43  siltaa. 

Keskimääräinen 	vuoro kausiliikenne 
(KVL):  8 000-8 500  autoa/vrk. 

 Vuonna  1990 10000  autoa/vrk  (ar-
vio). 

Moottoriliikennetie rakennettiin pääo-
sin Uudenmaan  ja  Hämeen piirien 
omana työnä osaurakoilla. Hankkeella 
työllistettiin keskimäärin  80-125 

 työntekijää / kk. Kokonaisurakalla teh-
tiin  5,7 km  pitkä Levanto -Viljaniemi 
osuus. 

Valmistunut  tie on  osa  Helsingin - 
Landen -  Lusin  moottoritietä, josta 
aikaisemmin  on  valmistunut  Helsinki 

 -  Järvenpää - Ånäs. Yhtenäinen 
moottoriliikennetie ulottuu nyt Mänt-
sälän eteläpuolelta Landen pohjois-
puolelle. Liikenteen sujuvuus valtatiel-
lä paranee merkittävästi. 

Rakenteilla olevat osuudet Anäs - 
Mäntsälä  ja Kymijärvi - Vierumäki 

 valmistuvat vuonna  1988.  Tämän jäl-
keen voidaan ajaa yhtenäistä mootto-
ri( liikenne)tietä Helsingistä Landen ohi 
Viérumäelle.  

Kt 45  välillä Rajaniemi - Lakalai
-va  (Hämeen piiri),  Kuva  2,  sivu  14  

Rakentamisaika:  joulukuu  1977  - 
 marraskuu  1979,  lokakuu  1980  -mar-

raskuu  1985  
Raken tamiskustannukset: 	97,4  
milj.mk,  josta siltojen osuus  on 24,8 

 milj.  mk .  

Tieosan  pituus  ja  leveys:  Moottorilii-
kennetienä rakennetun päätien pituus 

 on 10,5 km,  leveys  10,5 m;  piennaro
-sat 2 x 1,5 m (2,6 km)  ja  12,5 m; 

 piennarosat  2 x 2.5 m (7,9 km).  Beto-
nitiekokeilua  oli  2,1  km:n matkalla. 
Liittyviä teitä rakennettiin  4,5 km, 

 ramppeja  7,2 km  ja  kevyen liikenteen 
väyliä  3,3 km.  Siltoja valmistui  19  kpl.  

Keskimääräinen vuorokausiliikenne-
määrä (KVL):  5 500  autoa/vrk.  Vuon-
na  1990 8 000  autoa/vrk  (arvio). 

Työ tehtiin piirin omana työnä osaura
-kalla. Osaurakoiden  osuus työkustan-

nuksista oli  59  %.  Hankkeella työllis-
tettiin keskimäärin  50-80  työnteki-
jää/kk. 

Ohikulkutie  nopeuttaa  Helsinki  -Vaa-
san pitkämatkaista liikennettä kiertä-
mällä  Tampereen  keskustan. Lisäksi 

 se  helpottaa liikennöintiä  mm. Tam- 

14,2 	Lappi  
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pere -  Pirkkala lentokentälle,  Laka - 
laivan teollisuusalueelle  ja  Pirkkahal-
Ilm.  

Myöhemmin jatketaan Lakalaivasta 
 Tampereen  itäistä ohikulkutietä, joka 

yhtyy valtatie  9:än  Alasjärvellä.  

Vt  7  välillä Poitsila -  Hamina (Ky-
men piiri),  Kuva  3,  sivu  14  
Rakentamisaika:  syyskuu  1980  -  lo-
kakuu  1985  
Rakentamiskustannukset: 	65,1  
milj.mk,  josta siltojen osuus  18,7 

 milj.mk.  Haminan kaupungin osuus 
töistä oli  7,3  milj.mk. 

Tieosan  pituus  ja  leveys:  Moottorilii-
kennetien pituus  on 4,1 km,  leveys 

 12,5 km;  piennarosat  2 x 2,5 m. 
 Lisäksi rakennettiin ramppeja  1,3 km, 

 muita yleisiä teitä  3,5 km,  katuja  2,5 
km,  yksityisteitä  1,4 km  ja  kevyen 
liikenteen väyliä  1,7 km.  Rautatien 
siirtoa tehtiin  1,2 km  ja  siltoja valmis-
tui  15  kpl.  Suurin silta oli  199 m  pitkä 
Tervasalmen silta. 

Merkittävät vuonna 
 1985  aloitetut  

tienrakennushankkeet  

Merkittävimpiä vuonna  1985  aloitettu- 
ja  tienrakennushankkeita  olivat (kus-
tannusarvio yli  10,0  milj.mk):  

Kustannusarvio  
milj.  mk  

Uusimaa  

Vt  3  Vantaankoski - Keimola  148,0 
Mt 167  Orimattila - Renkomäki  23,3 
Mt 133  Haavisto - Vihtijärvi  12,3 
Mt 174  Artjärvi - Kimonkylä  27.7 

Turku 

Mt 183, 1855  Ylönkylä -  Kemiö  17,0 
 Vt  11,  mt  259, 2591, 2593  sekä  

pt 13077  ja  13095  Putaja - 
 Suodenniemi  ja  Mouhijärven 

tiejärjestelyt 	 10,8 
Mt 208  Yläne - Honkilahti - 
Hinnerjoki 	 42,0 
Mt 189 Turku  -  Naantali 	160,0  

Häme  

Mt  Lentoaseman mt -  Lem  

Keski-Suomi 

Pt 16579  Harjukangas - Juoks- 
lahti  10,2 
Mt 610  Putkilahti - Kaakkomä - 
kl  15,6 

Vaasa 

Mt 684  Teuva - Jurva  16,5 
Mt 7276  Lassila 	Uusikaarle- 
pyy tiejärjestelyineen  14,0 
Mt 740  Evijärven  raja  - Kortjär- 
vi  sekä mt  743  Högnabba -  
Teerijärvi  11,3 
Mt  Kauhavan läntinen yhdystie  11,6 
Mt 6961  Putula -  Koura  16,0 
Mt  Kurikan yhdystie  12,4  

Keski-Pohjan maa  

Mt 7621  Köyhänperä -  Haapa- 
järvi  16,3 

Oulu 

Mt 807  Rantsila -  Paavola  17,0  
Vt  5  Kainuun piirin  raja  -  Kar- 
hunnoro  19,0  

Lappi  

Vt  5  Särkikangas  Kemijärven 
keskusta 	 25,4 
Mt 965  Hanhikangas - Särkelä  11,0 
Mt 930  ja  932  Aavasaksa - 
Koivistonpää 	 11,0  
Vt  4  Hyljelahti - Kaamanen 	19,5 

päälä 	 18,9  
Haminan kaupunki rakensi  6,4 km  Vt  12  Alasjärvi - Suorama 	49,0  
katuja,  3 km  kevyen liikenteen väyliä 	Mt  Uudenmaan piirin  raja  -  
ja  2  siltaa. 	 Riihimäki 	 19,8 

Mt 2871  Topeno - Ahoinen 	10,0  
Keskimääräinen 	vuorokausiiikenne-  Vt  3  Riihimäki - Hämeenlinna, 
määrä (KVL):  6 500  autoa!vrk Poitsi- 	liikenneturvallisuusjärjestelyt 	15,0 
Ian  länsipuolella  ja  10 500  autoa/vrk 	Mt  Landen eteläinen sisääntulo- 
itäpuolella. Vastaavasti  1995  ennus- 	tie 	 14,9 
teen  mukaan  12 500  ja  20 000 au- Mt 335  Kuru - Virrat 	42,7 

 toa!vrk.  

Työt tehtiin Kymen piirin omana 
työnä osaurakalla. Hankkeella työllis-
tettiin keskimäärin  55-80  työnteki-
jää! kk. 

Valmistunut  tie on  osa  Helsingin - 
Vaalimaan valtatie  7:ää (E3).  Aikai-
semmin ovat valmistuneet osuudet 

 Helsinki  -  Porvoo  ja  Kyminlinna - 
Otsola moottoriteinä  sekä Porvoon 
ohikulkutie  ja  Heinlahti - Kyminlinna 
moottoriliikenneteinä.  Moottoriliiken-
netie Porvoon ohikulkutieltä  Kosken - 
kylään  on  parhaillaan työn  alla.  

Uuden tien  ja sen  yhteydessä tehtyjen 
 tie-  ja  katujärjestelyjen  myötä liiken-

neongelmat helpottuvat. Pitkämatkai-
nen  ja  paikallinen liikenne saatiin ero-
tetuksi toisistaan entisen tien jäädessä 
sekaliikenteen käyttöön. 

Kymi  

Kt 60  ja  mt  3622  Voikkaan  silta 
tiejärjestelyineen 	 16,1  
Vt  6  Imatra - Parikkala 	31,0  

Mikkeli  

Vt  5  Tikkala - Pitkäjärvi 	26,0 
Mt 314  Hämeen piirin  raja  - 

 Virtaa 	 15,0 
Mt 471  Hannolanpelto -  Enon- 
koski 	 13,2  

Pohjois-Karjala  

Mt 5071  Vuonislahti -  Tiensuu  10,6 
Mt 524  Lieksa - Nurmijärvi 	13,5  

Kuopio  

Mt 564  Vianta - Lammaspohja  15,3 
 Vt  5  Vuorela - Tervapuro - 

Siilinjärvi 	 11,0  
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Suunnittelu  

Tiensuunnittelua  on  tieverkkosuunnit-
telu, esisuunnittelu  sekä  tie-  ja  raken-
nussuunnittelu.  

Tie-  ja  rakennussuunnitelma  laadi-
taan rakentamista varten. Suunnitte-
lun edistyttyä tiettyyn pisteeseen käy-
tettävissä olevista asiakirjoista koo-
taan tiesuunnitelma.  Se on  oikeudelli-
nen asiakirja, jolla hankitaan  lain  edel-
lyttämä julkisuus  ja  lausunnot sekä 
päätökset, jotka sallivat tiealueen  hal-
tuunottamisen. Rakennussuunnitelma 

 on  teknisen rakentamisen  ja  työn- 
suunnittelun perusasiakirja, joka 
osoittaa mitat, muodon, rakenteet, 
materiaalit  ja  laatuvaatimukset.  Tie-  ja  
rakennussuunnitelma  määrittelee tien 
suuntauksen tarkasti lopulliselle pai-
ka  I  leen. 

Tiesuunnitelmia 	vahvistettiin 	kaik- 
kiaan  305  kpl  (291  kpl) yhteispituudel-
taan  1199 km (1 242 km).  

Merkittävimpiä valmistuneita  tie-  ja  
rakennussuunnitelmia  olivat (lihavoi-
dusta lyhyt tarkastelu):  

Vt  4  Jyväskylän rantaväylä, Jyväskylä  
Vt  4  Anäs -  Mäntsälä, Järven-
pää, Tuusula, Mäntsälä  
Vt  4  Kempele - Kiviniemi, Kempele, 

 Oulu  
Vt  5  Pitkälahti - Jynkkä,  Kuopio  
Kt 78  Rovaniemen sisääntulotie,  Ro-
vaniemi 
Vt  8  Kerkkolehto - Piispanmäki, 

 Kokkola 
Vt  2,  Vt  8  Tikkula - Tiilimäki,  Pori 
Mt 130  Uudenmaan piirin  raja  -  Lop

-pI,  Loppi 

Valtatie  4:n tie-  ja  rakennussuunnitel-
mat Ånäs - Arola  ja  Arola - Mänt-
sälä Etelä ovat  osa  Helsinki  -  Lahti 

 moottoritiesuunnitelmaa. Tieosien  pi-
tuus  on 18,8 km. Tie on  suunniteltu 
ensimmäisessä vaiheessa moottorilii-
kennetienä.  Sen  geometria  on  kuiten-
kin toisessa vaiheessa toteutettavan 
moottoritien mukaan. Tielle tulee no-
peusrajoitus  100 km/h.  

Suunnitteluhankkeen  kustannusarvio 
 on 148  milj.mk  (v. 1985  kustannusta-

so). Rakentaminen aloitettiin syksyllä 
 1984  ja  tieosa Anäs -  Mäntsälä  E on 
 tarkoitus avata liikenteelle syksyllä 
 1988.  

Siltojen rakennussuunnitelmia laadit-
tiin tienpidossa kaikkiaan  246  kpl,  jois-
ta  27  TVH:ssa,  143  piireissä  ja  76 

 ulkopuolisissa suunnittelutoimistoissa. 

Sillansuunnittelussa  merkittäviä aloi-
tettuja kohteita olivat: 

Satavan  silta,  Turku 
 Kirveenrauman  silta', Rymättylä 

Harvaluodon  silta', Piikkiö 
Hakovirran  silta', Sulkava 
Raippaluodon silta", Mustasaari  
Kt 60  Heparo -  Voikkaa sillat;  17  kpl, 

 Valkeala, Kuusankoski 

Jatkosuunnittelun  kohteita olivat 

Merimaskun silta', Merimasku 
Kellosalmen  silta', Padasjoki 
Luukkaansalmen silta', Lappeenranta 

Voikkaan  silta, Kuusankoski 

Käsämän  silta', Liperi 
Kantolansalmen  silta', Laukaa 
Kemijoen silta,  Rovaniemi 
Vt  4  Kempele - Kiviniemi sillat;  17 

 kpl,  Oulu  
Vt  8  Kirkkolehto - Piispanmäki  sillat; 

 17  kpl,  Kokkola 
Vt  3  Vantaankoski - Keimola  sillat; 

 20  kpl,  Vantaa  

1)  Lauttayhteyden korvaava silta 

Valtionavut  
Rakennuslain  136a §:n  mukaiset  har-
kinnanvaraiset  valtionavut kunnille 
ovat liikennepoliittisesti tärkeä keino 
ratkaistaessa yleistä tieverkkoa täy-
dentävien katujen  ja  kaavateiden lii-
kenneongelmia.  Valtionapuja myön-
nettiin  31,5  milj.mk  (30  milj.mk). 

 Avustusten kysynnän huomattavan 
kasvun takia voitiin tarpeesta kattaa 

 vain 1/3.  

Katumaksulain  perusteella avustettiin 
katujen  ja  rakennuskaavateiden  kun-
nossapitoa  28,0  milj.mk  (16,0 

 milj.mk). Avustettavia  kuntia oli  404 
(395),  joissa vuoden  1984  lopussa oli 
yleiseen käyttöön luovutettuja katuja 

 ja  rakennuskaavateitä  9 507 km (8 709 
km).  Niiden keskimääräiset katumak-
sulain mukaiset kunnossapitokustan-
nukset olivat  25 450  mk/km  (23 250 

 mk/km). 

Yksityisten teiden valtionavuilla ylläpi-
detään  ja  kehitetään  haja -asutusaluei

-den  tieoloja.  Tekemiseen valtionavus-
tusta myönnettiin  17  milj.mk  (16 

 milj.mk). Avustusprosentti  oli keski-
määrin  61  %  (60  %)  ja  avustusta sai 

 129  aloitettavaa  hanketta  ja  31  han-
ketta jatkorahoituksena. Lisäavustus

-ta  myönnettiin  9  hankkeelle. Yksityi-
sille teille maksettiin edellisen vuoden 
ku nnossapidosta valtionavustuksia 

 74,8  milj.mk  (60,3  milj.mk).  Keski-
määräinen avustusprosentti oli  53 (53) 

 ja  avustusta sai  51 397  tiekilometriä 
 (49 700  tiekm). 

Valtionavustusta  kaduille  ja  yksityisille 
teille maksettiin yhteensä  156,7 

 milj.mk  (124,0  milj.mk).  
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Tienpidon  tarpeet  

Kertomusvuonna  valmistui vuoteen 
 2000  ulottuva tieverkoston hoito-, yl -

läpito-  ja kehittämissuunnitelma, 
THYKS  2000.  Siinä määritellään tien- 
pidon tarpeet vuosina  1986-2000. 

Suunnitelmassa  on  tienpidolle  asetet-
tu seuraavat tavoitteet vuosiksi 

 1986-2000:  

Teiden päivittäinen hoitotaso 

Hoitotaso  pidetään muuten nykyi-
sellään, mutta liukkauden torjuntaa 
tehostetaan pitämällä päätiet sulana 
niillä alueilla  ja  niissä olosuhteissa, 
joissa suolan käyttö tehoaa.  "Pää

-kallokeleillä"  tiet hiekoitetaan. 

Tieverkon kunto 

Tiepäällysteet  kunnostetaan tyydyt-
tävään kuntoon  ja  teiden kantavuus 
parannetaan liikenteen vaatimalle 
tasolle lukuunottamatta vähäliiken-
teisiä teitä, joilla sallitaan lieviä ra-
kenteellisia vaurioita  ja kelirikkoa. 
Sorapintaiset  maantiet päällyste-
tään. Paikallisteistä päällystetään 
puolet. 

Teiden liikerinöitävyys  ja  turvallisuus 

Pääteiden liikkennöitävyys  säilyte-
tään vähintään nykyisellä tasolla  ja 
onnettomuusriskiä pienennetään.  

Alemmalla tieverkolla keskitytään 
onnettomuusriskin pienentämiseen 

 ja liikennöitävyydeltään  huonojen 
teiden parantamiseen. 

Yleiset tiet taajamissa 

Taajamissa toteutetaan yhdyskun-
tarakenteen, maan käytön  ja  turval-
lisuuden kannalta tarpeelliset  tie-, 

 katu-  ja liittymäjärjestelyt,  ohi-  ja 
läpikulkutiet  sekä kevyen liikenteen 
väylät. 

Tieverkon laajuus  

seen  verrattuna tarpeet merkitsevät 
noin  miljardin markan  rahoituksen li-
säystä vuodessa. Teiden hoitoon olisi 
seuraavan  15  vuoden aikana saatava 

 12,8  mrd.mk,  kunnostukseen  10,9 
 mrd.mk,  peruskorjauksiin  16,3 
 mrd.mk  ja  kehittämiseen  21,8  mrd.mk  

(v. 1985  kustannustaso).  

Suunnitelman mukaan rappeutumisu
-han  alaisten öljysora-  ja kestopäällys-

teteiden  peruskorjauksia tulisi tuntu-
vasti lisätä. Myös sorateiden  paranta-
mistarve  on  edelleen suuri. Siltojen 
parantamistarve  on  kustannuksiltaan 
huomattavasti edellisiä pienempi. 

Kehittämisen tarpeet ovat pääosin 
pääteillä, taajamien osuus  on  myös 
suuri. Pääteiden kehittämisinvestoin-
neilla sekä taajamien ajoneuvoliiken-
teen  ja  kevyen liikenteen järjestelyillä 

 on  merkittävä vaikutus tieliikenteen 
onnettomuusriskin pienenemiseen. 
Alemman tieverkon kehittämistarve  ja 

 etenkin uusien  tie-  ja siltayhteyksien 
rakentamistarve  on  kustannuksiltaan 
edellisiä vähäisempi. 

Päätavoitteet  1980- 
luvun lopulla 
Kuluvan vuosikymmenen lopun tien- 
pidon päätavoitteena  on  
-  pysäyttää tieverkon rappeutumi-

nen  ja  kääntää tieverkon "kunto-
käyr nousuun"  ja 

-  käynnistää päätieverkor paranta-
minen 

Tieverkon rappeutumisen pysäyttämi-
nen edellyttää tienpidon rahoituksen 
suuntaamista päällystettyjen teiden 
peruskorjauksiin  ja päällysteiden  kun-
nostukseen. Tavoitteena  on  lisätä 
päällystettyjen teiden peruskorjauksia 
yli puolella nykyisestä; myös päällys- 
teiden kunnostusta lisätään. Toimen-
piteiden yhteisvaikutuksena päällys-
tettyjen teiden kunto alkaa lähivuosi-
na parantua. 

ta pääteiden leventämishankkeita ja 
 lisätään muita liikenneturvallisuutta 

edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelmis-
sa  on  tarkoitus käyttää pääteiden lii-
kennöitävyyden  ja  turvallisuuden pa-
rantamiseen noin  3,5  mrd.mk  vuoteen 

 1992  mennessä. 

Merkittävimmät tulevien vuosien  pää
-tiehankkeet  ovat:  

Tie 	Parannettava tieosuus Arvioitu 
valm.vuosi  

Vt  1 Turku  - Paimio  1994  

Vt  3  Keimola -  Hämeenlinna  1994  

Vaasan moottoritie  - 
Hälsingby  1992  

Vt  4  Järvenpää  -  Mäntsälä  1988  

Kempele  -  Kiviniemi  
(Oulu) 1989  

Kello  - Keiska  (Oulu) 1992  

Vt  5 Lahti  - Lusi  1994  

Vuorela  -  Siilinjärvi  1992  

Vt  6 Rita  - Koskenkylä  1987  

Lappeenranta - Imatra 	1994  

Kuluvan vuosikymmenen lopulle ase-
tetut tavoitteet merkitsevät sitä, että 
tienpidon rahoitus suunnataan tulevi-
na vuosina uudella tavalla: vuonna 

 1985  tienpidon  kustannuksista kohdis-
tettiin sorateiden ylläpitoon  ja  alem-
man tieverkon kehittämiseen  25  %; 

 vuosikymmenen lopulla tuo  kustan-
nusosuus  on  tarkoitus pudottaa noin 

 15  %:iin.  Vastaavana aikana päätei
-den  kehittämisen  ja päällystettyjen 

 teiden ylläpidon kustannusosuus tul-
laan nostamaan vuoden  1985 30 

 %:sta  40  %:iin.  

Edellä esitettyjen tavoitteiden toteut-
tamiseksi liikenneministeriö  ja  tie-  ja 
vesirakennushal!itus  pyrkivät tiemää-
rärahojen lisäämiseen vuonna  1985 

 käytetystä noin  3 000  milj.mk:sta  noin 
 700  milj.mk:lla  vuoteen  1990  mennes-

sä eli lähes  150  milj.mk  vuodessa.  

Rakennetaan liikennetaloudellisesti 
kannattavat  tai  tuotantotoiminnan 
kannalta välttämättömät uudet  tie- 
ja siltayhteydet.  

Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää 
erityisesti tiestön ylläpidon  ja  kehittä-
misen lisäämistä; teiden hoitoon riit-
tää lähes nykyinen rahoitus. Nykyi- 

Pääteiden  ongelmia lähdetään purka-
maan vilkasliikenteisimmiltä, ruuhkau-
tuvilta  ja onnettomuusalttiimmilta  tie

-osuuksilta.  Laitoksen tavoitteena  on 
 rakentaa  jo  käynnissä olevien kohtei-

den lisäksi  150 km  uusia moottori-  ja 
moottoriliikenneteitä  ensi vuosikym-
menen puoliväliin mennessä. Tämän 
lisäksi käynnistetään lähivuosina usei- 
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VESITIET 

Vesiliikenne  

Ulkomaan liikenne 

Ulkomaan liikenteessä kuljetettiin ta-
varaa  51  milj, tonnia,  josta vientikulje

-tusten  osuus oli  20  milj, tonnia ja 
tuontikuljetusten  31  milj, tonnia. 
Aluskuijetusten  määrä lisääntyi  2  % 

 edellisestä vuodesta. 

Kuijetussuorite merkityillä väyliliä  oli 
 2,8  miljardia tonnikilometriä  (2,7 
 mrd.tkm). 

Henkilöliikenteen  matkustajamäärä oli 
 7,4  milj,  henkeä  (7  milj,  henkeä). 

Kotimaan liikenne 

Kotimaan vesiliikenteessä kuljetettiin 
tavaraa yhteensä  16  milj, tonnia  (16,5 

 milj.  t)  ja kuljetussuorite  oli  4,2  mrd.. 
 tonnikilometriä  (4,3  mrd. tkm). Vesilii-

kenteen  osuus maamme tavaraliiken-
teen kuijetussuoritteesta oli  12  %. 

Alusliikenteen  osuus tavaramäärästä 
oli  9  milj, tonnia  (9,4  milj.  t)  ja  kulje-
tussuoritteesta  2,7  mrd. ton'nikm  (2,8 

 mrd tkm).  Kuljetuksista oli nestemäis-
ten polttoaineiden  ja kivi-  sekä maa- 
ainesten osuus hallitseva. 

Uittaen  kuljetettiin raakapuuta  7  milj. 
tonnia  (7,1  milj.  t)  ja kuljetussuorite 

 oli  1,5  mrd  tonnikilometriä  (1,5  mrd 
tkm). Uitosta  90  %  tapahtui sisävesil-
lä. 

Kanavaliikenne 

Kanavalaitokseen  kuuluvien  24  sulku- 
kanavan  (pi.  Saimaan kanava) kautta 
kulki tavaraa  7  milj, tonnia.  Tästä oli 
raakapuun uittoa  6,5  milj, tonnia ja 
alusliikennettä  0,5  milj, tonnia.  Mat-
kustajia kulki sulkukanavien kautta 

 182 000  ja  aluksia  54 000.  

Saimaan kanavan kautta kuljetettiin 
tavaraa  1,36  milj, tonnia,  mikä oli  0,9 

 %  edellisvuotta vähemmän. Aluskul-
jetukset kasvoivat  6  %:lla  ja  niissä 
saavutettiin uusi ennätys  1,31  milj. 
tonnia.  Uitto väheni edellisestä vuo-
desta runsaat  90 000  tonnia.  Tärkeim-
mät tavaralajit olivat raakapuu, pape-
ri, pahvi, kartonki, sahatavara, erilai-
set raakamineraalit, mineraalituotteet 

 ja kivennäispolttoaineet.  Sahatavaran 
kuljetus kasvoi edellisvuodesta  30  

%:lla.  Säännöllinen linjaliikenne Sai- 
maalta Keski-Euroopan sisäsatamiin 
kehittyi huomattavasti. Transitoliiken-
ne Neuvostoliiton  ja  Iranin suuntiin 
kasvoi. Kanavalla kulkeneista rahtia-
luksista  72  %  oli neuvostoliittolaisia,  6 

 %  suomalaisia,  21  %  länsisaksalaisia 
 ja  1  %  muista maista. 

Saimaan kanavan liikenteen matkus-
tajamäärä oli  26 000  henkeä, mikä oli 

 6  %  edellisvuotta vähemmän. Kanava 
oli liikenteelle avoinna  1. 1-22. 1. 

 sekä  4. 4-31. 12.  Liikennekauden 
 pituus oli lähes  10  kk eli  293  vrk. 

 Poikkeuksellisen  ankaran talven  jäl-
keen alkoi vilkkaampi laivaliikenne 
vasta huhtikuun loppupuolella. 

Vesitieverkko  
Suomessa  on  viitoitettuja  väyliä 

 13 600 km,  joista  7 500 km on  ranni-
kolla  ja  6 100 km  sisävesillä. Rannikon 
väylistä  3 700 km on  valaistua. Sisä-
vesien väylistä  on 740 km  Saimaan 
syväväyliä,  2 900 km  pääväyliä  ja 

 2 400 km  sivuväyliä.  Näiden lisäksi  on 
 sisävesillä muita viitoitettuja väyliä  ja 

irtouittoväyliä  3 300 km.  Kauppa-  ja 
teollisuussatamia  on 60,  joista  11 on 

 Saimaan vesistössä. 

Nykyinen piensatamaverkko  on  vielä 
puutteellinen. Kalasatamien kehittä-
misohjelmasta  on  toteutunut noin  65 

 %. Kalasatamaverkon  rakentaminen 
 on  käynnissä  ja  vanhojen kalasata

-mien  varustelua  parannetaan. Yhteys-
liikennelaitureita  on  rakennettu saaris-
toihin  80  ja  vielä tarvitaan noin  40. 

 Matkustajasatamaverkko  on  puutteel-
linen  ja  valtaosa laitureista  on  rappeu-
tunut. Sisävesimatkailu  on  laajene

-massa ja sen  myötä uusien laitureiden 
tarve kasvaa. 
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Toimenpiteet vuonna  
1985  

Käyttö  ja 
 kunnossapito  

Sulkukanavia  käytettiin toimintavuon-
na yhteensä  69 220 (72 300)  sulutuk

-seen,  joista  23 400 (27 390)  tapahtui 
Saimaan kanavalla  ja  45 820 (44 910) 

 muilla kanavilla. Suurimpana ryhmänä 
sulutuksissa Saimaan kanavalla olivat 
rahtialukset, Pielisjoen kanavilla  ja 
Pielaveden -  Keiteleen väylän kana-
villa puutavaralautat  ja  muilla kanavil-
la moottori- ym. veneet. Vilkkain sul-
kukanava oli Vääksyn kanava, jolla 
sulutusten lukumäärä oli  5 176  kpl 

 (5 153).  

Kunnossapidossa  toteutettiin mää-
räaikaisten huoltojen  ja korjaustälden 

 lisäksi lukuisia kunnostus-  ja paran-
nustöitä  kanavien rakenteissa, laitteis-
sa, rakennuksissa  ja kanavaympäris

-töissä. Ahkiolanden luotsitukikohdan 
rakennustyö valmistui  ja Tervonsal

-men  tukikohdan saneeraus käynnistyi. 
Utran  telakan ja huoltorakennuksen 

 sekä Mustolan korjaamon suunnittelu- 
työt aloitettiin. 

Kehittäminen  
Vesitieverkon  kehittäminen jatkui toi-
mintavuonna uusien vesitieyhteyksien 
suunnittelulla  ja  rakentamisella sekä 
nykyisen vesitieverkon parantamisella. 

Meriväylillä 	valmistuivat 	Pensarin, 
Kantvikin, Mäntyluodon, Merikarvian 

 ja  Siikajoen väylien yleissuunnitelmat 
sekä Kristiinankaupungin väylän alus-
tava yleissuunnitelma. Rakennus-
suunnitelmat valmistuivat Kokkolan, 
Siikajoen, Tornion, Kaskisten  ja Voo

-landen väylästä sekä vesioikeudellinen 
suunnitelma Tornion väylästä. 

Nippuhinausväylien rakennussuuhnit-
telu  jatkui Selkämeren  ja  Merenkur-
kun sekä saaristomeren parannuskoh-
teissa. Samoin jatkui rannikon vene-
yäylien suunnittelu. 

Sisävesiväylillä  jatkui  mm. H  uruslah
-den  väylän suunnittelu.  

den  jälkeen väylän turvallisuus kasvoi 
merkittävästi. 

Tahkoluodon syväsatamaan  tehtävän 
 15,3  metrin väylän rakennustyöt jat-

kuivat aikataulun mukaisesti  ja  väylä 
otettiin käyttöön  13,5  metrin kulkusy-
vyisenä väylänä. Täydessä syväykses-
sä  laivat voivat  tulla  satamaan  1986 

 syksyllä. 

Utön - Naantalin  13  metrin väylän 
rakennustyöt edistylvät suunnitelman 
mukaan. 

Voolanden hiekankuljetusväylän  pa-
rannustyöt käynnistyivät. 

Sisävesiväylillä  Varkauden - Kuopion 
syväväylän parantaminen jatkui  ja Päi-
värannan  siltojen laivajohdetta alettiin 
uusia.  Tampereen - Virtain väylätyö 

 eteni suunnitelmien mukaan. 

Sisävesiväylien  merkittävin hanke, 
Puhoksen väylätyö valmistui  ja  saatiin 
heti myös tehokkaaseen käyttöön. 
Merkittäviä ympäristöhaittoja ei esiin-
tynyt. Sopivaa selkeytystapaa käyt-
täen samentumishaitat pystyttiin en-
nakoimaan  ja  pitämään hallinnassa. 

Saimaan kanavalla jatkettiin liikenne- 
kauden pidentämiseen tähtäävien lait-
teiden rakentamista  ja  parantamista. 

Vuoden aikana hyväksyttiin  20  sata-
man  tai  laiturin parannus-  ja uudisra-
kennussuunnitelmaa.  Vuoden aikana 
parannettiin  8  satamaa. Uusia satamia 

 tai  laitureita rakennettiin kaikkiaan  28, 
 joista kalasatamia  ja  -laitureita oli  5, 

 yhteysliikennelaitureita  2,  laivalaiturei
-ta  9  ja  muita satamia  12.  Rajavartiolai
-toksen merivartioasemien  yhteyteen 

rakennettiin  tai  parannettiin  5  sata-
maa. Satamien rakentamisen urakoin-
tiaste oli  n. 85  %.  

Valtionavut 

Valtionavut kohdistuivat kokonaisuu-
dessaan satamarakennustoiminnan 
tukemiseen. Satamalainoja (korkotu-
kilainoja) myönnettiin  16,0  milj.mk. 

 Lainoista  on 85  %  suuntautui ranni-
kolle. Lisäksi myönnettiin Tahkoluo

-don  syväsataman  rakentamiseen  11,0 
 milj.mk:n korkotukilaina (lisälaina).  

Tornion laivaväylä parannettiin. Väy- 	Keskuskalasatamien 	rakentamista  
län kulkusyvyys  säilyi entisellään  7,0 	avustettiin  0,9  milj.mk:lla  ja veneilysa- 
metrinä,  mutta tehtyjen ruoppaustöi- 	tamien rakentamista  1,3  milj.mk:lla.  
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Vesitienpidon  tulevaisuuden näkymiä 
kartoitettiin Vesitieohjelma  2000-selvi-
tystyössä. Vesitieohjelman  1986-
2000  mukaan Keiteleen - Päijänteen 
kanava toteutetaan vuosina  1988-92. 

 Muiden kanavointihankkeiden kannat-
tavuuslaskelmat tarkistetaan noin vii-
den vuoden kuluttua  ja toteuttamis

-päätökset tehdään tarkistettujen tu-
losten perusteella. 

Sisävesiliikenteen  kehittämisessä kes-
keisinä tehtävinä vuosikymmenen 
vaihteen molemmin puolin tulee ole-
maan Saimaan kanavan täysi hyödyn-
täminen  ja  siihen liittyvän vesitiever

-kon  kehittäminen. 

Tähän tavoitteeseen päästään puuttu-
vien vesitie-  ja satamaverkkoinves-
tointien  loppuun saattamisella, joista 
suurin investointi  on  Huruslanden 

 väylä, sekä pientonnistoinvestointien 
elvyttämisellä. 

Muiden sisävesiväylien osalta toiminta 
kohdistuu lähinnä nykyisen väyläver

-koston  tason parantamiseen  ja liiken-
nöintiolosuhteiden  turvaamiseen sekä 
yksittäisten ongelmien poistamiseen. 
Toimenpiteet käsittävät ruoppauksia, 
merkintätöitä sekä rakennusten, lait-
teiden  ja  rakenteiden kunnostuksia  ja 
uusimisia  likipitäen viimevuosien  ra-
hoitustasoa  vastaavasti. 

Rannikolla jatketaan kauppamerenku-
lun väylästön kehittämistä kuljetusta - 
buden  parantamiseksi  ja  merenkulun 
turvallisuuden kohentamiseksi. Toi-
minnan volyymi pysyy nykyisellä ta-
solla. Rannikolla jatketaan myös yh-
teysliikenne-  ja  nippu-uittoväylien pa-
rantamista. Aikaisempaa suurempaa 
huomiota tullaan kiinnittämään myös 
veneväylien rakentamiseen sekä ran-
nikolla että sisävesillä. 

Ohjelman toteuduttua kalasatamaver
-kosto  kattaa  koko  maan, myös sisä-

vedet. Saaliit tuodaan keskitetysti ka-
lasatamiin, joissa tapahtuu tarvittava 
käsittely  ja  mandollinen jalostus.  Kala- 
satamien rakentaminen  ja  parantami-
nen keskittää  kalan maihinottoa,  pa-
rantaa  kalan  laatua käsittely-  ja  säily-
tystilojen ansiosta sekä luo uusia työ-
paikkoja  ja  turvaa olemassaolevia. 

Matkustajasatamien rakentamis-  ja 
parantamisohjelman  toteutuessa mat-
kustajamäärät lisääntyvät, matkailuy-
ritysten toimintaedellytykset parane-
vat, sijaintipaikkakunnan toiminta ak-
tivoituu  ja  työllisyys paranee. 

Yhteysliikennelaituriverkko 	saadaan 
kutakuinkin valmiiksi. Näin toteute-
taan saaristolakia, jonka mukaan "val-
tion  on  pyrittävä huolehtimaan siitä, 
että saariston vakinaisella väestöllä  on 

 käytettävissä asumisen, toimeentulon 
 ja  välttämättömän asioinnin kannalta 

tarpeelliset liikenne-  ja kuljetuspalve-
lut". Rakennettavien lastaus- ym. lai-
turien  avulla voidaan tehostaa raken-
netun vesiväylästön käyttöä  ja  paran-
taa teollisuuden toimintaedellytyksiä. 

Saimaan kanavan tavaraliikenteen ar-
vioidaan lisääntyvän lähivuosina kes-
kimäärin  50 000  tonnia  vuodessa, jol-
loin  2  miljoonan tavaratonnin  raja 

 vuosiliikenteessä saavutettaneen 
 1990-luvun lopulla. Kuljetettavien ta-

varoiden valikoima monipuolistuu. 
Saimaan kanavan käyttötoimintoja  ra-
tionalisoidaan kaukokäyttö- ja valvon-
talaitteita  parantamalla. Kunnossapi-
dossa lähimpien  10  vuoden aikana 
kiinnitetään huomiota ikääntyvien ra-
kenteiden  ja  laitteiden peruskunnos-
tuksen oikea-aikaiseen  ja  teknisesti 
tarkoituksenmukaiseen toteuttami-
seen. Liikennekauden pituus pyritään 
vakiinnuttamaan eteläisellä Saimaalla 

 10  kk:n  ja  Pohjois-Saimalla noin  9 
 kk:n  pituiseksi. Tämä edellyttää kehit-

tämistoimien jatkamista sekä kanavien 
laitteistojen että jäänmurtokaluston  ja 

 -tekniikan osalta.  
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Henkilöstö 

Henkilöstön määrä 

Vuoden  1985  lopussa omaa henkilös-
töä oli  13 014  henkeä  (13 320).  Ura-
koitsijoiden työvoimaa sekä yksityisiä 

 auto-  ja  konemiehiä työllistettiin  sa-
manaikaisesti  2 762  henkeä  (2 775) 

 sekä vankeja  työsiirtoloissa  74 (105) 
 henkeä. Laitos työllisti siten yhteensä 

 15 850 (16 200),  missä  on  laskua  2,2 
 %  edellisen vuoden vastaavaan ajan-

kohtaan verrattuna. 

Laitoksen  henkilöstöstä  79  %  oli työ -
määrärahoin  palkattua  ja  21  % palk-
kamomentilta  palkattua  henkilöstää. 

Työmäärärahoin  palkattu henkilöstö 
jakautui seuraavasti (keskimäärin):  

1984 1985  Muu-
tos  
%  

Suunnittelu  895 897 +0,2  
Kunnossapito  6 010 5 866 —2,4  
Tienrakennus  4630 4540 —1,9  
Vesitiet  320 299 —6,6  
Ta  Ion  -  
rakennukset  77 71 --7,2  
Keskitetyt  
palvelut  912 863 --5,4  
Yhteensä  12 844 12 536 —2,4  

Laitoksen oma henkilöstö  on  vuosina 
 1980-85  vähentynyt noin  2 000 hen

-gellä.  Liikenneministeriön hallinnon- 
alan suunnitelman mukaan laitoksen 
henkilöstö vähenee vuosina  1986-90 

 noin  520  hengellä.  

Henkilöstön määrä  ja  rakenne tulee 
kehittymään seuraavasti:  

•  Laitoksen tavoitteet edellyttävät hal-
linnollisen henkilöstön  vähentyvän  
vuoteen  1990  mennessä  200  hengel

-lä.  Hallinnollisella  henkilästöllä  tar-
koitetaan keskusviraston  ja  piiri-
konttoreiden henkilästöä.  

•Tietotekniikan hyväksikäytön laajen-
tuminen muuttaa tehtäviä  ja  työnja

-koja  sekä asettaa uusia vaatimuksia 
henkilöstön pätevyydelle. Huomatta-
vimmat muutokset tapahtuvat suun -
nittelutoimialoilla,  joilla  käyttöönotet-
tava  tie-ATK mandollistaa  mm. 

 maasto-organisaation  keventämisen.  

mutta asettaa toisaalta  työnjohdolle  
uudenlaisia vaatimuksia. 

Henkilöstön  pätevyydet  tulevat ai-
kaisempaa  korostetummin  esiin. 
Uudet tekniset  apuvälineet,  tehok-
kuus-  ja  taloudellisuusvaatimukset 

 sekä henkilöstön vähentäminen 
edellyttävät uusia  pätevyyksiä,  sekä 
perinteisten 	uudelleenarviointia.  
Monitaitoisuusajattelun 	arvioidaan 
yleistyvän.  

•  Vireillä olevat  organisaatiouudistus -
hankkeet tulevat aiheuttamaan teh-
tävien  ja  henkilöstön  uudelleenkoh-
dentamista  piirien sisällä sekä jos-
sain määrin myös keskusviraston  ja 

 piirien välillä. 

Koulutus 

Laitoksen koulutus  on  hajautettu.  Si-
tä toteuttavat toimintaa  koordinoivat 

 tai  siitä vastaavat yksiköt. Keskitetysti 
järjestetyn koulutuksen osuus  on  pie-
ni. Varsinkin  kunnossapidossa,  mutta 
myös muilla  toimialoilla piirihallinnos

-sa  merkittävä osuus koulutuksesta 
hoidetaan  ns. työnläheisellä  koulutuk-
sella  esim. työnopastuksella.  

Vuonna  1985  koulutukseen käytettiin 
 37 780  oppilaspäivää  (39 740 v. 1984). 

 Työntekijä oli vuoden aikana keski-
määrin  2,9  päivää koulutuksessa  (3,0 
v. 1984).  Laitos järjestää edelleen suu-
rimman osan  koulutuksestaan  itse,  85 

 %.  Tästä piirit toteuttivat  78  %.  Ulko-
puolisen koulutuksen määrä väheni 
edellisestä vuodesta.  

Työnläheisen  koulutuksen kehittämis-
tä tukevaa "Esimies  henkilöstönsä  ke-
hittäjänä" -koulutusta toteutettiin  11 

 piirissä. 

Tietotekniikan käyttäjien koulutuksen 
suunnitelma valmistui  ja  useimpiin yk-
siköihin koulutettiin tietotekniikan en-
simmäiset  kehittämisvastuuhenkilöt. 

Työnsuojelu-  ja  sosiaalitoiminta 

Työnsuojelun  laadun  ja  uusien val-
miuksien kehittämiseksi jatkettiin Työ-
terveyslaitoksen kanssa tapaturma- 
analyysiä laitoksessa.  Työterveyshuol-
tolakiin  perustuvat  tyäpaikkaselvityk

-set  ja  niiden analysointi jatkui.  

	

•  U  rakoinnin  lisääntyminen vähentää 	Koulutuksessa painotettiin henkiseen 

	

jonkin verran omaa henkilöstöä, 	työnsuojeluun  liittyviä seikkoja  ja  laa - 

2/  



VOIMAVARAT  

dittiin tyäyhteisökoulutuksen perlaat
-teet. 

Työpaikkaruokailusta  tehtiin tutkimus. 
Vuoden  1987  kulttuuripäivien  valmis-
telu alkoi. 

Virastodemokratia  

Laitos-  ja piiritasoilla virastodemokra-
tiaelinten  toiminta oli vilkasta  ja  aktii-
vista. 

Laitoksen johtoryhmä  ja  henkilökunta- 
neuvosto pitivät yhteistilaisuuden, 
jossa aiheina olivat kalusto-  ja  henki-
lästösuunnitelmat sekä TVH:n että 
piirien organisaatiouudistukset. Sa-
moja aiheita ovat käsitelleet myös 
kaikki henkilöstöneuvostot piireissä  ja 
TVH:ssa. 

Aloitetoiminta  

Aloitteita käsiteltiin  102 (109)  ja  33 
(38)  palkittiin. Vuoden  1985  aloitteeksi 

 valittiin  teknikko  Jaakko Kuoppalan 
aloite sivuaura "Laukaa".  Se on  kuor-
ma-auton lisälaite, joka parantaa  tal-
viaurausta ja  helpottaa kuljettajan työ-
tä. Sivuauran käytöllä  on  laskettu 
saavutettavan noin  10  milj.mk:n  sääs-
tö vuosittain aurauskustannuksissa. 
Aloitepalkkio oli  15 000  mk. Kaikkiaan 
aloitepalkkioihin käytettiin  35 700  mk 

 (60 100  mk). 

Talonrakennukset 
Tienpidon talonrakennustöihin  käytet-
tiin määrärahoja  51,7  milj.mk  (46,7 

 milj.  mk ). 

Uudet päätukikohdat valmistuivat 
Forssan  ja  Salon  tiemestaripiireihin 

 sekä sivutukikohdat Simoon  Kemin 
tiemestaripiiriin ja Soiniin Ahtärin  tie

-mestaripiiriin. Paimion tiemestaripiirin 
 tukikohdan saneeraustyön ensimmäi-

nen vaihe valmistui. Kainuun piirin 
keskusvaraston  ja maatutkimuslabora-
torion  rakennustyöt saatiin valmiiksi 
Kajaanissa. Vaasan piirin keskusvaras

-to  kunnostettiin.  

Rakennushallituksen johdolla toteu-
tettavan Oulun konekorjaamon raken-
nustyöt aloitettiin. 

Kalusto  ja  kuljetukset 

Oma kalusto 

Yleisten teiden kunnossapidossa käy-
tetään pääosin laitoksen omaa kalus-
toa. Tiekaluston hankintaan käytettiin 

 115,7  milj.mk  (97,3  milj.mk). 

Tiehöyliä  hankittiin  11(4),  kuorma-au-
toja  87 (94).  Lisäksi hankittiin muita 
ajoneuvoja  ja  koneita. 

TVL  aloitti radiopuhelinjärjestelmän 
uusimisen. Uusi  160  MHz:n  järjestel-
mä, TVL:n erillisverkko, otettiin käyt-
töön Keski-Suomen piirissä. Muualla 
maassa verkko valmistuu vuoden 

 1986  loppuun mennessä. Verkkoon 
liitetään  2 400  radiopuhelinta; ajoneu-
voasemia  2 220  kpl  ja toimistoasemia 

 180  kpl. Ajoneuvoasemassa  on  TVL:n 
 oman automaattisen ns. suljetun ver-

kon radiopuhelin lisättynä tavallisella 
käsivälitteisen verkon laitteella. Ajo-
neuvoasema mandollistaa kanden ajo-
neuvon  välisen  suoran liikennöinnin. 
Radiopuhelimat valmistaa Mobira Oy 

 ja  niiden hankintoihin käytetään  32 
 milj.  mk . 

Vieraskalusto  

Rakennustöissä käytettiin vuokrattuja 
työkoneita  ja  ulkopuolisia kuorma-au-
toja vuoden aikana keskimäärin  985 

 kpl. Työkoneiden  osuus tästä määräs-
tä oli  50  %. 

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

Työkoneet  valittiin tarjousten pohjal-
ta. Aiemman käytännön mukaan va-
linta tapahtui tarjoushinnan, koneen 
käyttövarmuuden  ja  sopivuuden, kul-
jettajan kokemuksen  ja  taidon perus-
teella. 

Rakennustöissä 	maksettiin 	111,5  
milj.  mk  ja kunnossapitotöissä  49,7 

 milj.mk  koneiden omistajille. Kone- 
vuokrat nousivat vuoden aikana  4,5 
%(4%).  

Kuorma-autojen kuljetustaksat  mää
-räytyivät  laitoksen kuljetusmaksuneu-

vottelukunnan laatimien kustannus- 
laskelmien perusteella. Kuljetustaksat 
nousivat vuoden aikana  2  %  (4  %) 

 pitkillä ajomatkoilla. Kokonaisuudes-
saan kuljetuskustannukset pysyivät  
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ennallaan edelliseen vuoteen verrattu-
na. 

Kuorma-autoilla kuljetettiin maa-  ja 
 kiviaineksia  noin  11,2  milj.m 3 .  Raken-

nustöissä kuorma-autoja oli  492  kpl  ja 
 kunnossapitotöissä  261  kpl.  Vastaa-

vasti  kuljetuskustannukset  olivat 
 135,7  milj.mk  ja  78,2  milj.mk.  

Materiaalit  

Tienpitoainekset  

Laitoksella  on  käytössä noin  1 350 
 tienpitoainesten ottopaikkaa.  Niissä 

 on  materiaalia runsas  100  milj.m3 .  

Tästä  40  %  on  murskauskelpoista 
 soraa  ja  13  %  kalliota, loput  on  hiek-

kaista soraa, hiekkaa,  moreenia ym. 

Tienpitoainesten 	ottopaikka -alueita 
hankittiin  280 ha  vapaaehtoisin  kau-
poin  ja  vuokrauksin. 

TVL:n  varastoissa oli vuoden  1985 
 lopussa tarvikkeita  112  milj.mk:n  ar-

vosta. 

Vieraat palvelut 

Tärkeimmät laitoksen käyttämät ulko-
puoliset voimavarat ovat konsultit,  
urakoitsijat  sekä vuokrattu  auto-  ja 

 konekalusto.  

Tien-  ja  sillansuunnittelun  konsultti- 
kustannukset olivat  63,3  milj.mk,  mi-
kä oli  24  % tiensuunnittelun  koko

-naiskustannuksista,  259  milj.mk. 

Urakalla teettämisen  osuus oli  42  % 
 (35  %)  kaikista laitoksen  työkustan-

nuksista. 

Rakennuttamisen  määrä  on  koko 
 1980-luvun  alun  ollut tasaisessa nou-

sussa  ja  on  vähitellen  saavuttamassa 
 1970-luvun  alun  voimakkaan  raken-

nuttamisen  tason.  

Tiealueen  ulkopuolisia aineksia käytet-
tiin tienpitoon noin  20  milj.m 3 . 

Murskaustuotteita 	hankittiin 	11,4  
milj.m 3 ,  josta  32  %  oli tehty kalliosta 

 ja  loput  sorasta.  Omalla kalustolla val-
mistettiin  murskesoraa  2,1  milj.m 3  eli 

 18  %  koko  murskatusta kiviainesmää-
rästä.  Omaa  murskauskalustoa  oli jat-
kuvassa käytössä  10  laitosta.  

Murskattavaksi  soveltuvien  kallioesiin-
tymien, karkeiden moreenien  ja  poh-
javeden  pinnan  alaisten sora-  ja  hiek-
kavarojen  etsintää jatkettiin muuta-
man piirin alueella. Myös näiden ma-
teriaalien käyttöä lisättiin. 

Tarvikkeet  

Tarvikkeisiin  käytettiin  651  milj.mk 
 (594  milj.mk)  

Tärkeimmät olivat:  

19841 	1985  
Bitumituotteet2  221 286  
Polttoaineet  95 96  
Suolat  53 49  
Koneiden  ja  
laitteiden varaosat  38 38  
Betonituotteet  22 18 

1) a.o.  vuoden kustannustaso  
2) näistä urakoitsijoiden käyttämiä  bi

-tumeja  213  milj.mk  (166  milj.mk). 

Rakennuttamisen  osuus  työkustan-
nuksista  laskettuna oli  tienrakennus -
töissä  50  %  (46  %), sillanrakennus

-töissä  75  %  (74  %), vesirakennustöls
-sä 67  %  (70  %), talonrakennustöissä 

 80  %  (83  %)  ja  kunnossapitotöissä  29 
 %  (23  %). Kunnossapidon urakat  oli-

vat lähes yksinomaan päällystys-  ja 
 murskausurakoita. 

Kertomusvuonna  valmistuivat seuraa-
vat suuret  kokonaisurakat:  

Moottoriliikennetie 
Valkeajärvi  - 
Viljaniemi 	21,1 	milj.mk 

- Lietveden  silta  13,9  milj.mk 
- Puhoksen  syväväylän 

parantaminen  13,5  milj.mk 
- Ukonsalmen  silta  

(alusrak. 	+ teräsrak.)  13,0  milj.mk 
- Veckjärven  ja  

Bölen  silta  11,8  milj.mk 
- Potkusalmen  silta  6,7  milj.mk 
- Ojaniemen  silta  6,6  milj.mk 
-  Kainuun piirin  keskusv.  

ja  laboratorio  6,5  milj.mk 
-  Forssan  tmp  tukikohta  5,5  milj.mk 
-  Salon  tmp  tukikohta  5,5  milj.mk  
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Tutkimus-  ja  kehittämistoiminta  täh-
tää 

•  laitoksen ulkoisen tehokkuuden ke-
hittämiseen siten, että tien-  ja  vesi-
tienpitotoimenpiteet suunnitellaan 
riittävän pitkällä aikavälillä. Tällöin 
otetaan huomioon yhteiskunnan  ja 

 tien-  ja  vesitienkäyttäjien  tarpeet se-
kä ympäristönsuojelun vaatimukset. 

laitoksen sisäisen tehokkuuden ke-
hittämiseen siten, että  sen  toiminta 

 on  tuottavaa  ja  taloudellista 

Tutkimus-  ja  kehittämistoimintaa  oh-
jataan siten, että 

•  se  tukee laitoksen tavoitteiden  to-
teuttamista 

•  se on  pitkäjänteistä  ja  keskittyy kun- 
kin ajankohdan painopistealueisiin 

•  se  perustuu laitoksen henkilöstön 
aloitteellisuuteen  ja  kuuluu jokaisen 
yksikön tehtäviin 

•  se on  tuloshakuista  ja  tähtää  sovel
-tamiskelpoisiin  tuloksiin, jotka voi-

daan ottaa käyttöön. 

Toimintavuonna laitoksen organisaa-
tiouudistustyön eräänä tavoitteena oli 
tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan 
koordinaation lisääminen. Myös lii-
kenneministeriö tehosti liikennesekto-
rin tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan 
koordinointiaan  ja  ohjelmointiaan  yh-
teistyössä hallinnonalan sektorivirano-
maisten kanssa.  

Tie-  ja  liikennetutkimuksilla  selvi-
tetään yleisten teiden tekniset ominai-
suudet  ja  liikennemäärät  sekä raskai-
den ajoneuvojen akselipainot ym. Tie-
dot talletetaan tierekisteriin, jolloin 
saadaan selvitettyä tieverkon tila  ja 

 liikenteen olosuhteet. Lisäksi tehdään 
liikennetaloudellisia tutkimuksia  ja 

 edullisuusvertailuja tieolosuhteiden  ja 
 liikenteen vaikutuksista. 

Tierekisterin uudistustyö  jatkui. Ta-
voitteena  on  sen  kehittäminen käyttä-
jäläheiseksi suorasaantitietokannaksi. 
Samanaikaisesti kehitetään tienpidon 
suunnittelua palvelevia hyväksikäyttö- 
järjestelmiä. 

Liikennelaskentojen koneellistaminen 
 jatkui. Kaikissa piireissä  on  liikenne-

laskennoissa käytössä uudet mikroaal
-to-  ja  silmukkalaskimet käsittelyohjel-

mistoineen.  

Liikenneteknisillä 	tutkimuksilla 
selvitettiin  tie-  ja  liikenneolosuhteiden 

 vaikutusta onnettomuusriskiin sekä 
kunnossapidon toimenpiteiden vaiku-
tusta liikenneturvallisuuteen. Jäisen 

 kelin  onnettomuusriskin  on  todettu 
olevan  14-20  kertainen kuivaan  tien- 
pintaan verrattuna. 

Kuntien liikenneturvallisuussuunnitel
-mien  laatimista jatkettiin TVL:n  ja 

 kuntien välisenä yhteistyönä. Yli sa-
dassa kunnassa suunnitelmat ovat  jo 

 valmiina  ja  noin viidessakymmenessä 
työ oli käynnissä  tai  käynnistymässä.  

Tieverkon hoito-, ylläpito-  ja  ke-
hittämissuunnitelman  toteuttami-
seksi käynnistettiin esisuunnitteluun  ja 

 tierekisteriin pohjautuvien  ylläpito-  ja 
 kehittämistoimenpiteiden valintame-

netelmiä. Tienpidon  ohjelmoinnin  tie -
tokantapohjainen  atk-järjestelmä val-
mistui koekäyttöön. Vuonna  1986 se 

 otetaan asteittain käyttöön. 

Tiesuunnittelun  kehittämiseksi alkoi 
siirtyminen uudenaikaiseen, vuorovai-
kutteiseen tietokoneavusteiseen suun-
nitteluun. Teiden liikenneteknistä 
suunnittelua kehitettiin uusimalla tei-
den leveyden mitoitusohjeet. Tämä 
merkitsee aikaisempaa leveämpien tei-
den rakentamista. Ohituskaistojen 
käytöstä  ja  suunnittelusta laadittiin 
ohjeet. Tarkistetut teiden alus-  ja 

 päällysrakenteen mitoitusohjeet  val-
mistuivat. Yksityisteiden suunnitte-
luohjeet otettiin käyttöön. 

Sillansuunnittelussa  valmistui teräs- 
betonisen ulokelaattasillan tyyppipii-
rustussarja.  Sillan  ulkonäöstä  ja sovit

-tamisesta  ympäristöön laadittiin ohjet-
ta. Selvitettiin menetelmiä, joilla silta- 
suunnitelmia voidaan havainnollistaa 
tietokonetta apuna käyttäen. 

Kunnossapidon  oikean laatutason 
selvittämiseksi tehdyt tutkimukset 
saatiin päätökseen. Tiepäällystystöi

-den  ohjelmointi-  ja  suunnittelujärjes-
telmän  kehittäminen alkoi. Päällystel

-den  materiaalitutkimukset  käynnistyi-
vät. 

Tiemestaripiirin työnsuunnittelun  ja 
 seurannan atk-sovellutusten kehittä-

minen alkoi. 

Yksityisteiden kunnossapidon todelli- 

sia  materiaali-  ja  työmääriä  sekä kus-
tannusten  ja  liikenteen kehitystä seu-
rataan toimintavuoden alusta tarkkai-
lutiejärjestelmän avulla. Tarkkailutiet 
valitaan kandeksi vuodeksi kerrallaan. 

Tienrakennuksen  eri hankkeiden 
keskinäisen toteuttamisjärjestyksen 
valitsemiseksi valmistui liikennetalou-
dellisuuteen -  ja  turvallisuuteen pe-
rustuva optimointijärjestelmä. Hank-
keiden optimikoosta  ja  ajoituksesta 
alkoi selvitys. 

Tienrakennuksen kustannusmalleja - 
 ja  tietoja kehitettiin suunnittelun  ja 

 rakennustoiminnan johtamisen apuvä-
lineiksi. 

Rakennushankkeiden käyttöön val-
mistui mikrotietokoneavusteinen 
työnsu  u n n  ittelujärjestelmä.  Vastaava 
seurantajärjestelmä  on  tekeillä.  Mikro - 
tietokoneiden hankinta rakennushank-
keille käynnistyi. 

Sillanrakennuksessa  jatkettiin beto-
niteknisiä tutkimuksia, työnsuunnitte-
lukorttien  ja  sillankorjausohjeiden laa-
dintaa  sekä laadittiin ohjeita pakka-
senkestävän betonin valmistamiseksi. 
Siltojen kantavuustutkimuksia jatket-
tiin suorittamalla koekuormituksia. 

Maatutkimuksessa  saatiin päätök-
seen teiden pohjamaan kantavuusmit-
taukset tierakenteen  alla.  Tutkimuk-
sen tulokset  on  otettu huomioon tei-
den rakenteellisten ohjeiden tarkistus- 
työssä. 

Tierakenteiden  jännitys-  ja  muodon-
muutosmittauksia jatkettiin kenttäko-
kein mittaamalla kuorma-autojen  tie- 
rakenteeseen aiheuttamia rasituksia 
eri paksuisilla päällysteillä. 

Kehitettiin vuosittain valmistuvien uu-
sien  ja  parannettujen  teiden tasaisuu-
den mittausmenetelmä  ja  aloitettiin 
mittaukset. 

Tehtiin tutkimus radiometrisen tiiviy
-den  mittauslaitteen  soveltuvuudesta 

laadunvalvontaan. 

Vesitienpidon  ja  vesiliikenteen  kehit-
tämisen pitkän aikavälin suunnitelma 
Vesitieohjelma  1986-2000  saatiin 
päätökseen. Vesitierekisteriä kehitet-
tiin siten, että väylien syväys -ja  pi- 
tu  ustiedot  ovat saatavissa väylänosa-
kohta isesti atk-rekisteristä. Vesitietöi

-den  kustannusraportoinnin uudista-
missuunnitelma  valmistui.  
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KEHITTÄMINEN 

Hallinnon tehokkuuden tavoittei-
den  1984-1986  toteuttamista jatket-
tiin. Avaintehtävinä ovat johtamisen 
kehittäminen, organisaation toimivuu-
den parantaminen, henkilöstön käy-
tön tehostaminen sekä tietojenkäsitte-
lyn kehittäminen. 

Liikenneministeriön asettaman  tie-ja 
 vesirakennushallituksen organisaatio- 

työryhmän mietintö valmistui. Uuteen 
organisaatioon  on  tarkoitus siirtyä 

 1. 3. 1987  lukien.  Tie-  ja vesiraken-
nuspiirit  ovat käynnistäneet organi-
saatiosuunnittelunsa laadittujen  mal-
lien  pohjalta. 

Hallinnollisen  ja  tuotannon henkilö-
kunnan määrää supistettiin tavoittei-
den  ja  laadittujen kehysten mukaan 
luonnollista poistumaa hyväksikäyt-
täen. 

Tietojenkäsittelyn suuntaviivat  1990 
 valmistui. Automaattisen tietojenkä-

sittelyn järjestelmiä valmisteltiin eri 
tehtäväalueille, kuten tiensuunnittelun 

 tie-atk, rakentamisen  ja kunnossapi
-don  työnsuunnittelu. 

Museotoiminnassa  Raision tiemu-
seoalueen  1 -vaiheen suunnittelu  ja  ra-
kentaminen jatkui. Pasilan virastokes-
kuksessa avattiin tiemuseonäyttelytila 

 ja tielaitoksen  historiasta kertova 
näyttely. TVL:n Kuopion piiristä valit-
tiin uudeksi museokohteeksi Savon- 
tiestä  1600-luvulta periytyvä Nikkilän- 
mäen yksityinen  tie  Leppävirroilta. 

Tiehistorian  tallentamiseksi julkaistiin 
Kurun - Ruoveden maantien histo-
riikki  ja  Lapuan tiemestaripilrin  histo-
ria. TVL:n  Turun piirissä aloitettiin 
museaalisesti arvokkaiden siltojen  in

-ventointi.  Hämeen härkätien  ja  Turun 
- Viipurin suuren rantatien  historian 

 selvitystyä  käynnistettiin  ja  suoritettiin 
arkeologisia kaivauksia Rengossa  ja 

 Pernajassa. 

Kanavamuseon  osalta Jakokosken ka-
navan restaurointityä valmistui, Varis- 
taipaleen  ja  Taipaleen kanavamuseoi

-den  kunnostustyöt jatkuivat  ja Herras- 
kosken kanavamuseon  suunnittelu 
käynnistyi. 

Kehitys yhteistyö projekteihin käytettiin vuonna  1985 46  milj,  mk. Sambian tielai- 
tokselle toimitettujen kanden murskauslaitoksen käytän tehostusprojekti alkoi. 

Pasilan virastokeskuksessa avattiin tiemuseonäyttelytila. Museomiehemme 
Jaakko Heinonen kertoo, miten ennen ei ollut painorajoituksia. Oli  vain  Aielto

-taulu "Juosten ajo si/la/la kielletty". 
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I  KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ  

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

Tällaisia kansainvälisiä yhteistyöjärjes-
töjä ovat: 

- PIARC,  Permanent International 
Association of Road Congresses 

- PIANC,  Permanent International 
Association of Navigation Cong-
resses 

-  OECD, Organization for Economic 
Co-operation and Development 

- ECE,  Economic Commission for 
Europe 

- ICHCA,  International Cargo Hand-
ling Coordination Association 

- IALA,  International Association of 
Lighthouse Authorities 

- AIPC,  Association Internationale 
des Pontes et Charpentes 

- IRF,  International Road Federation 

- dE,  International Commission on 
Illumination 

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

- TRB,  Transportation Research 
Board 

- PTRC,  Planning and Transport Re-
search and Computation 

Pohjoismaisia yhteistyöjärjestöjä ovat: 

- PTL,  Pohjoismaiden Tieteknillinen 
Liitto. Jaostot ovat:  tie-  ja  liikenne- 
talous, hallinto-  ja työorganisaatio, 

 tie-  ja katuverkon  suunnittelu, tei-
den  ja  katujen suunnittelu, tien 
rakenne, sementti-  ja erikoistuot-
teet, asfalttipäällysteet,  teiden  ja 

 katujen kunnossapito, liikenneana-
lyysi  ja  liikenteen ohjaus, liikenne- 
turvallisuus, sillat  ja lautat,  tieto-
jenkäsittely  ja mittaustekniikka,  tie-
tokoneet, ympäristökysymykset. 

- NKV/TTU,  Nordisk Kommitté för 
Vägtrafiklagstiftning /Trafikteknis-
ka utskottet 

- NKTF,  Nordisk Kommitté för 
Transportekonomisk Forskning 

- NORDPIANC,  Permanent Interna-
tional Association of Navigation 
Congresses  

-  NÄT, Nordiska Rådets ämbets-
mannakommitté för Transportfrå-
gor, Planeringsutskottet.  

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

Vuonna  1984  valmistuneen Pha  Run-
gin korjaustelakan käyttöönottopro-
jekti Ins. Start-up  projekti) jatkui Viet-
namissa. Tavoitteena  on  tekninen 
koulutus  ja  telakkayhtiön toiminnallis-
ten valmiuksien kehittäminen. Kus-
tannusarvio vuoden  1986  loppuun  on 
29 milj.mk,  mihin sisältyy myös varao-
sia  ja materiaalitoimituksia.  

Uutena hankkeena Vietnamissa käyn-
nistyi Pha  Rungin  väylän toisen vai-
heen ruoppaustyö. Sitä varten Suo-
mesta toimitetaan imuruoppaaja sekä 
henkilöapua. Kustannusarvio  on 9 

 milj.  mk  - 

Nacalan  sataman konttiterminaalin ra-
kentaminen Mosambikissa keskeytyi 
maaliskuussa  1985  maan sisäisten le-
vottomuuksien vuoksi. Tilanteen rau-
hoituttua työtä voitiin jatkaa syksystä 
alkaen.  Projektin  tarkoituksena  on 
pää Ilystää terminaalialue,  toimittaa 
kontinkäsittelykoneet, varmistua  ko-
nehuollon  toimitus  ja  antaa koulutus-
ta terminaalin käytössä. Kustannusar -
vio  on 52 milj.mk  ja valmistumisajan

-kohta rakennustöiden osalta  1987. 

Tersanan telakkaprojektia  jatkettiin 
Kairossa osallistumalla  projektin  val-
vontaan  ja  huolehtimalla  projektin  ra-
hoituksesta. 

Chittagongin  satamaan Bangladeshiin 
toimitettujen kontinkäsittelykoneiden 
käyttö-  ja huoltokoulutus  jatkui ase-
tettuja tavoitteita seuraten.  Kustan-
nusarviolta  33  milj.  mk:n hankkeen 
aikataulu ulottuu vuoden  1986  lop-
puun. 

Sambiassa  käynnistettiin maan tielai-
tokselle toimitettujen kanden  murs-
kauslaitoksen  käytön tehostusprojek

-ti.  Sen  päätavoite  on  ohjata  ja  koulut-
taa paikallista hallinto-  ja käyttöhenki-
lökuntaa  parempia työsaavutusten ai-
kaansaamiseksi.  Kolmannen  laitoksen 
hankkiminen kuuluu myös projektiin. 

 Projektin  kustannusarvio  on 19 
milj.mk  ja  kesto  3  vuotta. 

Uutena 	kehitysyhteistyöhankkeena 
käynnistyi Tansaniassa  Dar es  Salaa - 
min  sataman konttiterminaaliprojekti, 

jonka Suomen osuuden toteutuksen 
johtovastuu  on TVH:lla.  Sataman ke-
hittämiseen osallistuvat Suomen ohel-
la  mm.  Ruotsi, Norja, Tanska, Hollan-
ti  ja  Italia  sekä Maailmanpankki, jonka 
osuus noin  50 %.  Suomen osuuden 
kustannusarvio  on 88 milj.mk  kolmen 
vuoden aikataululla. 

Vuoden  1985  aikana tehtiin kolme 
kaupallista tarjousta, joista yksi johti 
tilaukseen. TVH  on rekisteröitynyt 

 Aasian kehityspankkiin.  
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Käytetyt määrärahat  
tehtävittäin,mij.  mk  

Tie-  ja  vesirakennushaUinto 
 yhteensä  

Paikkaukset  
Muut  kulutusmenot  
Tietokoneet  ja  toimis

-toka  lusto  
Sekalaiset menot 

Tiet yhteensä 
Kunnossapito 
Avustukset 
Kaluston hankkiminen  
Talonrakennukset  
Rakentaminen  
Suunnittelu 2  
Ulkop.  tehtävät työt  
Tiealueet  ja  tontit 

Vesitiet  ja  satamat  

	

- 	 myönnetty  
1981 	1982 	1983 	1984 	1985 	1986' 

277,2 	300,2 	335,5 	361,3 	402,0 	401,9 
227,7 	250,0 	277,2 	296,6 	327,6 	328,9 
41,0 37,5 40,2 47,2 50,6 55,8 

2,6 3,0 6,9 3,9 10,7 16,7 
5,9 9,7 11,2 13,6 13,1 0,5 

2 468,0 2 714,9 3 062,1 3 109,8 3 383,8 3 650,0 
956,9 1 044,4 1 251,9 1 323,7 1 474,5 1 516,0 

78,1 87,7 114,4 124,0 156,7 169,0 
84,2 90,0 127,2 97,3 115,7 147,0 
38,3 52,8 47,2 40,7 51,7 36,6 

1 027,4 1 	171.5 1252,1 1 236,7 1 276,0 1 440,8 
96,8 113,4 130,8 139,4 151,1 175,6 
66,6 59,5 44,2 53,5 52,1 60,0 

119,7 95,4 94,3 104,5 106,0 105,0  

Suunnitteluun käytetyt määrärahat,  milj,  mk  

I.  Määrärahat vuoden  1985 
 kustannustasossa  

Käytetyt määrärahat  

160 

40 

1991 	1902 	1803 	1984 	0905  

Kunnossapitoon käytetyt määrärahat, 
 milj,  mk  

Mãärärahat  vuoden  1985  
kustannustasossa  
Käytetyt määrärahat  
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0200  - -  

Boo 
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Tienrakentamiseen  käytetyt määrärahat, 
 milj,  mk 

Määrärahat vuoden  1985 
 kustannustasossa  

Käytetyt määrärahat  

1600 

1200  - - 	 -  

800 	 -  

408 
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Tieliikenteen osuus Ilikennesektorin 
menoista 1 ),milj. mk  

Muu liikenne 
Tielilkenne  

10000 

6000  -.-------- - - - -  

8000 

4000 

2000 

1984 1905 1986 1587 2 11988 211988h)1990 2) 
I) 
 Vuodon  1586  kustonnuslnn  2) 

 VMl, lnukaan  

yhteensä 	 148,8 163,0 168,1 161,2 193,3 100,6  
Palkat, käyttö, kunnos- 
sapito 	 26,0 29,5 33,5 36,2 37,4 40,6  
Satamien  rak.  avustus 	1,0 1,9 1,8 3,1 4,0 5,3  
Kalusto,  talonrak.,  ye- 
siteiden  ra kentam i nerl 2u 	52,3 58,3 58,8 56,5 57,6 433  
Merenkulkuhallituksen 
työt 	 17,0 27,2 27,4 31,8 36,0 9,6  
Muut vieraat työt 	52.5 46,1 46,6 33,6 58,3 1,8  

TVL:n  menot yhteensä 	2 894,0 3 178,1 3 565,7 3 632,3 3 979,1 4 152,5  
(vuoden  1985  kustannusta- 
sossa) 	 (3825,5) 13777,3) (3916,81 (3789,1) 

1) Siirtomäärärahojen  osalta  on  taulukossa ao. vuonna käytetyt  varat  
2) Mukaanlukien ulkopuolinen rahoitus  
3) Sisältää kunnossapidon työllisyysmäärärahat  
4) Sisältää vesitiealueiden hankkimisen  
5) Tilanne  21. 3. 1986  



I  VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET  I FINLAND 1985 

Till  läsaren 
Året  1985  var många hänseenden ett 
betydelsefullt  år  i väg- och vatten-
byggnadsverkets historia.  

En  allmänt framlagd åsikt förefaller att 
vara, att  de  statliga ämbetsverkens 

 organisation  bör förnyas åtminstone 
 en  gång  per decennium,  eller i varje 
 fall  bör behovet av  en  förnyelse utre-

das. För WV:s  del  hade decenniet 
förlupit i fjol, och förslag  till  både 
VVS:s och VVV-distriktens omorgani-
sering blev färdiga  år 1985. I  VVS 
börjar resultatet synas i budgeten för 

 år 1987;  i distrikten har  man  redan 
delvis börjat förverkliga förnyelsen. 
Vägverkets organisationsfärnyelse har 
alltså kört igång, och vad  den  saken 
anbelangar kan  man  lugnt följa ut-
vecklingen nästan fram  till  slutet av 
årtusendet. 

Innehållsmässigt slutfördes  under år 
1985  också utarbetningen av  service-, 
vidmakthållnings-  och utvecklingspla-
nen för vägnätet (THYKS) och mot-
svarande  plan  för vattenvägarna 
(VO). Med dessa  planer  styrs väg-och 
vattenväghållningen fram  till år 2000. 

 Arbetet, som utförts dels i VVS och 
dels i VVV-distrikten, har tagit tre  år  i 
anspråk, och  under den  tiden har  vi 
på  bästa möjliga sätt utrett Finlands 
vägnäts och vattenvägars nuvarande 
tillstånd, ställt upp mål för tillståndet 

 år 2000  samt uppskattat  de  resurser, 
som behövs för att situationen vid 
slutet av årtusendet skall vara  den 

 önskade.  

och statens investeringsplaner för  de 
 närmaste åren innehåller dessutom  en 

 utökning av väginvesteringarna, som i 
stort  sett  motsvarar  den  volym, som 
förutsätts av vägverkets långtidspla-
ner - THYKS och VO. 

Det förefaller sålunda rätt säkert, att 
vägverket  under de  närmaste åren 
kommer att erhålla  de  finansiella re-
surser, som verket självt krävt för att 
kunna erbjuda det finska samhället 

 den  vägservice, som gemensamt upp-
ställts som mål. 

Härmed  är  ansvaret för utvecklandet 
av Finlands vägar - i synnerhet 
landsvägarna - mer  än  tidigare hos 
VVS och VVV-distrikten.  Nu  kan  vi 

 inte längre, som  vi på  goda grunder 
gjort många av  de  senaste åren, skyl-
la  på  att vägverket inte erhållit tillräck-
ligt med resurser för planering, bygg-
ande och underhåll av vägarna. Inför 
detta perspektiv får  nu  vägverket  low 

 att att intensifiera  sin  koncentration 
inför arbetsuppgifterna, och det krä-
ver ett fastare grepp vid ledning, pla-
nering och verkställande  på  organisa-
tionens alla områden. 

Samtidigt bör vägverket upprätthålla 
hög profil vid informeringen om sitt 
arbete. Aven om mången sak verkar 
klart bättre  då man  blickar framåt  än 
den  var för  en  tid  sedan, så  behöver 

 vi trots  det  på  kommunal-, landskaps- 
och riksnivå oavbrutet korrekt  infor-
mation  om innehållet i vägverkets 
verksamhet.  

I  vårt arbete har  vi  stått i kontakt med 
olika intressegrupper både  på regio-
nal-  och riksnivå. Vägnätets tillstånd 
och  de  uppställda målen har således 
omständligt debatterats och anpas-
sats  till  olika åskådningar i vårt sam-
hälle. 

Måluppfyllelsen  är  i väsentligaste  grad 
 beroende av  de  anslag vägverket er-

håller.  En  utredning har visat, att väg-
hållningsanslagen borde öka från  år 
1985 till  början av 1990-talet med cir-
ka  en  miljard  mark -  cirka  850  mil-
joner  mark till  investeringar (= grund-
förbättring och utvecklingsanlägg-
ning) och cirka  150  miljoner  mark till 

 vägunderhåll (=  service-  och under-
hållsarbeten) - dvs från i  runt  tal  3 

 miljarder  mark till  cirka  4  miljarder 
 mark. I  propositionen för statsförsla

-get  för  år 1986  har  man  tagit ett steg i 
riktning  mot  nämnda finansiella mål, 

Jouko Loikkanen  
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VVV:s  uppgift och 
 organisation  

Väg- och vattenbyggnadsverket bi-
drar  till  att skapa förutsättningar för 
ett välfungerande samhälle genom att 
sörja för väg- och vattentrafiklederna. 

 Till  verkets uppgifter hör att planera, 
bygga, förbättra och underhålla dessa 
leder och att utveckla väg- och  vat

-tentrafikförhållandena.  

Väg- och vattenbyggnadsverket  be - 
Står av väg- och vattensbyggnadssty-
relsen och distriktsförvaltningen. 

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen  är 
den  samordnande centrala förvalt-
ningsenheten för väg- och vattenväg- 
hållning.  Den är  indelad i avdelningar 
för  administration,  ekonomi, projekt-
ering, byggnad,  drift  och vattenvä-
ga  r.  

Regionalförvaltningen omhänderhas 
av  13  väg- och vattenbyggnadsdi-
strikt.  De  utgör verksamhetens grun-
denheter, som självständigt sköter 
verkets uppgifter inom sitt område. 
Regionindelningen motsvarar med 
några  få  undantag länsindelningen. 
Varje distrikt har ett verksamhetsom-
råde för förvaltning, planering och 
projektering, byggnad och underhåll 
och  de  flesta dessutom ett verksam-
hetsområde för vattenvägar. 

Saima  kanal fungerar som  en  själv-
ständig förvaltningsenhet och omfat-
tar verksamhetsområden för  admini-
stration, drift,  underhåll och bygg-
nad.  

I  slutet av  år 1985  uppgick verkets 
egen  personal till 13 014 (13 320 år 
1984)  anställda. Verket sysselsatte yt-
terligare  2 762 (2 775)  personer, be-
stående av entreprenörers anställda 
samt privata förare och maskinister, 
jämte  74 (105)  fångar i arbetskolonier. 
Verket sysselsatte således inalles 

 15850(16200)  personer. 

Vägtrafiken 
För närvarande svarar vägtrafiken för 

 93  %  av landets sammanlagda per-
sontrafik. Motsvarande siffra för god-
strafiken  är 64  %. 



Den  första hälften av detta årtionde 
har varit gynnsam för vägtrafikens 
och personbilsbeståndets utveckling. 

 Den  ekonomiska tillväxten har varit 
 god: 3,2 %/år. En  ny personbils an-

skaffningspris var  år 1985  realt  7-8 
 %  lägre  än år 1979.  Vidare  är  bilen 

tekniskt och vad utrustningen beträf-
far bättre. Bensinpriset var realt  20  % 

 lägre  än år 1980.  

Landsvägstrafiken ökade  år 1985  med 
 6,5  %.  

År  1985  körde  man på de  allmänna 
vägarna  21,6  mrd  bilkilometer. Per-
sonbilarnas andel av arbetet var över 

 80  %. 

Vårt  lands  bilbestånd var vid slutet av 
 år 1985 1 746 615 (1 667 987  st  år 

1984).  Antalet personbilar var 
 1 546 094  eller  88  %  av hela be-

ståndet. Det fanns  52 019  lastbilar, 
 9 017  bussar,  127 618  paketbilar  och 

 11 867  specialbilar.  

Biltätheten var  356  och personbilstät-
heten  316  bilar  per 1 000  invånare. 

Vägnätet 

Omfattning och 
beläggningssituation 

Det allmänna vägnätets längd var 
 76 061 km  vid slutet av  år 1985.  

Allmänna vägar,  km  
(vid årets  slut) 	1984 	1985  
Riksvägar 'Huvud-  7408 7420  
Stamvägarvägnät  3 773 3 790  
Ovriga  landsvägar  29 608 29 666  
Landsvägar 
sammanlagt  40 788 40 876  
Bygdevägar  35 059 35 185  
Allmänna vägar 
sammanlagt  75 848 76 061  

•  motorvägar  204 204  
•  motortrafikleder  93 136  
•  cykel- och 

gångvägar  1788 1945  
•  broar, st  10 954 11 087  
• färjställen,  st  84 77 

De  belagda vägarnas längd var  42 023 
km  dvs  55,3  %  av  de  allmänna vägar-
nas längd.  

Huvudvägnätet  är  i  sin  helhet belagt. 
Av  de  övriga landsvägarna  är 73,3  % 

 belagda och av bygdevägarna  25,9 
 %.  

Vägarnas kondition  

De  permanentbelagda vägarna (totalt 
 14 761 km) är  genomsnittligt  sett  i 

tillfredsställande skick.  De permanent-
belagda vägarna med otillräcklig bä-
righet eller skadad  konstuktion  har  en 

 längd av  1 800 km (12  %).  Under 
 verksamhetsåret uppstod  pga  den 

 kalla vintern flerstädes djupa spår i 
beläggningen. 

De  lättbelagda  vägarna (totalt  27 261 
km) är  i sämre skick  än de  perma-
nentbelagda vägarna.  6 200 km  dvs 

 23  %  av  de  lättbelagde  vägarna var i 
dålig kondition.  3 500 km  dvs  13  % 

 hade  på sin  höjd nöjaktig kondition. 
Av huvudvägarna  är 5  %  i dåligt 
skick. 

Grusvägarna (totalt  33 984 km) är  i 
genomsnitt i tillfredsställande skick. 
Vad slitlagret beträffar  är dock 6 200 
km  dvs  27  %  av grusvägarna i  en 

 kondition som  är på sin  höjd nöjaktig. 
 11  %  av grusvägarna  är  i gott skick. 

Grusvägar, som  är  benägna att  få 
 tjälskador, har  en  längd av  16 000 km. 

 Av dessa vägar hade  5 218 km  trafik-
begränsningar. Av  de  tjälskadeutsatta 

 grusvägarna var  ca 72  %  bygdevägar.  

De  trafikbegränsade  broarnas antal 
var  399  dvs  3,7  %.  30  %  av broarna 
vari  tillfredställande  skick och av  de 

 övriga var  2/3  i  god  kondition. Av  de 
 trafikbegränsade  broarna befann sig 

 82  %  på  bygdevägar. 

Servicenivån 

Framkomligheten och trafiksäkerhe-
ten  på  huvudvägarna  är  tillfredställan

-de  med undantag av vissa livligt trafi-
kerade vägar.  Under  veckosluten och 
i synnerhet  under  helger uppstår tra-
fikstockningar  på en  sträcka av  ca 200 
km.  Dessutom finns det  ca 600 km 

 väg, där köer  är  allmänna och omkör-
ningsmöjligheterna dåliga.  Under  var-
dagarna stockar sig trafiken  på  hu-
vudvägarna endast i huvudstadsregio-
nen.  

På  det sekundära vägnätet  (de  övriga 
landsvägarna och bygdevägarna)  är  

trafikförhållandena och -säkerheten i 
allmänhet tillfredsställande.  Traf  1k- 
stockningar förekommer endast i hu-
vudstadsregionen. 

Nätet av allmänna vägar och dess 
trafikarbete fördelade sig vid slutet av 

 år 1985 på  olika  haslighetsbegräns-
ningar  i enlighet med  följände  tabell:  

km/h km  %  milj.  %  
bil  

km/år  
120 125 0,2 625 2,9 
100 11618 15,3 7747 35,9 

80 (70) 57 795 76,3 9 712 44,9 
60 3 200 4,2 1 951 9,0 
50 3 049 4.0 1 567 7,3  

Varutransporterna försvåras av  847 
 broar med för låg  underfarshöjd.  Av 

dessa hade  122 en  begränsning  4 
m. 

I  tätorterna har cykel- och gångtrafi-
ken det sämst ställt vad beträffar tra-
fikförhållanden och -säkerhet.  I  var 
tredje stad  är  genomfarts- och infarts-
trafikens arrangemang bristfälliga. Var 
femte stad behöver  en  förbifartsväg.  I 

 kommuncentra uppstår trafiksäker-
hetsproblem  pga  dåligt strukturerat 
vägnät och bristfällig anpassning  till 

 markanvändningen. 

Cykel- och gångtrafikens förhållanden 
 på de  allmänna vägarna har förbätt-

rats betydligt  under de  senaste åren.  
Ándå  fattas det ännu separata cykel- 
och gångvägar vid ett flertal livligt 
trafikerade vägar i tätt bebyggda om-
råden. 

Trafiksäkerheten  

På de  allmänna vägarna skedde  4 252 
(4 110)  trafikolyckor med  personska

-dot  som följd, varvid  352 (356)  perso-
ner förolyckades och  5 950 (5 696) 

 personer skadades. 

Det totala antalet olyckor, som poli-
sen meddelade väghållaren, var 

 14 241 (13 885). En  cyklist eller fot-
gängare var delaktig i  1 321 (1 437) 

 olyckor och  1 080 (1 280)  av dessa 
ledde  till  personskador.  130 (131)  fot-
gängare och cyklister förolyckades. 

Olyckskvoten  (olyckor/100  milj.  for
-donskm)  var  65,9 (67,4). 
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Väghållningen Förbättring Väghållning sammanlagt 

Förbättring,  Mmk  Kostnaderna för 
(enligt kostnads-  1983 	1984 1985  väghållning,  Mmk  

Åtgärderna  år 1985  nivån  år 1985)  (enligt kostnads- 	1983 1984 1985  
Förbättring av  nivån  år 1985)  ____________________________________  

Väghållningens mål kunde i stort  sett  grusvägars  Service 	 777 	814 	775  
förverkligas  på  planerat sätt. 	Ett  un-  konstruktion  458 	463 	477  Underhåll 	569 	571 	643  
dantag 	utgörs av beläggningsunder- Förbättring av lätt- Förbättring 	800 	763 	838  
hållet, där arbetsmängden blev  mind-  belagda vägars Utveckling 	906 	859 	790 
re än  planerad  pga  kraftiga  prisfärhöj-  konstruktion  206 	184 	249  Åtgärdskostnader  
ningar. 	De 	totala 	kostnaderna 	var Förbättring av sammanlagt 	3052 3308 3046 
3 396 	miljoner  mark 	(3 343 	miljoner permanentbelagda Kostnader för  
mark  i  1985  års prisnivå).  Servicearbe-  vägars konstruktion  10 	24 	39  projektering 	193 	228 	259  
tenas  kostnader var tydligt lägre  än  Förbättrande av Markinlösnings- 
föregående  år  och 	underhållsarbete- broar  126 	93  kostnader 	103 	107 	110  
nas 	kostnader 	högre. 	Förbättrings- Sammanlagt  800 	763 	838  Väghållning och utvecklingsarbetenas tyngdpunkt 
var 	lagd 	vid 	förbättrandet 	av 	de  sammanlagt 	3348 3343 3396  
belagda vägarna och trafiksäkerheten. Utveckling 

Kalkylerade  m.fl.  
avdragsposter 	—297 —372-349 

Service  Utveckling,  Mmk  Utgifterna för 
(enligt kostnads-  1983 1984 1985  väghållning 	3051 2971 3028  

Kostnaderna för nivån  år 1985) 
service,  Mmk  
(enligt kostnads- 	1983 1984 1985  Huvudvägar  252 	250 	293  
nivån  år 1985)  Kapacitetsför - 

bättring  120 	152 	168 
Service  av Förbättring av 
grusvägar 	127 	120 	110  linjeföring  61 	48 	85  
Lagning av lätta Trafiksäkerhets- 
beläggningar 	29 	27 	32  
Lagning av 

regleringar  71 	50 	40  Väghållningens 
Övriga allmänna permanenta 

beläggningar 	18 	25 	25  vägar  280 	184 	118  framtid 
Snöplogning 	188 	230 	183  Kapacitetsför- 

Halkbekämpning 	101 	92 	75  bättring  43 	15 	2 Under  verksamhetsåret blev  service - 

Trafikdirigering 	85 	90 	94  Förbättring av  vidmakthållnings-  och  utvecklingspla - 

Arbeten  på  linjeföring  195 	137 	84  nen  för vägnätet  till år 2000  färdig. 

grönområden 	34 	32 	36  Trafiksäkerhets- 

Övriga  regleringar  42 	32 	32 I 	planen 	har 	man 	uppställt följande 

servicearbeten 	69 	75 	95  Tätortersamtcykel-  mål för väghållningen  under  perioden 

Färjor 	 217 	123 	126  och gångtrafik  290 	329 	256 1986-2000:  
Förbifarter  103 	121 	89  

Sammanlagt 	777 	814 	775  Tätortsreg-  Servicearbetenas  standard  
leringar  116 	127 	55  
C-o  G-trafikens  Servicearbetenas  standard  hålls ge - 

Underhåll arrangemang  71 	81 	112  nerellt 	oförändrad, 	men 	halkbe - 

Nya väg- och bro- kämpningen effektiveras  så,  att hu- 
Underhållskostnader, förbindelser  84 	96 	123  vudvägarna  hålls bara  på de  områ- 
Mmk  (enligt Nyanläggning  57 	49 	51 den  och  under de  förhållanden  då 
kostnadsnivån 	1983 1984 1985  

Bro i stället  salt  kan användas. Vid speciellt  halt  
år 1985)  ___________________________________  för färja  23 	43 	61  före sandas vägarna.  
lståndsättning  av Trafikdirigering 
grusvägar 	161 	153 	150  och  -service 4 	4  Vägnätets kondition 
Förnyande av lätta Sammanlagt  906 	859 	790  Vägbeläggningarna förnyas  så  att 
beläggningar 	98 	94 	98 den  allmänna situationen för deras 
Förnyande av  del 	blir 	tillfredsställande. 	Vägarnas 
permanenta bärighet förbättras  så  att  den mot - 
beläggningar 	215 	228 	294  svarar trafikens krav förutom  på de  
Underhåll av öppna svagt 	trafikerade 	vägarna, 	där 
diken 	 45 	43 	43  
Reparation  av 

smärre 	skador i 	konstruktion 	och  

trummor 	 33 	31 	32  tjällossning 	tillåts. 	De 	grusbelagda 

Reparation  av broar 	16 	23 	27  landsvägarna 	får 	bunden 	belägg- 
ning.  Av bygdevägarna beläggs  ca  

Sammanlagt 	569 	571 	643  hälften.  
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Framkomligheten och trafiksäkerhe-
ten 

Framkomligheten  på  huvudvägarna 
hålls  på  samma nivå som för tillfäl-
let och olycksrisken minskas.  

På  det sekundära vägnätet koncen-
trerar  man  sig  på  att minska olycks-
risken och  på  att förbättra vägarna 
med dålig framkomlighet.  

De  allmänna vägarna i tätorterna  

I  tätorterna förverkligas  de  väg-, 
gatu- och anslutningsarrangemang, 

 de  förbifarts- och genomfartsvägar 
samt  de  cykel- och gångvägar som 

 är  nödvändiga med tanke  på  sam-
hällsstruktur, markanvändning och 
trafiksäkerhet. 

Vägnätets omfattning  

De  trafikekonomiskt lönsamma eller 
för produktionsverksamheten nöd-
vändiga nya väg- och broförbindel-
serna byggs. 

Förverkligandet av målen förutsätter 
att volymen av  de  åtgärder, som syf-
tar  på  vidmakthållande och utvecklan-
de, ökas. Servicearbetenas  standard 
är  i detta  nu  nästan tillräcklig. Det 
finns behov för anslag, som överskri-
der  de  nuvarande med  ca 1  miljard 

 mark per år.  Servicearbetena kräver 
 under de  kommande  15  åren  12,8 
 miljarder  mark,  underhållsarbetena 

 10,9  miljarder  mark,  förbättringsarbe-
tena  16,3  miljarder  mark  och utveck-
lingsarbetena  21,8  miljarder  mark.  (i 

 1985  års prisnivå) 

Enligt planen borde  man  i betydande 
 grad  effektivera förbättrandet av  de 
 lätt- och permanentbelagda vägar, 

som hotas av nedbrytning. 

Utvecklingsbehovet  är  stort  på  hu-
vudvägarna,  men  också i många tät-
orter.  

För att kunna stoppa nedbrytningen 
av vägnätet bör  man  bruka  en  allt 
större  del  av väghållningsanslagen  till 

 att grundförbättra  de  belagda vägarna 
och  till  att förnya slitna beläggningar. 
Målet  är  att fördubbla grundförbätt-
ringarnas volym och att öka förnyan-
det av beläggningarna. Som  en  följd 
av dessa åtgärder kommer  de  belagda 
vägarnas kondition att förbättras  un-
der de  närmaste åren. 

Vad beträffar problemen  på  huvudvä-
garna kommer  man  först att åtgärda 

 de  livligast trafikerade, mest  stockade 
 och farligaste vägavsnitten. Verkets 

mål  är  att vid medIet av 1990-talet  ha 
 byggt  150 km  nya  motor-  och motor-

trafikleder förutom  de  som redan  nu 
är under  byggnad. Dessutom påbör-
jas i snar framtid ett flertal projekt, 
där huvudvägar breddas.  De  trafiksä-
kerhetsbefrämjande  åtgärderna ökas. 
Enligt planen används fram  till år 1992 
3,5  miljarder  mark  för att förbättra 
framkomligheten och trafiksäkerheten 

 på  huvudvägarna. 

Målen, som  är  uppställda för slutet av 
detta årtionde, innebär, att anslagen 
för väghållningen fördelas  på  ett nytt 
sätt:  år 1985  bestod  25  %  av väghåll-
ningskostnaderna av kostnader för 
underhåll och förbättring av grusvä-
gar och utvecklande av det sekundära 
vägnätet; vid årtiondets  slut  bildar 
dessa åtgärder  15  %  av  de  totala 
kostnaderna.  Under  motsvarande tid 
kommer andelen av kostnaderna för 
utvecklandet av huvudvägarna och 
förbättrandet av  de  belagda vägarna 
att stiga från  30  %  till 40  %.  

För att kunna  nå  dessa mål strävar 
 man  i trafikministeriet och i väg- och 

vattenbyggnadsstyrelsen  till  att  få 
 väghållningsanslagen  ökade från nu-

varande  3 000  miljoner  mark  med  ca 
700  miljoner  mark år 1990.  

Vattenvägar  

Den  inhemska vattentrafiken trans-
porterade  16  miljoner  ton gods  och 
transportarbetet var  4,2  miljarder 
tonkilometer. Vattentrafiken utförde 

 12  %  av  de  inhemska godstranspor-
ternas trafikarbete.  

9  miljoner  ton gods  fraktades med 
fartyg, vilket motsvarade ett trans-
portarbete  på 2,7  miljarder tonkm. 
Huvudparten av transporterna bestod 
av flytande bränslen samt sten- och 
jordmaterial. 

Det finns  13 600 km  utprickade farle-
der  Finland.  Av dessa löper  7 500 
km  utmed kusterna medan  6 100 km 

 utgöres av insjöleder.  3 700 km  av 
kustfarlederna  är  försedda med  far

-ledsljus. 

Vattenväghållningen  
Byggnadsarbetena  på den 15,3 meter 

 djupa farleden  till  Tahkoluoto  djup-
hamn fortsatte och farleden  togs  i 
bruk som  en  smal farled med  13,5 
meters  djup. Fartyg med fullt djup-
gående kan anlöpa hamnen  på  hösten 

 1987.  

lnsjöledernas  främsta projekt, Puhos 
farledsarbete, blev färdigt, och farle-
den  togs  genast i effektivt bruk. 

Vattenväghållningens 
 framtid 

Enligt vattenvägplanen för åren 
 1986-2000,  som blev färdig  under 

 verksamhetsåret, skall  Keitele  - Päi-
jänne  -kanalen byggas  under  åren 

 1988-92.  

lnsjötrafiken  kommer att utvecklas 
genom maximalt utnyttjande av  Sai - 

De  huvudsakliga målen för slutet 	 ma  kanal och genom utvecklande av 
av  1980  talet 
	

det vattenvägnät som  år  knutet  till  
kanalen. 

Målen för väghållningen i slutet av 
detta årtionde  är 	 Detta mål kan uppnås genom att slut- 
-  att stoppa nedbrytningen av väg- 	 föra  de  ännu ogjorda vattenväg- och 

nätet och, att  få  utvecklingen vänd 
	

hamninvesteringarna, av vilka kan 
mot  bättre kondition 	 nämnas det sk Huruslahti-projektet, 

-  att påbörja förbättrandet av hu- 	 samt genom att uppliva småtonna- 
vudvägnätet 	 geinvesteringarna.  
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THE ROADS AND WATERWAYS ADMINISTRATION 1985 

To the reader 
The year 1985 was an important one 
in the history of the  RWA.  

The general opinion in Finland seems 
to be that government offices should 
be re-organized at least once in a 
decade, or their organization should 
be at least reviewed.  ln  1985 this limit 
was reached at the  RWA,  and propo-
sals were accordingly completed for 
organization renewal both at the Cen-
tral Administration and in the  RWA 

 districts. At the Central Administra-
tion results should begin to be visible 
in the budget for 1987, while districts 
have already begun revision to some 
extent. A re-organization of the  RWA 

 is therefore under way, and for that 
part the outlook up to the return of 
the century seems quite encouraging.  

ln  1985 we also completed a plan for 
the construction, maintenance and 
development of the road network, as 
well as a similar plan for waterways. 
These plans are intended for manag-
ing the keeping of Finland's roads 
and waterways up to the year 2000. 
Work for the plans has been carried 
Out  Ofl  both central and district level 
for nearly three years. During that 
time we have charted as accurately as 
possible the present condition of 
Finnish roads and waterways, have 
agreed on the aims for the situation 
in 2000, and have estimated the re-
sources necessary to achieve the de-
sired results by the turn of the  cen

-tu  ry. 

dude increases in road-keeping ap-
propriation almost to the tune of the 
two  RWA  long-range plans up the 
year 2000. 

Thus it would seem that in the next 
few years the financial resources will 
be available as requested by the  RWA 

 in order to ensure the road services 
jointly agreed upon for the Finnish 
society. 

After these developments, the Re-
sponsibility for improving the Finnish 
road system  -  highways in particular 

 -  will rest more heavily on the  RWA 
 Central Administration and districts. 

Now we cannot argue our case, as in 
recent years, on the fact that suffi-
cient resources have not been allo-
cated for the  plannings,  construction 
and maintenance of the road net-
work. As matters now stand, the 

 RWA  will have to make a concen-
trated effort towards more efficient 
management, planning and imple-
mentation in all parts of the organiza-
tion. 

At the same time the  RWA  will have 
to maintain a high profile in informa-
tion on its work. Although the out-
look in many aspects is clearly better 
than in the recent past, we will con-
tinuously need correct information on 

 RWA  operations at municipal, region-
al and national levels.  

ln  this work we have co-operated, 
both on national and provincial level, 
with various interest groups to ensure 
maximum coverage and co-ordination 
of the different opinions and  intrests 

 in the Finnish society. 

The major essential factor in achiev-
ing the desired results in the financial 
appropriation to the  RWA.  Studies 
indicate that the real allocation to 
road keeping should be increased be-
tween 1985 and 1990 by some 1,000 
million  Finnmarks,  including about 
850 million  FIM  for reconstruction 
and development, and about 150 mil-
lion for maintenance and repairs. The 
overall increase would be approxi-
mately from 3 to 4 thousand million 

 FIM.  The government budget for 
1986 makes some provision towards 
that financial goal, and government- 
approved investment plans now in- 

Jouko Loikkanen  
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SUMMARY 

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

The RWA consists of a Central Ad-
ministration and a District Administra-
tion. 

The Roads and Waterways Adminis-
tration is the co-ordinating central 
office of road and waterway con-
struction and maintenance. It consist 
of Departments for Administration, 
Economics, Design, Construction, 
Operations and Waterways. 

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

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

At the end of 1985, the Roads and 
Waterways Administaration had 
13 014 persons in its employ (13 320 
in 1984). The labour force of contrac-
tors and private lorry and machine 
operators consisted of 2 762 persons 
(2 775) and 74 (105) prisoners were 
employed. The over-all personnel of 
the Administration totalled 15 850 
(16 200). 

Road Traffic 
At the moment, road traffic accounts 
for 93 % of all passanger traffic and 
64 % of all freight transport. 

The first half of the current decade 
was a time of great increase in road 
traffic and in the number of cars. 

Economic growth was good, 3.2 % 
annually. ln 1985 the real purchasing 
price of a new car was 7 to 8 % 
lower than in 1979. Cars also techni-
cally better and are better equipped. 
The real price of fuel was 20 % lower 
than in 1980. 

Last year highway traffic increased by 
6,5 %. 

The volume of traffic on public roads 
in 1985 amounted to 21,6 billion vehi-
cle km. Passenger cars accounted for 
more than 80 % of the total volume. 

At the end of 1985 there were 
1 746 615 motor vehicles in the coun-
try (1 667 987 in 1984). There were 
1 546 094 cars, 88 % of the motor 
vehicle stock. There were 52 019 lor-
ries, 9 017 buses, 127 618 delivery 
vans and 11 867 special automobiles. 

The automobile density was 356 auto-
mobiles and the car density 316 cars 
per 1 000 inhabitants. 

Road Network 

Length and pavement situation 

At the end of 1985 there were 76 061 
km of public roads in Finland. 

Public Roads, 
km (end of year) 1984 1985 
Main roads (I class) 7 408 7 420 
Main roads  (Il  class) 3 773 3 790 
Other Highways 29 608 29 666 
Highways total 40 788 40 876 
Local Roads 35 059 35 185 
Public Roads total 75 848 76 061  

•  motorways 204 204  
•  motor traffic roads 93 136  
•  routes for pedes- 

trian and bicycle 
traffic 1 788 1 945  

•  bridges, nbr 10 954 11 087  
•  ferry routes, nbr 84 77 

Paved roads totalled 42,023 km, ac-
counting for 55.3 % of the public 
roads. 

The main road system is entirely 
paved. On other highways the paved 
percentage was 73.3 %, and on local 
roads 25.9 %. 

Condition of roads 

Asphalt concrete roads (total 14,761 
km) are on the average in satisfactory 
repair. About 1,800 km, or 12 %, 
have insufficient bearing capacity or 
are structurally damaged. 

During the report year pavements 
became badly rutted in many places 
due to the severe winter. 

The condition of roads with light 
pavement (total 27,261 km) is worse 
than that of asphalt concrete roads. 
There are 6,200 km, or 23 %, of light- 
paved roads in poor condition, and 
3,500 km (13 %) are no better the 
tolerable. Of the main roads, 5 % are 
in a poor condition. 

Gravel roads (total 33,984 km) are on 
the average in a good condition. The 
surfaces, however, are at most tolera-
ble on 27 % of the gravel roads, 
while 11 % are in a good condition. 

Gravel roads affected by the spring 
thaw period total 16,000 km, includ-
ing 5,218 km of roads with traffic 
restrictions. 72 % of these roads were 
local. 

Bridges with weight limitations num-
bered 399, i.e. 3.7 %. ln a satisfacto-
ry condition were 30 %, and the 
remaining 2/3 were in a good condi-
tion. Among the bridges with weight 
restrictions, 82 % were on local 
roads. 

Level of service 

The trafficability and safety of the 
main roads are satisfactory except on 
some of the roads with the heaviest 
traffic. During weekends, and partic-
ularly in traffic to and from cities 
during festival holidays, there are traf-
fic jams on some 200 km. There are 
also about 600 km of road sections 
where vehicle lines are long and over-
taking is difficult. During weekdays 
there is no marked traffic congestion 
except in the capital area. 

On the lower-class roads (other high-
ways and local roads) traffic condi-
tions and road safety are in general 
satisfactory. Gongestion occurs only 
in the capital area. 

There were 844 bridges with a vertical 
clearence restriction hampering goods 
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the improvement of paved roads and 
road safety. 

Road maintenance 

Road maintenance 
Costs, Million 	1983 1984 1985  
FIM  (at 1985 cost 
level) 

Maintenance of 
gravel roads 127 120 110 
Repair of light  
surfacings  29 27 32 
Repair of permanent  
surfacings  18 25 25 
Snow clearance 188 230 183 
Anti-skid treatment 101 92 75 
Traffic control 85 90 94 
Road side planting 
work 34 32 36 
Other maintenance 
measures 69 75 95 
Ferries 127 123 126 
Total 777 814 775 

Repairs 

Cost of repairs, 
Million  FIM  1983 1984 1985 
(at 1985 cost level) 

Repairs of gravel 
roads 161 153 150 
Repairs of light  
surfacings  98 94 98 
Repairs of asphalt 
pavements 215 228 294 
Repairs of open 
ditches 45 43 43 
Repairs of culverts 33 31 32 
Repairs of bridges 16 23 27 
Total 569 571 643 

Reconstruction 

SUMMARY 

transportation: on 122 bridges the 	vious  year, and repair costs in- 
limit was 4 meters or less. 	 creased. The main emphasis in re- 

construction and development was 
Considering the traffic conditions in 
built-up areas, most shortcomings 
were found in the condition and safe-
ty of pedestrian and bicyclist traffic. 

 ln  one town out of three there were 
shortcomings in incoming and 
through traffic arrangements and in 
intersection lay-out. A by-pass road 
would be required in one town out of 
five,  ln  municipal centers safety prob-
lems arise from defects in road sys-
tem organization and in its co-ordina-
tion with the use of land. 

The conditions of pedestrian and cy-
clist traffic on public roads have im-
proved markedly in recent years.  ln 

 many built-up areas, however, there 
are no separate pedestrian and bicy-
clist ways along roads with heavy 
traffic. 

Traffic accidents 

There were 4,252 (4,110) personal 
injury or fatality  (PIF)  accidents on 
public roads, resulting in 352 (356) 
fatalities and 5,950 (5,696) injured 
persons. 

The total number of traffic accidents 
reported by the police was 14,241 
(13,885). There were 1,321 (1,473) 
accidents involving pedestrians or bi-
cyclists, the majority being  PIF  acci-
dents: 1,080 (1,280). 

The accident rate (accident per 100 
million automobile kilometers) was 
65.9 (67.4). 

Road construction and 
maintenance 

Reconstruction, 
Million  ElM 	 1983 1984 1985 
(at 1985 cost level) 

Improving structure 
of gravel roads 458 	463 	477. 
Improving structure 
of light surface 
roads 206 	184 	249 
Improving structure 
of asphalt pavement 
roads 10 	24 	39 
Improving bridges 126 	93 	73 

Total 800 	763 	838 

Development 

Development Costs, 
Million  FIM 	 1983 1984 1985 
(at 1985 cost level) 

Main roads 252 250 293 
Capacity increase 120 152 168 
Alignment 
improvement 61 48 85 
Safety 
arrangements 71 50 40 

Other public roads 280 184 118 
Capacity increase 43 15 2 
Alignment 
improvement 195 137 84 
Safety 
arrangements 42 32 32 

Built-up areas and 
pedestrian and 
bicyclist traffic 290 329 256 

By-pass ways 103 121 89 
Area 
arrangements 116 127 55 
Arrangements for 
pedestrian and 
bicyclist traffic 71 81 112 

New road and 
bridge connections 84 96 123 

Construction of 
new roads 57 49 51 
Replacement of 
ferry with bridge 23 43 61 
Traffic mana- 
gement and 
services 4 4 11 

Total 906 859 790 

Road construction and 
maintenance total 

Cost of Road 
Construction and 
Maintenance, 
Million  FIM  1983 1984 1985 
(at 1985 cost level) 

Road maintenance 777 814 775 
Repairs 569 571 643 
Reconstruction 800 763 838 
Development 906 859 790 
Road construction 
and maintenance 
total 3052 3008 3046 
Cost of planning 193 228 259 
Land purchase 
costs 103 107 110 
Total 3348 3343 3396 
Computational 
items and other 
depreciations —297 —372 —349 
Road construction 
and maintenance 
expenses 3051 2971 3028 

Measures taken in 
1985 
The aims of road-keeping where 
achieved as planned except for pave-
ment repairs, which amounted to less 
than planned because of the high rise 
in prices. The total costs were 3,396 
million  FIM  (3,343 million  FIM  accord-
ing to 1985 cost level). Maintenance 
costs decreased clearly from the pre- 
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Roads outlook 
During the report year a plan up to 
the year 2000 was completed for road 
network construction, maintenance 
and development. 

The plans specifies the following aims 
for the period 1986 to 2000: 

Day-to-day maintenance level of 
roads 

The present maintenance level will 
be maintained except for anti-skid 
operations, which will be made 
more efficient by de-icing in areas 
and in conditions where salt is ef-
fective. ln very icy conditions roads 
will be sanded. 

Condition of road network 

Road pavements will be repaired to 
a satisfactory condition, and the 
bearing capacity of roads will be 
improved as required by the traffic 
except on roads with low traffic, 
where slight structural damage and 
thaw will be permitted. 

Gravel roads will be paved, as will 
also half of local roads. 

Road trafficability and safety 

The trafficability of main roads will 
be maintained at least on the pre-
sent level, and accident risk will be 
reduced. 

On lower-class roads the main em-
phasis will be on the reduction of 
accident risk, and on the im-
provement of roads with poor traf-
ficability. 

Public roads in built-up areas 

Road, street and intersection ar-
rangements, by-pass and through 
roads, and pedestrian and bicyclist 
ways will be made in built-up areas 
as required by the social structure, 
use of land, and safety. 

Extent of road network 

New road and bridge connections 
will be built as profitable in terms 
of transport economics of as they 
become necessary for production 
activities. 

What is especially required for achiev-
ing these aims is that increases are 
made in road network reconstruction 

and development; the present appro-
priation is nearly sufficient for road 
maintenance. The requirements mean 
an annual increase of about 1,000 
million FIM over the present financ-
ing. During the next 15 years, 12,800 
million FIM should be allocated for 
road maintenance, 10,900 million for 
repairs, and 16,300 million for recons-
truction and 21,800 million for devel-
opment. 

Main aims at the late 1980's 

During the rest of the current decade 
the main aims are: 

-  to stop the deterioration of the 
road network and to achieve and 
upward trend in the "form" of the 
network 

-  to start the improvement of the 
main roads. 

Stopping the deterioration of the road 
network requires that appropriations 
are directed to the reconstruction of 
paved roads and to repairs of the 
pavement. The aim is to increase 
reconstruction of paved roads by 
more than a half, and also to increase 
repairs of pavements. The overall ef-
fect of the two will start to improve 
the condition of paved roads within 
the next few years. 

The problems of the main roads will 
be first tackled on the road sections 
that carry the heaviest traffic and are 
prone to congestion and accidents. ln 
addition to the current projects, the 
aim of the RWA is to build 150 km of 
new motorways or semi-motorways 
by the mid-1990's. Furthermore, sev-
era! main road widening projects will 
be launched in the next few years, 
and other road safety improvements 
will be increased. The plans estimate 
some 3,500 million FIM for the im-
provement of main road trafficability 
and safety by 1992. 

The aims set for the late 1980's re-
quire a new allocation of the road 
appropriation in the years to come. ln 
1985 the share of road expenditure on 
the reconstruction of gravel roads 
and the development of the lower- 
class network was 25 %; it is an aim 
to reduce this to about 15 % by the 
end of decade. ln the same period 
the cost share of the development of 
main roads and the reconstruction of 
paved roads should be raised from 30 
% in 1985 to 40 %. 

ln  order to achieve the above aims, 
the Ministry of Transport and Com-
munications and the RWA will at-
tempt to increase the road appropria-
tion by approx. 700 million FIM over 
the approx. 3,000 million in 1985, i.e. 
by nearly 150 million a year by 1990. 

Waterways 
Freight transport on domestic water -
ways amounted to 16 million tons and 
the transport performance was 4,2 
billion ton-km 12 % of all domestic 
freight was moved by water. 

Domestic shipping carried 9 million 
tons of goods, which is a transport 
performance of 2,7 billion ton-km. 
Liquid fuels, stone and earth materi-
als were the dominating cargoes car-
ried. 

There are 13 600 km of marked 
channels in Finland, 7 500 km coastal 
and 6 100 km inland channels. 3 700 
km of the coastal channels are lit. 

Waterway 
construction and 
maintenance 
The construction of the 15.3-meter 
channel to the Tahkoluoto deep-wa-
ter harbor continued as scheduled, 
and the channel was opened for traf-
fic as a 13.5-meter narrow channel. 
Full draft depth will be reached by the 
fall of 1986. 

The major inland project, the Puhos 
channel was completed and was im-
mediately put to active use. 

Waterways outlook 
According to the waterways plan 
1986-2000, completed in 1985, the 

 Keitele - Päijänne  channel will be 
constructed in 1988-92. 

The main emphasis in the devel-
opment of inland waterways will be 
on the full utilization of the Saimaa 
channel and on the development of 
the associated waterways system. 

This aim will be achieved by complet-
ing the remaining waterway and har-
bor invesments, including the major 
Huruslahti project, and by revitalizing 
small-tonnage investments. 
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