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Vuosi  1987  oli  tie-  ja vesirakennuslaitoksen  toiminnassa  se 
 vuosi, jolloin hyväksyttiin sekä maanteitä että vesiteitä var-

ten pitkäntähtäimen suunnitelmat vuosituhannen vaihtee-
seen saakka: valmistuivat  TIE 2000-  ja VO  2000-ohjelmat. 

Niitä tehtiin TVH:ssa  ja TVL:n  piireissä usean vuoden ajan. 
Ensiksi selvitimme nykytilat, toiseksi arvioimme liikenteen 
kehityksen vuoteen  2000,  kolmanneksi sovimme 
liikenneministeriön kanssa tiestölliset tavoitteet vuositu-
hannen vaihdetta silmällä pitäen  ja  neljänneksi suunnitte-
limme,  millä  toimenpiteillä tehokkaimmin asetetut tavoit-
teet saavutetaan. 

Ohjelmia ei valmisteltu ainoastaan valtionhallinnon piiris-
sä, vaan sekä maakunta- että valtakuntatasolla oltiin 
useampaan kertaan yhteydessä moniin sellaisiin järjestöi-
hin  ja  laitoksiin, jotka omassa toiminnassaan koskettelevat 
liikenteellisiä kysymyksiä. Esimerkiksi tiestölle asetetut ta-
voitteet eivät ole ainoastaan liikenneministeriön  ja TVH:n 

 keskenään sopimia, vaan niiden takana  on  laaja yhteis-
kunnallinen mielipide. Ohjelmien valmistelun aikana infor -
moitiin  mm.  eduskunnan liikennevaliokuntaa  ja  valtiova-
rainvaliokunnan liikennejaostoa.  

TIE 2000-  ja VO  2000-ohjelmat ovat saaneet liiken-
neministeriön periaatteellisen hyväksynnän. Vuoden  2000 

 tavoitteita - nehän muodostavat ohjelmien oleellisimman 
osan - ei voida millään pitää edes kunnianhimoisina, saati 
taivaanrannan maalailuna; niin ei ote varsinkaan, kun 
muistamme, että  Suomi on alueeltaan  laaja, kaikilta osil-
taan asuttu maa  ja sijainniltaan  päämarkkina-alueisiin näh-
den kaukainen maa. Kun henkilöliikenteestä kulkee teillä 

 93 %  ja  tavaraliikenteestä  66 %  ja  kun nämä molemmat 
ovat yhä edelleen kasvamassa,  on elinkeinoelämällemme 

 ja kansalaisillemme  erittäin tähdellistä  se,  millaisessa kun-
nossa tieverkkomme  on. TIE 2000 -ohjelmalla  se on  nostet-
tavissa heikosta tyydyttävästä vahvaksi tyydyttäväksi. 

L440  

Tämän jälkeen seuraa ohjelmien toteuttaminen.  Se on  eni-
ten kiinni niistä määrärahoista, jotka hallitus esittää  ja 

 eduskunta hyväksyy valtion  tulo- ja menoarviokäsittelyn 
 yhteydessä.  1986  ja  1987 tielaitoksen  rahoitus lisääntyi 
 TIE 2000-ohjelman mukaisesti.  1988  määrärahan kasvus-

sa tapahtui pysähtyminen. Vuosi  1989 on  ratkaiseva näi-
den ohjelmien toteutuksessa. 

Maan hallinnosta päättää korkeimmalla tasolla eduskunta. 
Eduskunnan budjettikannanotossa vuodelle  1988  oli kirjoi-
tettu seuraavaa: 

"Eduskunta  on vastauksissaan  hallituksen esityksiin vuo-
sien  1985, 1986  ja  1987  valtion  tulo- ja menoarvioiksi 

 edellyttänyt, että hallitus ryhtyisi pikaisiin toimenpiteisiin 
päätiestön liikenteenvälityskyvyn  ja  rakenteellisen kun-
non saattamiseksi  sen liikenteellisen  merkityksen 
mukaiseen tasoon  ja  tässä tàrkistuksessa lisää tienpidon 
kokonaisrahoitusta tuntuvasti. Sitä ei vuoden  1988  tulo-
ja menoarvioesityksessä kuitenkaan ole oleellisesti lisät-
ty. Tämä  on  johtanut hallituksen esityksessä pienehköjen 
perusparannuskohteiden olennaiseen vähentämiseen, 
jolloin liikennettä  ja sen  turvallisuutta parantavat toimen-
piteet viivästyvät. - Eduskunta edellyttää, että hallitus 
määrätietoisesti jatkaa tienpidon kokonaisrahoituksen li-
säämistä lähivuosina  ja liikenteellisesti  tärkeiden kohtei-
den ohella osoittaa riittävästi rahoitusta myös tiestön pe-
ruspalvelutason kehittämiseen." 

Kun nuo perustelusanat muutetaan määrärahanumeroiksi, 
tulee  TIE 2000 -ohjelma toteutu maan. 

Jouko Loikkanen 
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Lilkennesuorite tietyypeittäin, 
 23,9  mrd.autokm,  vuonna  1987  

Ylidystiel 	 Päätet  
(42 122 km, 55%) 	 (11 387 km, 15%) 
3.94 mrd.autokm 	 13,30 mrd.autokm 

Kokoojaliet  
(14 766 km, 20%) 
3.04 mrd.autokm 

55 7°,, 

Seuduiliset  tiet 
 (7 815 km, 10%) 

3,62 mrdautokm 

Autokanta  ja  yleisten teiden 
liikennesuorite  

Muut autot  
Henkiiöautot  

(1000  autoa) 	Y'eisten  teiden  liikennesuorite (mrd autokm.)  
3000 42 

2500 -35 

1970 	198O.1990E 	2f 2j  

Tieliikenteen kasvu keskittyy pääteille  ja  Etelä-Suomeen. Pääteiden liikenteen ennustetaan kasvavan vuoteen 
 2010  mennessä noin  60  prosentilla.  Kuva  Hämeenlinnantieltä. 
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Tiellikenne 

Tielilkenteen  kehityksessä  on  havaittavissa toisistaan poik-
keavia ajanjaksoja, joille  on  ollut ominaista autoistumiselle 

 ja  liikenteelle erilaiset olosuhteet. Liikenteen kasvuvauhti 
 on  eri ajanjaksoina vaihdellut melkoisesti.  

1960-luvulla  ja  1970-luvun alussa tieliikenne kasvoi erittäin 
nopeasti. Kasvu oli lähes  10  prosenttia vuodessa. Tämä 
johtui paitsi nopeasta taloudellisesta kehityksestä myös sii-
tä, että autoistuminen oli Suomessa vasta alkamassa. 
Vastaavanlainen nopean autoistumisen vaihe  on  esiintynyt 
kaikissa muissakin pitkälle autoistuneissa maissa.  
1970-luvun jälkimmäisellä puoliskolla liikenteen kasvu hi-
dastui,  ja  oli  vain  vajaa  2  prosenttia vuodessa. Olosuhteet 
autoistumiselle olivat epäsuotuisat. Taloudellinen kehitys 
oli hidasta, reaaliansiot pysyivät ennallaan sekä auton  ja 

 polttoaineen hinta nousi jyrkästi.  
1980-luvulla liikenteen kasvu  on  jälleen nopeutunut. Ylei-
sillä teillä  se on  ollut noin  4  prosenttia vuodessa. Erityisen 
nopeaa liikenteen kasvu  on  ollut valtakunnallisesti tärkeillä 
pääteillä eli  5...1 0  prosenttia vuodessa. Myös olosuhteet 
ovat  1980-luvulla edellisen vuosikymmenen lopun oloihin 
verrattuna muuttuneet liikenteen kehitykselle suotuisam-
miksi. Taloudellinen kehitys  ja  reaaliansioiden kehitys  on 

 ollut nopeaa. Polttoaineen reaalihinta oli vuoden  1988 
 alussa  30  prosenttia pienempi kuin vuosikymmenen alus-

sa, eikä henkilöauton reaalihinta ole noussut.  1980-luvulla 
henkilöautotiheys (autoall  000 as) on  kasvanut Suomessa 
enemmän kuin missään muussa autoistuneessa maassa.  
Jos  taloudellinen kehitys jatkuu suotuisana, liikenne kas-
vaa edelleen nopeasti etenkin lähivuosien aikana. Kas-
vuun vaikuttaa osaltaan myös väestön nykyinen edullinen 
ikärakenne, jossa aktiiviväestön osuus  on  suuri. Autotihey-
den  kasvaessa  ja  lähestyessä pitemmälle autoistuneiden 

 maiden  tasoa, henkilöautoliikenteen kasvu alkaa vuositu-
hannen vaihdetta lähestyttäessä hidastua. 
Vuonna  2010  arvioidaan maassamme olevan noin  2,4  mil-
joonaa henkilöautoa. Tuolloin  hen kilöautoja  olisi  475  autoa 

 1000  asukasta kohti. Henkiläautoliikenteen arvioidaan 
kasvavan noin  40  prosenttia vuoteen  2010  mennessä. 
Kuorma-autoliikenteen kasvu  on  hieman tätä hitaampaa, 

 30.. .35  prosenttia. 

Tieliikenteen kasvu keskittyy pääteille  ja  Etelä-Suomeen. 
Pääteiden liikenteen ennustetaan lisääntyvän vuoteen 

 2010  mennessä noin  60  prosenttia. Muilla teillä kasvu jää-
nee  20.. .30  prosenttiin. Etelä-Suomessa liikenteen kas-
vuksi arvioidaan  45.. .55  prosenttia, Keski-Suomessa 

 30.. .50  prosenttia  ja  Pohjois-Suomessa  20. ..35  prosenttia. 
Vuoden  1987  lopussa maassamme oli  1,92  miljoonaa au- 
toa, joista henkilöautoja oli  1,70  miljoonaa. Henkilöautojen 
määrä lisääntyi kuluneen vuoden aikana  4,9  prosenttia  ja  

muiden autojen määrä  5,7  prosenttia. Vuoden  1987  lopus- 
sa maassamme oli  344  henkilöautoa  1000  asukasta kohti. 
Vuonna  1987  yleisten teiden liikennesuorite oli  23,9 mrd 
autokm,  josta yli puolet ajettiin pääteillä. Vuonna  1987 tie- 
liikenne kasvoi  4  prosenttia. 

Tieliikenteen määrissä tapahtuneen kasvun ohella  on  lii-
kenteen tiestöä kuormittava vaikutus jatkuvasti lisäänty-
mässä. Tämä johtuu raskaan liikenteen lisääntymisestä 
tieverkolla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana ovat 
maanteillä tapahtuvat tavaranku ljetukset kasvaneet run-
saat  40  prosenttia. Samana aikana  on  myös tiekuljetusten 
suoriteosuus kaikesta tavarankuljetuksesta lisääntynyt.  Se 
on  nykyisin noin  65 % tavarankuljetusten kokonaissuorit-
teesta.  

Raskaan liikenteen autokanta  on  pysynyt lukumäärältään 
lähes muuttumattomana, joten kuljetusmäärien kasvu 
maanteillä näkyy raskaan liikenteen kaluston järeytymise

-nä  ja kuormakoon suurenemisena.  Kevyen kaluston mää-
rä (kuorma-autot ilman perävaunua  ja puoliperävaunulla

-tyypit) ovat vähentyneet,  ja  täysperävaunullisten määrä  on 
 vastaavasti lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden ku-

luessa  1 ,6-kertaiseksi.  Samana aikana täysperävaunullis-
ten kuorma-autojen keskimääräinen kokonaispaino  on 

 kasvanut muihin ryhmiin verrattuna eniten - vajaa  20 %  ja 
 on  tällä hetkellä noin  34  tonnia.  

Raskaan liikenteen tiestöön kohdistama rasitus kasvaa 
tunnetusti nopeammin kuin keskimääräiset painot. Kasvu 
ei ole suoraviivaista, vaan painojen kasvun myötä jatku-
vasti kiihtyvää.  On  arvioitu, että  koko tiestöön kohdistuvaja 

 sitä kuluttava raskaasta liikenteestä aiheutuva rasitus  on 
 kymmenen vuoden aikana kasvanut  22 %,  kun raskaan lii-

kenteen määrä  on  samana aikana kasvanut vajaat  10 %. 
 Suurinta rasituksen kasvu  on  ollut päätieverkolla (runsaat 

 30 %).  Täysperävaunullisten kuorma-autojen tiestölle ai-
heuttama keskimääräinen rasitus  on  kasvanut kymmenen 
vuoden aikana  1 ,5-kertaiseksi.  Muiden kuorma-autotyyppi-
en keskimääräinen rasitus  on  vähentynyt vastaavana aika-
na. 

Ottaen huomioon raskaan liikenteen ennusteet  ja  1990 
 alussa voimaan astuvat uudet akseli-, teli-  ja kokonaispai-

nomääräykset  on  raskaan liikenteen tiestölle aiheuttaman 
rasituksen arvioitu nopeutuvan seuraavalla vuosikymme-
nellä. Kun  se  menneellä kymmenvuosijaksolla oli keski-
määrin  1 ,22-kertainen,  kasvaa  se  vuoteen  2000  mennessä 

 1 ,5-kertaiseksi. 

Autokanta(31.12.)  1986 1987  Muutos 

Henkilöautot  1619848 1698671 +4,9  
Linja-autot  9166 9233 +0,7  
Kuorma-autot  51747 51956 +0,4  
Pakettiautot  135718 146219 +7,7 
Erikoisautot  12470 13640 +9,4  
Yhteensä  1828949 1919719 +5,0 
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Ruuhkautuvien  teiden määrä,  km  

Jonoja,  ohittamnen  vaikeaa 
Liikenne  ruuhkautunut  

2500 

2000 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995  

esiintyi  670 km .1/a  ja pitklajorloja  1700 km:lla pààteistá. 
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Tieverkko 

Laajuus 

Vuonna  1987  yleinen tieverkko laajeni  135 km ä.hinnä yk-
sityisteiden  muuttuessa yleisiksi teiksi. Vuoden lopussa 
yleisten teiden pituus oli  76090 km. 
Liikenteellisesti  tiet luokitellaan valta-  ja  kantateihin, seu-
dullisiin  ja  kokoojateihin  sekä yhdysteihin. 
Valta-  ja  kantatiet  muodostavat päätieverkon. Valtatiet yh-
distävät maaku ntakeskukset toisiinsa. Kantatiet täydentä-
vät valtatieverkkoa sekä yhdistävät kaupunkikeskuksia 
maakuntakeskuksiin  ja  rinnakkaisiin kaupunkikeskuksiin. 
Seudulliset  tiet yhdistävät kuntakeskuksia lähimpiin kau-
punki-  ja  maakuntakeskuksiin  ja  kokoojatiet paikalliskes-
kuksia  lähimpiin kaupunki-  ja  kuntakeskuksiin.  Tiet välittä-
vät seudullista  ja  paikallista liikennettä. 
Yhdystiet  yhdistävät kyläkeskuksia  ja haja-asutusalueita 
ylempiluokkaisiin teihin  ja  välittävät paikallista liikennettä. 
Valtaosa yhdysteistä  on paikallisteitä,  joiden kunnossapi

-don  ja  tekemisen kustannuksista vastaavat osittain myös 
 kunnat.  

Yleiset tiet,  km (31.12.) 	1986 	1987 	Muutos 

Valtatiet  (pää- 7426 7432 +6 
Kantatiet  tiet)  3960 3955 -5 
Seudulliset  tiet  7768 7815 +47 
Kokoojatiet  14792 14766 -26 
Yhdystiet  42009 42122 +113  
Yleiset tiet yhteensä  75955 76090 +135  

Moottoriteitä oli vuoden  1987  lopussa  204 km  ja  moottori-
liikenneteitä  156 km.  

Yleinen tieverkko  on  nykyiseen aluerakenteeseen  ja sen 
 odotettavissa olevaan kehitykseen nähden jokseenkin riit-

tävä.  Haja-asutusalueillakaan  ei ole tieverkon huomatta-
vaa laajentamistarvetta. 

Maakuntakeskusten  välisistä yhteyksistä  on  nähty tarpeel-
liseksi Jyväskylän  ja  Seinäjoen sekä Kajaanin  ja  Oulun vä-
listen tieyhteyksien oikaiseminen. 

Naapurikuntien  välisissä tieyhteyksissä  on  puutteita noin 
kandessakymmenessä tapauksessa. Lähes saman verran 

 on  puutteita paikalliskeskusten tieyhteyksissä ylempiluok-
kaisiin keskuksiin. 

Silta olisi liikennetaloudellisesti kannattavaa rakentaa noin 
 40 lauttapaikalle.  

Lähivuosina tavoitteena  on  rakentaa  vain liikennetaloudel-
lisesti  kannattavat  tai  uuden tuotantotoiminnan kannalta 
välttämättömät uudet  tie-  ja  siltayhteydet.  

Teiden  liikennöitävyys  
Vuosikymmenen alussa liikenteen ruuhkia  ja  jonoja oli lä-
hinnä pääkaupunkiseudun ulosmenoteiden työmatka-  ja  

viikonloppuliikenteessä.  Nyt jonoja  ja  ruuhkia esiintyy ylei-
sesti lähes kaikilla maakuntakeskuksia yhdistävillä valta- 
teillä. Pääosa ruuhkista  on  edelleen viikonloppuliikennettä, 
mutta pitkät autojonot ovat nopeasti yleistyneet myös arki- 
päivien liikenteessä. Vuonna  1987 viikonloppuruuhkia 

 esiintyi  670  km:llä  ja  pitkiä jonoja  1700  km:llä pääteistä. 
Teiden määrä, joilla esiintyy ruuhkia  tai  jonoja, lisääntyi 

 180 km  edellisestä vuodesta. 

Liikenteen kasvun johdosta liikenteen ruuhkat lisääntyvät 
edelleen lähivuosina. Käynnissä olevat  ja  lähivuosina aloi-
tettavat suuret päätiehankkeet vaikuttavat merkittävästi 
tieoloihin vasta  1990-luvun alussa. 
Kaupunkialueiden  yhdyskuntarakenteen hajautumisen  ja 

 autoistumisen  aiheuttama liikenteen kasvu  on kärjistänyt 
 suurten kaupunkien, erityisesti pääkaupunkiseudun, liiken-

neongelmia. Päätieverkko  ja  suurten kaupunkien katuverk
-ko  vaativat huomattavia lisäi nvestointeja välittääkseen 

kasvavan liikenteen; muutoin ajo-olosuhteet  ja  liikennetur-
vallisuus huonontuvat  ja  liikenteen kustannukset  ja  ympä-
ristöhaitat  lisääntyvät. 

Muulla tieverkolla liikenneolot ovat yleensä tyydyttävät. 
Ruuhkia esiintyy lähinnä  vain  pääkaupunkiseudulla. Pa-
rantamista vaativat myös liian kapeat  ja  mutkaiset  tai  muu-
ten huoriokuntoiset tiet. 

Alemmalla tieverkolla odotettavissa oleva liikenteen kasvu 
 on  keskimääräistä hitaampaa eikä sanottavasti heikennä 

ajo-olosuhteita eikä liikenneturvallisuutta. 

Lähes kaikilla seudullisilla  ja  kokoojateillä  voidaan ajaa 
 70.80 km/h,  ja  yhdysteillä  50.. .60 km/h. 

Pääteiden  jakautuminen  pal- 1986 1987  
velutaso-  ja  nopeusrajoitus- 
luokkiin  (31.12.) 

km %  km  %  

Ajo-olosuhteet hyvät  9200 81 9020 80  
Jonoja, ohittam. vaikeaa  1580 14 1700 15  
Liikenne ruuhkautunut  560 5 620 5 
Tie tukkeutunut 50 0 50 0  

Nopeusrajoitus:  
-100 (120) km/h 8560 75 8630 76 
-80 (70) km/h 2490 22 2420 21 
-60 (50) km/h 340 3 340 3  

Yhteensä  11390 100 11390 100  

Jalankulku-  ja  polkupyöräliikenteen  olot yleisillä teillä ovat 
kohentuneet huomattavasti viime vuosina. Kevyen liiken-
teen väyläpituus kasvoi  140 km  edellisestä vuodesta  ja  oli 
vuoden lopussa  2530 km.  Kuitenkin useiden taajamatei

-den varsilta  puuttuvat erilliset kevyen liikenteen väylät. 
Tavoitteena  on 1990-luvun puoliväliin mennessä vähentää 
liikenneruuhkia  ja  saavuttaa maakuntakeskuksia yhdistä-
villä tärkeimmillä pääteillä lähes  100 km/h ajonopeus. 

 Muulla tieverkolla keskitytään huonokuntoisten teiden pa-
rantamiseen. Suurten kaupunkien liikenne-  ja  ympäristö- 



Yleiset tiet  päällysteittäin.  km  

Sora 
Kevytpäallyste 
Kestopäällyste 

Huonokuntoisten teiden määrä,  km  

SoratIet 
Kevytpäällystetiet 
KestopäällysteUet 

: 	

60 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 	 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Erityises kestopäällysteiden  kunto  päätieverkolla  on  huonontunut  1980-luvulla. Vuonna  1987  oli huonosti  kan-
ta  via  kestopäällysteteitä  2640 km.  
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ongelmia lievennetään uusilla ohi-  ja kauttakulkujärjeste-
lyillä.  Muissa taajamissa keskitytään liikenneturvallisuuden 
parantamiseen rakentamalla uusia kevyen liikenteen väy-
liä. 

Teiden  päällystetilanne  ja  kunto  
Tienpidon  painopiste  on 1970 -luvun puolivälistä lähtien ol-
lut alemmalla tieverkolla, jolloin huomattava  osa tieinves-
toinneista  kohdistettiin sorateiden päällystämiseen. Vuo-
den  1975  jälkeen sorateitä  on  päällystetty noin  14000 km 

 eli  1100.1200 km  vuodessa. 
Kertomusvuonna  toiminta jatkui edelleen samansuuntaise-
na. Yleisiä teitä päällystettiin  1060 km,  joka  on 110 km  vä-
hemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden lopussa oli kes-
topäällystettyjä teitä  14990 km  ja öljysorastettuja  29050 
km.  Sorateitä oli  32050 km,  joista  3415 km  kokoojateillä  ja 

 28625 km  yhdysteillä. 
Sorateiden  liikenne  on  noin  7  %  yleisten teiden liikentees-
tä. Pääosa sorateistä  on  vähäliikenteisiä.  Vilkkaasti liiken-
nöityjä sorateitä, joiden kesäliikenne ylittää  500  autoa vuo-
rokaudessa,  on  noin  390 km.  Soratiet  ovat tyydyttävässä 
kunnossa kelirikkoaikaa lukuunottamatta. 
Lähivuosina ensisijaisena tavoitteena  on  päällystää  vain 

 vilkkaimmi  n  liikennöityjä  sorateitä (kesäliikenne yli 
 300. ..500  autoalvrk)  ja  kunnostaa kelirikkoisia sorateitä, 

niin että alemmalla tieverkolla voidaan turvata eri elinkei-
nojen edellyttämä ympärivuotinen kuljetusmandollisuus. 
Päällystettyjen tei-  1986 1987 
den  pituus  (31.12.) km  %  km  % 

Päätiet  11390 100 11390 100  
Seudullisettiet  7710 99 7805 100  
Kokoojatiel  11080 75 11350 77  
Yhdystiet  12820 31 13500 32  

Yhteensä  43000 57 44045 58  

Kantavuudeltaan  huonot  1986 1987  
soratiet  (31 .12) km  %  km  % 

Päätiet - - - - 
Seudulliset  tiet  15 23  - - 
Kokoojatiet  1140 31 1190 35  
Yhdystiet  8650 30 9010 31  
Yhteensä  9805 30 10200 32  

Päällystettyjen  teiden kunto  ja  kantavuus ovat viime vuosi-
na huonontuneet. Päällystetyt tiet rakennetaan kestämään 

 15-30  vuotta, minkä jälkeen tierakenteita  on  vahvistettava. 
Suurin  osa  maamme päällystetystä tieverkosta  on  raken-
nettu  1960-  ja  1970 -luvulla. Päällystetyn tieverkon kunto  ja 
tierakenteiden  ikääntyminen edellyttävät, että suurin  osa 
päällystetyistä  teistä  on  peruskorjattava  vielä ennen vuotta 

 2000.  

Erityisesti kestopäällysteiden kunto päätieverkolla  on  huo- 
nontunut  1980 -luvulla. Vuonna  1987  oli huonosti kantavia 

kestopäällysteteitä  2640 km (18  %). Tierakenteissa  olevat 
vauriot ovat kuitenkin vielä yleensä lieviä. Vuosikymmenen 
puolivälissä pahimpana ongelmana ollut pääteiden urautu

-minen  on  parina viime vuonna vähentynyt vuoden  1986 
360  km:stä  200  km:iin. 

Kantavuudeltaan  huonot  
kestopäällystetiet(31.12.)  km  

1986 
%  

1987  
km  % 

Päätiet  970 11 1450 17  
Seudulliset  tiet  250 10 300 12  
Kokoojatiet  340 20 380 21  
Yhdystiet  500 26 510 26  

Yhteensä  2060 14 2640 18  

Huonokuntoisten öljysorateiden määrä  on  pysynyt  koko 
 1980-luvun noin  6000  km:ssä.  Vuonna  1987  määrä väheni 

jonkin verran. Noin  4000 km (16%)  öljysorateitä  on  pinnal-
taan  huonossa kunnossa  ja  kantavuus  on  heikko  5750 

 km:llä  (20  %).  Monet  tiet ovat  jo  kauttaaltaan huonossa 
kunnossa. 

Kantavuudeltaan  huonot  öl-  1986 1987  
jysoratiet  (31 .12.) km  %  km  % 

Päätiet  160 6 180 7  
Seudullisettiet  860 16 780 15  
Kokoojatiet  2170 23 2780 24  
Yhdystiet  2830 26 2780 24  

Yhteensä  6020 21 5750 20  

Silloista  on 95  %  joko hyvässä  tai  tyydyttävässä kunnossa. 
Vuonna  1987  painorajoitettuja  siltoja oli  352,  mikä  on 13 

 edellisvuotista  vähemmän. Ajoneuvopainojen korotuksen 
johdosta  on  noin  460  sillan parannustyö  tehtävä suunnitel-
tua aikaisemmin. 

Painorajoitetut sillat 1 	1986 	1987 
(31.12.) 	 kpl % 	kpl 	% 

Päätiet  3 0 2 0  
Seudulliset  tiet  3 0 3 0  
Kokoojatiet  32 2 23 1  
Yhdystiet  327 7 324 7  
Yhteensä  365 3 352 3 
1)  ei sisällä polkuteitä 

Lähivuosien tavoitteena  on  palauttaa tieverkon kunto 
 1970-luvun lopun tyydyttävälle tasolle  ja  vähentää siltojen 

painorajoituksia. 

Teiden  päivittäiset  keli-  ja  ajo-olosuhteet 
Teiden päivittäiset ajo-olosuhteet riippuvat säistä, teiden 
kunnosta  ja hoitotasosta.  
Teiden talvihoidon (lumenauraus, polanteen jyrsintä  ja  liuk- 
kauden torjunta) onnistuminen  ja  oikea-aikaisuus  on  tärke- 
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TIET  

ää,  sillä  onnettomuusriski talvikelillä  on  keskimäärin nelin-
kertainen kesäkeliin verrattuna. Talvihoitotoimenpiteillä tei-
den kunto pyritään pitämään kunnossapitoluokan määrää-
mässä tavoitekunnossa. Talviaikana sattuu kolmannes 
henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista, vaikka 
talvella ajetaan  vain 25 %  koko  vuoden ajosuoritteesta. 
Suolauksen  ansiosta suurin  osa  pääteiden liikennesuorit-
teesta  ajetaan talvel laki  n kesäolosu hteita vastaavi la  kuivil-
la  tai  märillä teillä. Jäisellä  ja  lumipolanteisella tienpinnalla 

 joudutaan kuitenkin edelleen ajamaan huomattava määrä 
liikennesuoritteesta. 

Tutkimusten mukaan onnettomuusriski jäisellä tienpinnalla 
ajettaessa  on  suurin niissä osissa maata, joissa tällaista 
keliä esiintyy harvemmin. Näin  ollen  riski joutua onnetto-
muuteen jäisellä kelillä  on  suurempi Etelä-Suomessa kuin 
Pohjois-  ja  Sisä-Suomessa. Liikenneturvallisuuden kan-
nalta ongelmallisinta onkin liukkauden yllätyksellisyys  ja 

 kelien  vaihtelut tieverkolla. Talvikunnossapidon tasalaatui-
suutta pyritään parantamaan lisäämällä tiemestarien kes-
kinäistä yhteydenpitoa sekä  sää-  ja  kelitilanteen  hallintaa. 
Lähivuosina tavoitteena  on  toteuttaa  koko  maan kattava 
tiesääpalvelu, jolla talvihoidon tehokkuutta  ja  tienkäyttäj ilIe 

 suunnattuja kelitiedotuksia voidaan parantaa. Järjestelmä 
tukee kunnossapitäjän pyrkimystä pitää erityisesti vilk-
kaasti liikennöityjen teiden päivittäiset ajo-olosuhteet lähes 
kesäolosuhteita vastaavina sekä antaa mandollisuudet tie-
dottaa tienkäyttäjille poikkeuksellisista olosuhteista. 

Liikenneturvallisuus  

Vakavat liikenneonnettomuudet vähenivät huomattavasti 
 1970-luvulla. Tämä myönteinen kehitys pysähtyi  1980-lu-

vun alussa. Vuosikymmenen alusta lukien henkilövahinko-
onnettom uudet ovat lisääntyneet yleisillä teillä lähes  10 % 

 ja  kaikki onnettomuudet noin  15  %.  Vakavat onnettomuu-
det ovat lisääntyneet erityisesti pääteillä. Poikkeuksena 
ovat olleet taajamien yleiset tiet, joilla vakavat liikenneon-
nettomuudet ovat  1980-luvulla vähentyneet. 
Vuoden  1987  aikana yleisillä teillä tapahtui  14950  liikenne-
onnettomuutta, joissa kuoli  400  ja  vammautui  5760  ihmis-
tä. Edellisvuotiseen verrattuna liikenneonnettomuudet li-
sääntyivät  2,5  %.  Onnettomuuksien lisääntymisestä huoli-
matta kuolleiden määrä ei lisääntynyt  ja  vammautuneiden 
määrä väheni. 

Noin  60 %  kuolemaan johtaneista onnettomuuksista  ja  46 
%  kaikista yleisillä teillä tapahtuneista henkilövahinko-on-
nettomuuksista tapahtui valta-  ja  kantateillä.  Taajama-alu-
eilla tapahtui runsas  20 %  henkilövahinkoon johtaneista 
onnettomuuksista. Lähes puolessa taajama-alueiden on-
nettomuuksista oli osallisena jalankulkija  tai  pyöräilijä. 

Jalankulku-  ja  polkupyöräliikenteen  onnettomuuksia sattui 
 1250 kpl,  mikä  on 150  vähemmän kuin vuonna  1986.  Ylei-

sillä teillä tapahtuneissa kevyen liikenteen onnettomuuk-
sissa kuoli  135  ja  vammautui  930 jalankulkijaa,  pyöräilijää 

 tai  mopon kuljettajaa. 

Vakavia onnettomuuksia tapahtui vähiten kevät-  ja  eniten 

talvikuukausina. Noin kolmasosa kaikista vuonna  1987 
 yleisten teiden onnettomuuksista tapahtui talvikeleillä. 

Marraskuussa aloitettiin kaksi vuotta kestävä vuodenajan 
mukaan vaihdettavien nopeusrajoitusten kokeilu.  120 km/h 

 ja  1 00 km/h  -nopeusrajoituksia alennetaan talvella neljän 
kuukauden ajaksi runsaan  2000  km:n matkalla  ja  80 km/h 

 rajoituksia korotetaan kuuden kesäkauden ajaksi lähes 
 700  km:n matkalla. Tutkimuksella pyritään selvittämään, 

missä määrin ajonopeuksien alentaminen  talven  huonois-
sa keliolosuhteissa parantaa liikenneturvallisuutta  ja  miten 
nopeusrajoitusten nosto kesällä vaikuttaa turvallisuuteen.  
Vakavien  liikenneonnettomuuksien määrä (kpl)  ja  aste 
(onn.  108  autokm/v) 

1986 	1987 	Muutos  
0/  

kpl onn.aste kplonn.aste kpl onn.aste 

Päätiet  1990 16 1890 14 -5 -13 
Seudulliset  700 21 700 19  -  -10  
tiet 
Kokoojatiet  715 25 670 22 -6 -12 
Yhdystiet  965 26 880 22 -9 -15  
Yhteensä  4370 20 4140 17 -5 -15  

Kevyen liiken- 	1986 	1987 	Muutos  
teen  väylät  ja 	 % 

 on nettomu u- 
det  (kpl) 	Väylät Onn.  Väylät  Onn.  Väylät Onn. 

Päätiet  710 450 730 390 +3 -13 
Seudulliset  410 230 440 250 +7 -9  
tiet 
Kokoojatiet  490 300 530 250 +8 -17 
Yhdystiet  780 420 830 360  ^6  -14  
Yhteensä  2390 1400 2530 1250 +6 -11 

Liikennekäyttäytymisessä  on  viime vuosina tapahtunut 
muutoksia, joiden vaikutukset ovat ilmeisesti heijastuneet 
onnettomuustilastoihin. Liikennevahinkojen tutkijalauta-
kuntien selvitysten mukaan suuret nopeudet ovat olleet en-
tistä useammin syynä vakaviin onnettomuuksiin. 

Liikennekuolemien määrä suhteutettuna väkilukuun  on  vii-
me vuosina ollut pohjoismaista keskitasoa.  Se on  pienem-
pi kuin Tanskassa, mutta jonkin verran suurempi kuin Nor-
jassa  ja  Ruotsissa. 

Toistaiseksi liikenneturvallisuus  on  kuitenkin kyetty pitä-
mään kansainvälisesti korkealla pohjoismaisella tasolla. 
Lisäksi onnettomuusmäärien kasvuluvut ovat selvästi lii-
kenteen kasvulukuja pienemmät. 

Liikenteen kasvusta huolimatta tavoitteena  on  edelleen. et-
tei  vakavien  liikenneonnettomuuksien määrä lisäänny, jol-
loin riski joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen piene-
nee. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää, että tienpidon 
painopiste siirretään pääteille  ja  taajamiin, joissa suurin 

 osa  liikenneonnettomuuksista tapahtuu.  
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TIENPITO  

Toiminta vuonna  1987  Tienpidon  kustannukset  ja  rahoitus 	TR.ind.  108  
Vuoden  1987  kustannustaso 	(1 985=100)  
(milj.  mk) 	 1985 1986 1987  

Tienpitoon käytettiin määrärahoja yhteensä  3437  milj,  mk, 
josta  1580  milj,  mk rahoitettiin teiden kunnossapidon  ja 

 1857  milj,  mk teiden tekemisen momentilta. 

Tienpidon  määrärahat olivat vuonna  1987  reaalisesti  173 
 milj.  mk  edellistä vuotta suuremmat. Määrärahojen lisäys 

kohdistettiin teiden kunnon  ja liikennöitävyyden  parantami-
seen. 
Tienpidon  kustannukset olivat  3535  milj,  mk, josta suun-
nattiin 

-  teiden päivittäiseen hoitoon  834  milj,  mk  (v. 1986 
812  milj,  mk) 

-  teiden kunnostukseen  ja 	1570  milj. mk(v.  1986  
peruskorjauksiin 	 1582  milj,  mk) 

-  teiden kehittämiseen 	1095  milj,  mk  (v. 1986 
995  milj,  mk) 

Teiden hoitotaso pidettiin edellisten vuosien tasolla. Hoito- 
kustannusten nousu johtui pääasiassa syksyn  1 987  taval-
lista suuremmista talvihoitomenoista. 

Vuonna  1987  teitä kunnostettiin edellistä vuotta vähem-
män. Päällysteitä uusittiin kaikkiaan  3404 km,  mikä oli  120 
km  enemmän kuin vuonna  1986.  

Tiestön peruskorjaukset lisääntyivät. Erityisesti vuonna 
 1987  lisättiin päällystettyjen teiden rakenteiden vahvista-

mista  ja  parantamista, joita tehtiin  780 km.  Sorateitä pääl-
lystettiin  1060 km  ja  parannettiin muuten  150 km.  Siltoja 
parannettiin  tai  uusittiin  90.  
Teiden kehittämisen kustannuksista suunnattiin pääteille 

 394  milj,  mk, muulle tieverkolle  293  milj,  mk, taajamiin (ohi- 
ja kauttakulkujärjestelyt,  kevyen liikenteen väylät)  237  milj. 

 mk  ja  uusien  tie-  ja siltayhteyksien  rakentamiseen  167  milj. 
 mk. 

Pääteiden liikennöitävyyttä  ja  turvallisuutta parannettiin ra-
kentamalla  25 km  moottori-  tai moottoriliikenneteitä  ja  pa-
rantamalla nykyisen tien linjausta  55 km.  Muiden teiden lii-
kennöitävyyttä parannettiin  190  km:llä. Lisäksi toteutettiin 
erillisiä liikenneturvallisuushankkeita noin  150  milj.  mk:lla. 
Ohi -ja kauttakulkujärjestelyjä  toteutettiin  7  kaupungissa. 
Uusia kevyen liikenteen väyliä rakennettiin  140 km. Tie- 
verkkoa laajennettiin rakentamalla  23 km  uusia tieyhteyk-
siä. Silta rakennettiin  1 lossipaikalle.  
Pääpaino tienpidossa oli edelleen muulla kuin päätiever

-kolla. Pääteiden liikennöitävyyttä ja  kuntoa parantavien 
hankkeiden lisäyksestä huolimatta liikenneruuhkat  I  isään-
tyivät pääteillä  10 %  ja  huonokuntoisten pääteiden määrä 
kasvoi yli  40 %. Kertomusvuonna  tehty toimenpiteiden li-
säys ei ollut riittävä. 

Hoito  
Sorateiden  hoito  117 125 107  
Kevytpäällysteiden paikkaus  34 35 35  
Kestopäällysteiden paikkaus  25 23 21  
Lumityöt  195 184 192  
Liukkauden torjunta  81 75 84  
Muu hoito  236 239 267  
Lautat  134 130 127  

Yhteensä  822 812 834  

Kunnostus  
Sorateiden  kunnostus  163 194 146  
Kevytpäällysteteiden  kunnostus  101 135 137  
Kestopäällysteteiden  kunnostus  301 307 311  
Muu kunnostus  111 113 110  

Yhteensä  675 748 704  

Peruskorjaus  
Sorateiden  rakenteen 
parantaminen  508 380 430  
Kevytpäällysteteiden  rakenteen 
parantaminen  265 289 270  
Kestopäällysteteiden  rakenteen 
parantaminen  42 75 68  
Siltojen parantaminen  77 90 98  

Yhteensä  892 834 866  

Kehittäminen 
Liikenteen välityskyvyn lisäys 

Päätiet  178 200 250  
Muut tiet  2 2 1  

Suuntauksen parantaminen 
Päätiet  91 46 71  
Muut tiet  90 193 248  

Erilliset turvall.järj. 
Päätiet  49 82 78  
Muut tiet  39 39 44  

Ohi-jakauttakulkujärjestelyt  153 130 114  
Kevyen liikenteen järjestelyt  119 125 123  
Uuden tieyhteyden rakenta- 
minen  54 137 115  
Uuden siltayhteyden rakenta- 
minen  66 41 52  

Yhteensä  841 995 1095  
Kohdentamatta  36  

Toimenpit.kust. yht.  3231 3389 3535  
Määrärahat 

Kunnossapito  1571 1554 1580  
Tekeminen  15'19 1710 1857  

—rakentaminen  1359 1515 1632  
—suunnittelu  161 195 225  

Yhteensä  3091 3264 3437 
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Tieosa Alasjärvi - Suorama  yhdistää nykyisen valtatien  12 
Suoramalta valtatiehen 9  ja Teiskontiehen Alasjärvellä.  Tie 

	

4,2 	helpottaa  Tampereen  kaupungin ohikulkuliikennettä  ja 
Kangasalantien liikenneruuhkia.  

	

14,0 	Työ tehtiin piirin omana työnä osaurakkana.  

18,1  

TIENPITO  

Merkittävimmät vuonna  1987  val-
mistuneet tienrakennushankkeet 

Merkittävimmät valmistuneet tienrakennushankkeet (kus-
tannusarvio yli  15  milj.  mk) olivat: 

(Lihavoiduista  hankkeista lyhyt tarkastelu) 

Kustan-  Rahoitus 
nusarvio  v. 1987  
Milj.  mk  

29,3 14,7 
46,5 4,5 

36,4 3,2 

185,0 28,8 
15,3 15,0 
20,6 8,0 

TURKU  
Mt 183, 1835 Ylönkylä -Kemiö 

	
15,3 	5,5 

HAME  
Mt 280  Uudenmaan piirin  raja- 
Som  ero 	 41,9 	14,9 
Pt 13782  Lentoaseman mt- 
Lempäälä 
	

23,6 	11,3 
Vt  12  Alasjärvi-Suorama 	 67,0 	23,5 
MIKKELI  
Mt 314  Hämeen piirin  raja-Virtaa 	15,9 	5,0 
Mt 471 Hannolanpelto-Enonkoski 

	
16,6 	6,5 

Vt  5  Tikkala-Pitkäjärvi 
	

29,0 	10,0 
Vt  13 Kattilansilta-Rinnekatu 	 16,0 	7,2 

KUOPIO  
Mt 564 Vianta-Lammaspohja 	15,8 	7,5 
Mt 5862 Poromäki -Jyrkkä 

	
17,0 	3,8 

Mt 506 Luikonlahti -Pohjois-Karjalan 
piirin  raja 	 16,8 	3,8 

KESKI-SUOMI  
Mt 610 Putkilahti-Kaakkomäki 

	
19,0 	6,5 

VAASA  
Mt 684 Teuva-Jurva 	 18,8 	7,0 
Mt 6961 Putula-Koura 	 19,0 	8,5 
KESKI-POHJANMAA  
Mt 7621 Köyhänperä-Haapajärvi 

	
18,2 	6,8 

OULU  
Mt 807 Rantsila-Paavola 	 20,0 	7,9 
KAINUU  
Mt 879 Vuolijoki -Vaalan kunnan  raja  
LAPPI  
Vt  4 Vuojärvi-Lismanaavan tiehaara  

Vt  4 Ylinampa-Vuojärvi 42,2 5,9  
Vt  4 Hyljelahti-Kaamanen 24,0 8,0 
Mt 965  Pelkosenniemi-Savukosken 
kunnan  raja 22,0 2,8  
Vt  5 Särkikangas -Kemijärven 
keskusta  25,7 9,2  
Vt  930  ja  932  Aavasaksa-Koiviston - 
pää 17,9 7,0 
Mt 970 Keneskoski-Mantojärvi 16,1 9,9  

Vt  7 Rita-Koskenkylä  (Uudenmaan piiri),  kuva  1 
Rake ntamisaika:  syyskuu  1983 -  marraskuu  1987 
Rake ntamiskustannuks et: 185  milj.  mk, josta tien avajaisiin 
mennessä  on  käytetty  164  milj.  mk . 
Tieosan  pituus  ja  leveys: Moottoriliikennetie  19,2 km,  le-
veys  12,5 m.  Päätien lisäksi hanke käsitti muita maanteitä 

 ja ramppeja  14,6 km,  yksityisiä teitä  11,4 km  sekä jalankul-
ku-  ja polkupyöräteitä  1,9 km.  Siltoja hankkeeseen kuului 

 24 kpl. Tieosalla on  kuusi eritasoliittymää;  Ritan,  Ilolan, 
Vanhakylän, Koskenkylän, Pernajanharjun  ja Kortes-
backenin liittymät.  Kaikki eritasoliittymät ovat valaistut. 

Keskimääräinen lIIkenne (KVL):  noin  8000 ajoneuvoalvrk.  
Ritan ja  Koskenkylän  välisen  tieosuuden valmistuminen 
merkitsee suurta helpotusta varsinkin viikonloppuliiken-
teelle. Menoliikenteen ruuhkat Ritassa  ja  edelleen  koko  tie- 
osalla Koskenkylään saakka, samoin paluuliikenteen ruuh-
kat Koskenkylässä, ovat lähes historiaa. Tosin menoliiken-
ne tulee edelleenkin lievästi ruuhkautumaan Koskenkylän 
tienoilla niin Kouvolan kuin Loviisankin suuntiin,  sillä  mo-
lempien suuntien tieosuudet Koskenkylästä eteenpäin 
ovat liikennekapasiteetiltaan moottoriliikennetietä heikko-
tasoisempia. 

Hanke toteutettiin omajohtoisena työnä. Osaurakalla  on 
 tehty kalliolouhinnat, pohjanvahvistustyöt, murskaukset, 

päällystetyät  ja  sillat sekä valaistus-  ja liikenteenohjauslait-
teet. 

Vt  12  välillä  Alasjärvi-Suorama  (Hämeen piiri),  kuva  2  
Rakentamisaika:  heinäkuu  1985-  lokakuu  1987 
Rakentamiskustannukset:  67  milj.  mk, josta siltojen osuus 

 22  milj,  mk. 

Tieosan  pituus  ja  leveys:  7,1 km  ja  leveys  10,5 m.  Päätien 
lisäksi hankkeeseen sisältyi muita yleisiä teitä  6,2 km,  yksi-
tyisiä teitä  ja  katuja  3,0 km  sekä kevyen liikenteen teitä  2,0 
km.  Siltoja hankkeeseen sisältyi  12,  joista suurin oli  Alas- 
järven risteyssilta. 

Keskimääräinen liikenne (KVL):  5100 autoalvrk.  Ennus-
teen mukaan liikennemäärä vuonna  2005 on 8100 au-
toalvrk. 

UUSIMAA  
Mt 174 Artjärvi-Kimonkylä 
Mt 1121  Inkoo-Mustio sekä kt 53ja 
mt  1 86 tiejärjestelyt Mustion  kohdalla 

 Mt 143, vt3, pt 11493  Hyvinkään 
pohjoinen ohikulkutie  
Vt  7 Rita-Koskenkylä  
Mt 113  Lapinkylä-Solvik  
Mt 167  Orimattila-Renkomäki  
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TIENPITO  

Merkittävimmät käynnissä 
olleet tienrakennushankkeet 
Merkittävimmät keskeneräiset tienrakennushankkeet (kus-
tannusarvio yli  15  milj,  mk) olivat:  

Kustan-  Rahoitus Liiken-
nusarvio  v. 1987  teelle 

UUSIMAA 	 Milj,  mk  

VI 3 Vantaankoski-Keimola 186,2 64,0 1988 
KI5OMuurala-Bemböle  80,3 31,4 1989 
Vt4Anäs-Mäntsälä  115,0 33,8 1988  
TURKU 
Vt  2 Tikkula-Tiilinmäki 47,0 24,0 1988 
Mt 208  Yläne-Honkilahti- 
Hinnerjoki  32,8 9,0 1988  
Vt  1, ohituskaistat,  liittymä- 
järjestelyt  ja Kitulan  
keskustan tiejärjestelyt  1 9,5 8,5 1988 
Mt 189 Turku -Naantali  163,3 46,1 1989  
HÄME  
Mt 304, mt 307  ja  Pt 
13941  Valkeakosken kevyen 
liikenteen järjestelyt  15,2 5,4 1988 
Mt 130  Uudenmaan piirin  
raja-Loppi  35,6 10,5 1989 
Mt3l7Lovo-Viitaila  23,7 12,0 1988  
Vt  5 Joutjärvi -Mikkelin 
piirin  raja 113,0 50,0 1988 
Mt 335  Kuru-Virrat  57,5 16,0 1989  
KYMI  
Mt 4081 Luukkaansalmen  
silta  34,0 16,5 1989  
Vt  6 lmatra-Parikkala  51,4 17,0 1988  
POHJOIS-KARJALA  
Mt 500 Värtsilä-Hoilola 17,8 8,3 1988  
KUOPIO  
Mt 5613 Laukkala-Hauta- 
kylä  21,0 8,2 1989 
Mt 576 Pyykangas-Koivumäki  16,7 8,7 1988 
Mt 536 Konnuslahti-Räsälä 20,0 9,3 1989  

KESKI-SUOMI  
Vt  4 Mattilanniemi-Lohi 
koskentie  177,0 47,8 1989  
VAASA  
Mt 7276  Lassila-Uusikaar- 
lepyy tiejärjestelyineen  18,8 5,0 1988 
Mt 741 Lassfolk-Pännäirien 15,7 7,2 1988  
OULU  
Vt  20 Siikakangas-Kuolio 32,4 12,5 1988  
Vt  4  Kempele-Kiviniemi  125,0 29,0 1990  

KAINUU  
Vt  5  Kajaanin kaupungin koh 
dalla  93,4 29,0 1989  
LAPPI  
Kt 78  Rovaniemen sisääntulotie  
ja  Kemijoen silta  74,5 23,0 1989  
Merkittävimpiä vuonna  1987 aloitettuja tienrakennushank- 
keita  (kustannusarvio yli  15  milj.  mk) olivat: 
UUSIMAA  
Mt 137 Tammiston  eteläinen 
eritasoliittymä  18,8 3,0 1988  
Vt  7  Loviisan ohikulkutie  38,0 2,2 1989  
TURKU  
Kt 42  Rauma-Lappi  24,6 4,0 1989 
Mt 247, 2484  Kiikka-Kiikoinen  28,0 3,5 1989 
Mt 202  Tarvainen-Yläneen 
kunnan  raja 15,0 5,5 1989 
Kt 40 Makarla-Kausela 15,0 5,2 1988  
HÄME  
Mt 301  Lamminpää-Kurala  
ja mt  299 Narvon  kohdalla  27,0 4,0 1989  
Vt  12  Soramäki -Lahti 42,0 2,0 1990 
Mt 337  Kuru-Ruovesi  ja mt  
3382 Murole-Karjula 47,0 4,2 1989  
KYMI  
Vt  15, mt3593japt 14613 
Myllykosken sisääntulotie  15,6 3,0 1988 
Mt 359  ja  364 Korian  keskusta  24,2 1 ,2 1989  
POHJOIS-KARJALA  
Mt 512 Eno-Pirttivaara 15,9 4,0 1989  
KUOPIO  
Mt 573 Kaavi-Luikonlahti 17,7 3,5 1989  
VAASA  
Mt682Teuva-Brännback  15,8 8,1 1988  
Vt  8 Kirkkolehto-Piispanmäki 74,0 4,0 1990 
Mt 700  ja  7013 llmajoki- 
Halkosaari  20,5 2,0 1989 
Mt 672  Kulma-Perä-Seinäjoki  20,5 3,3 1989  
KESKI-POHJANMAA  
Mt 740 Känsäkangas -Toho- 
lampi  23,3 4,5 1989  
OULU  
Vt20,  pt 18777  ja  18775 16,3 4,6 1989 
Ku renal us  
KAINUU  
Kt 85  Oulun piirin  raja-Kytö- 
koski  15,3 3,8 1989  
LAPPI  
Vt  4 Peurasuvanto-Lohijoki 19,6 4,5 1989 
Mt 970 Kuktsjoki-Keneskoski 19,1 2,0 1989 
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Suunnittelu  

Tiensuunnittelua  ovat tieverkkosuunnittelu, esisuunnitte-
lu  ja  tie-  ja rakennussuunnitelu. 

Tieverkkosuunnittelussa  tutkitaan tietyn alueen tieverkon 
kehittämistä. Esisuunnittelussa hankkeet määritellään tar-
kemmin.  Tie-  ja rakennussuunnitelma  laaditaan hallinnol-
lista käsittelyä  ja  tien rakentamista varten. 

Suunnitteluprosessia kehitettiin vuorovaikutteisemmaksi. 
Kanssakäymistä  ja  yhteistyötä lisättiin  ja  laajennettiin mui-
den yhteiskunta-alojen asiantuntijoiden, luottamusmies-
ten, eri intressiplirien  ja sidosryhmien  sekä yksittäisten 
henkilöiden kanssa. Myös suunnitelmien havainnollistami

-seen,  esittämiseen  ja ymmärrettävyyteen  pyrittiin kiinnittä-
mään erityistä huomiota. Suunnittelun aikana  on  järjestetty 
entistä enemmän tilaisuuksia  ja  avoimien ovien päiviä eri 
kohderyhmille. 

Tiesuunnitelmia  vahvistettiin kaikkiaan  295 (262) yhteispi-
tuudeltaan 1254 km (1258 km).  
Merkittäviä  tie-  ja rakennussuunnitelmia  valmistui seuraa-
vista kohteista:  

Vt  3 Keimola-Riihimäki, 
Vantaa, Nurmijärvi, Hyvinkää, Riihimäki  
Vt  5  Vuorela-Siilinjärvi, Siilinjärvi 	(kuvassa)  
Kt 51  Haukilahti, Helsingin kaupungin  raja, 

 Espoo  

Kt 51  Kirkkonummen kohdalla, 
Kirkkonummi  

Kt 60 Heparo -Voikkaa, 
Kuusankoski, Valkeala  

Kt 67 Rintalanmäki-ltikka,  Seinäjoki  

Mt 137 Tammisto-Valkoisenlähteentie, 
 Vantaa 

Merkittävin tiesuunnitelma, Keimola- Riihimäki,  on  osa  val-
tatien  3 Helsinki-Hämeenlinna moottoritiesuunnitelmaa. 
Tieosan suunnittelu aloitettiin syksyllä  1985,  ja  tiesuunni-
telma vahvistettiin syyskuussa  1987. Moottoritieosan  pi-
tuus  on 47,5 km  ja  siihen sisältyy  13 eritasoliittymää  sekä 

 26,5 km  muita yleisiä teitä. Hankkeen kustannusarvio vuo-
den  1987 kustannustasossa on 726  milj.  mk . 
Valmistunut tiesuunnitelma Vuorela-Siilinjärvi  on  osa  valta-
tie  5:n  moottoritietä välillä Pitkälahti-Siilinjärvi. Tieosan 
suunnittelu aloitettiin vuoden  1985  alussa,  ja  tiesuunnitel-
ma vahvistettiin kesäkuussa  1987.  Suunnitelmaan sisältyy 

 14,3 km  moottoritietä,  5 eritasoliittymää  ja  13,8 km  muita 
yleisten teiden järjestelyjä. Hankkeen kustannusarvio vuo-
den  1987 kustannustasossa on 210  milj.  mk . 

Sillansuunnittelussa  pyrittiin ympäristöystävällisiin rat-
kaisuihin. Suurehkojen siltojen esisuunnittelussa  on  vakiin-
tunut havainnollistamismenetelmien (valokuvasovitukset, 
atk-grafiikka ym.) käyttö. 

Merkittävimpiä esisuunnittelukohteita olivat 
Kuggsundin  silta, Porvoon mlk 
Puumalansalmen  silta, Puumala 
Raippaluodon  silta, Mustasaari (kuvassa) 
Utsjoen silta, Utsjoki 

Yleis-  ja rakennussuunnittelun  kohteista merkittävimmät 
olivat: 

Käkisalmen  silta, Asikkala 
Vaasankadun  risteys-  ja ylikulkusilta,  Jyväskylä 
Kantolansalmen silta, Laukaa  
Kt 60 Heparo -Voikkaa sillat,  16 kpl,  Valkeala, Kuusankoski  
Vt  3 Keimola-Riihimäki sillat,  71 kpl  
Vt  5  Vuorela-Siilinjärvi sillat  36 kpl,  Siilinjärvi  
Vt  4  Kempele-Kiviniemi sillat,  17 kpl, Oulu  
Siltojen rakennussuunnitelmia valmistui  201 (247),  joista 

 23(26) TVH:ssa, 77(103)  piireissä  ja  101 (118)  ulkopuoli-
sissa suunnittelutoimistoissa. 

Valtionavut  

Rakennuslain  136a §:n  perusteella kunnille myönnetään 
harkinnan mukaan avustusta moottoriajoneuvoliikenteelle 
tärkeiden katujen  ja kaavateiden rakentamis- ja paranta-
mishankkeisiin.  Avustukset ovat tehokas keino edistää lii-
kennepoliittisten tavoitteiden toteutumista taajama-alueilla. 
Avustuksia myönnettiin  44,5  milj.  mk  (33,5  milj.  mk). Kun 
avustustarve oli lähes kaksinkertainen, voitiin avustuksia 
myöntää  vain liikenteellisesti  tärkeimpiin kohteisiin. 
Katumaksulain  perusteella katujen  ja kaavateiden  kunnos-
sapitoon kunnille suoritettiin valtionosuutena  57,0  milj.  mk 

 (32,9  milj.  mk). Valtionosuuden huomattava kasvu edellis-
vuotisesta johtui pääasiassa lainmuutoksesta. 
Yksityistielain  perusteella myönnettiin avustuksia yksityis-
ten teiden tekemiseen  22,5  milj.  mk  (81,8  milj.  mk). Yksi-
tyisteiden valtionavustukset kohdistuvat etupäässä  haja-
asutusalueiden  tieolojen ylläpitoon  ja  kehittämiseen. 
Valtionavustuksia maksettiin kaduille, kaavateille  ja  yksi-
tyisteille yhteensä  225,4  milj.  mk  (184,8  milj.  mk). 
Nykyisiä valtion, kuntien, tiekuntien  ja  muiden tienpitäjien 
tienpitoa koskevia säännöksiä (erityisesti vastuun  ja  kus-
tannusten jakoa) pidetään vanhentuneina, hajanaisina  ja 

 osittain myös epäselvinä. Liikenneministeriön toimeksian-
nosta TVH:ssa ryhdyttiin selvittämään säännösten  ja hal-
lintomenettelyn  yksinkertaistamista.  

21 



- 

____ --:  

o1  



VESITI  ET 
	

VESITIENPITO 

Vesillikenne  

Ulkomaan liikenne 
Ulkomaan liikenteessä kuljetettiin tavaraa  53,7  milj.  t (50,2 

 milj.  t). Vientikuijetusten  osuus oli  22,4  milj.  t (20,2  milj.  t)  ja 
tuontikuljetusten  31,3  milj.  t (29,9  milj.  t).  Kuljetusten mää-
rä kasvoi  7,0 %  edellisvuotisesta. 

Kuljetussuorite merkityillä  väylillä oli  2,5 mrd. tkm (2,3 mrd. 
tkm). 

Matkustajaliikenteessä  kuljetettiin  8,3  miljoonaa matkusta-
jaa  (8,0  milj.  matkustajaa), mikä oli  3,5 % edellisvuotista 

 enemmän. 

Kanava oli lilkenteelle avoinna  1.1. -20.1.  ja  4.4. -31.12. 
Liikennekauden  pituus oli  287  vuorokautta  (292 vrk).  Sai-
maan kanavan liikenne oli pysähdyksissä  8. - 13.1.87  vuo-
sisadan kylmimmän pakkaskauden ajan. 
Kanavalaitokseen  kuuluvien muiden  24 sulkukanavan 

 kautta kulki tavaraa yhteensä  4,6  milj.  t (5,7  milj.  t).  Mat-
kustajia veneissä  ja aluksissa  kulki  211 500 (214 000), 

 mikä oli  1,2 %  vähemmän kuin edellisenä vuotena. Venei-
tä  ja  aluksia sulutettiin yhteensä  60 100 (61 500). 

Vesitieverkko  

Kotimaan liikenne 
Kotimaan vesiliikenteessä kuljetettu tavaramäärä oli  15,4 

 milj.  t (15,2  milj.  t)  ja kuljetussuorite  4,2 mrd. tkm (4,5 mrd. 
tkm).  Liikenne kasvoi tonnimääräisesti  1,1 %  edellisestä 
vuodesta. Kuljetussuoritteen lasku johtui kotimaan kulje-
tusten painottumisesta lyhyemmille kuljetusetäisyyksille. 
Vesiliikenteen osuus tavaraliikenteen kuljetussuoritteesta 
oli kotimaan liikenteessä  12 %. 

Alusli ikeriteen  osuus kotimaan vesiliikenteen tavaramää-
rästä oli  9,7  milj.  t (8,2  milj.  t)  ja kuljetussuoritteesta  2,9 
mrd. tkm (3,0 mrd. tkm).  Hallitsevat tavaralajit olivat neste-
mäiset polttoaineet sekä  kivi- ja  maa-ainekset. 

Raakapuun uitori osuus tavaramäärästä oli  5,7  milj.  t (7,0 
 milj.  t)  ja kuljetussuoritteesta  1,3 mrd. tkm (1,5 mrd. tkm).  

Kotimaan matkustajaliikenteessä kuljetettiin aluksil  la 2,9 
 miljoonaa matkustajaa  (3,1  milj.  matkustajaa), josta yli  80 

%  rannikolla. Matkustajamäärä väheni  n. 200 000  edellis-
vuotisesta. 

Kanavaliikenne  
Saimaan kanavan kautta kulki tavaraa ennätykselliset  1,51 

 milj.  t (1,46  milj.  t),  mikä oli  3,4 %  edellisvuotta enemmän. 
Tärkeimmät tavaralajit olivat raakapuu, sahatavara, pape-
ri, raakamineraalit, mineraalituotteet sekä nestemäiset  ja 
kivennäispolttoaineet. Metsäteollisuustuotteiden  kuljetuk-
set kasvoivat edellisvuotisesta  6,5 %.  

Säännöllisessä linjaliikenteessä Saimaalta Keski-Euroop-
paan avattiin uusia reittejä. Neuvostoliittoon toteutettiin en-
simmäinen merkittävä suomalaisen rakennusviennin laiva- 
kuljetus. 

Kanavalla kulkeneista rahtialuksista oli  61 %  neuvostoliit-
tolaisia,  28 %  länsisaksalaisia,  8 %  suomalaisia  ja  3 % 

 muista maista. Tavaramäärästä ku Ijettivat länsisaksalaiset 
alukset  45 %,  neuvostoliittolaiset  40 %,  suomalaiset  11 % 

 ja  muiden  maiden  alukset  4 %.  Saimaan kanavan kautta 
kulki matkustajia  35 500 (29 700).  

Suomessa  on viitoitettuja  väyliä yhteensä  13 700 km. 
 Näistä  7 600 km on  rannikolla  ja  6 100  sisävesillä. Sisä-

vesien väylistä  on 780 km  Saimaan syväväyliä,  2 900 km 
pääväyliä  ja  2 400 km sivuväyliä.  Näiden lisäksi  on  sisäve-
sillä uittoväyliä  3 300 km.  Laitoksen hoidossa  on 25  sulku- 
kanavaa  ja  32 avokanavaa.  

Maassamme  on 63  satamaa. Näistä  on  kunnallisia  29  ja 
teollisuussatamia  34.  Kunnallisista satamista  on  rannikolla 

 23  ja  6  Saimaan alueella. Teollisuussatamia  on  rannikolla 
 26  ja  Saimaan alueella  8.  

Toiminta vuonna  1987  

Kunnossapito 
Kunnossapidossa  toteutettiin määräaikaishuoltojen  ja kor-
jaustöideri  lisäksi eräitä peruskorjaus-  ja uudisraken-
nushankkeita.  

Saimaan kanavan uuden korjaamon rakennussuunnitel-
mat valmistuivat  ja  työ aloitettiin vuoden lopulla. Saimaan 
kanavan sulkujen teräsrakenteiden  ja  koneistojen perus-
kunnostus jatkui. Muroleen kanavalle rakennettiin uudet 
yläportit, jotka vaihdetaan alaporteiksi myöhemmän muun 
parantamisen yhteydessä. Utran vesitietoimintakeskuksen 
uusi huoltorakennus  ja  varaston peruskorjaus valmistuivat. 
Karvion kanavan varaston laajennustyö saatiin valmiiksi. 
Taipaleen kanavan yläpuolisen odotuslaiturin pidennystyö 

 ja sen  yhteydessä toteutettu luotsilaiturin rakennustyö val-
mistuivat. Konnuksen sulun ohjauskeskuksen saneeraus 
valmistui. Varkauden  ja Varkaantaipaleen väylänhoitotuki

-kohdat valmistuivat  ja Varistaipaleen  tukikohdan rakennus- 
työ käynnistyi. Lempäälän, Kautun  ja  Kangasalan tukikoh-
tien suunnitelmat valmistuivat.  
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Kehittäminen 

Kokkolan  11,0  rn laivaväylä  valmistui. Hankkeen urak-
kasumma oli  26,5  milj,  mk. Poistettavia  massoja  oli noin 

 200 000  rn 3  Kihdin-Maarianhaminan väylän parannustyö 
valmistui. 

Uusina väylärakennuskohteina käynnistyivät  Kemin  Veitsi-
luodon  7,0 m  väylän sekä Merikarvian  4,5 m  väylän raken-
nustyöt. 

Valtionavut 

Valtionavut kohdistuivat kokonaisuudessaan satamara-
kennustoiminnan tukemiseen. Satarnalainoja (korkotuki-
lainoja) hyväksyttiin  32  milj.  mk . Lainoista  94 %  suuntautui 
rannikolle. Kalasatamien rakentamista avustettiin  1,5  milj. 

 mk:lla  ja veneilysatamien  rakentamista  1,3  milj.  mk:lla. 

Sisävesillä parannettiin väylämerkintää Savonlinnan-Joen- 
suun syväväylällä  (mm. Tappuvirran väyläosa),  Punkahar- 
jun väylällä  ja Inarinjärvellä. Keurusselän venereittien ra- 	Vesitienpidon  tulevaisuus kentamistyö  valmistui. Liikennekauden pidentämiseen täh-
täävien laitteiden rakentamista  ja  parantamista jatkettiin 
Saimaan kanavalla  ja  Saimaan väylillä. 

Vuoksen sataman laajennus Imatralla valmistui. Laajen-
nettu satama käsittää kolme laivapaikkaa. Sataman omis-
tajan Enso-Gutzeit Oy:n  ja  valtion  välisen  sopimuksen mu-
kaan satama  on  käytettävissä osittain yleisenä satamana. 
Valtion osuus työn rahoituksesta oli  3,5  milj.  mk . 

Laitos rakentaa kalasatamien kehittämisohjelman mukai-
sesti uusia kalasatamia  ja  parantaa  jo  käytössä olevien  va-
rustetasoa. Kalasatamien kehittämisohjelmasta  on  toteu-
tunut noin  70 %. Yhteysliikennelaitureita saaristojen yh-
teysliikennettä  varten  on on  rakennettu  90  ja  niitä tarvitaan 
vielä noin  30. Laivamatkailua  palveleva matkustajasata-
maverkko  on  puutteellinen  ja  valtaosa laitureista rappeutu-
neita. Laivamatkailu kuitenkin laajenee  ja  laitureiden tarve 
kasvaa. 

Uusia piensatamia  ja  laitureita rakennettiin kaikkiaan  23. 
 Näistä kalasatamia  ja  -laitureita oli  3, yhteysliikennelaitu-

reita ilja matkailuliikenteen laivalaitureita 7.  Lisäksi ra-
kennettiin  2 rajavartiolaitoksen merivartioaseman  sata-
maa. Vuoden aikana parannefflin  15 piensatamaa. 

Suunnittelu  
Kotkan Mussalon  väylän tarkistettu yleissuunnitelma sekä 
Oulun väylän  ja  Kihdin-Isokarin väylän alustavat yleissuun-
nitelmat valmistuivat. Rakennussuunnitelmat valmistuivat 
Kihdin-Maarianhami nan, Merikarvian  ja  Veitsiluodon väy-
listä sekä useista yhteysliikenne-  ja veneväyläkohteista. 

 Rannikon nippuhinausväylästön suunnittelu jatkui sekä 
Suomenlandella että Pohjanlandella. 
Savonlinnan-Joensuun syväväylän Vihtakannan kanavan 
parantamissuunnittelu aloitettiin. Savonlinnan syväväylä-
vaihtoehdoista käynnistettiin  mal likoetutkimus.  
Kymijoen yläosalla sijaitsevan Kimolan nipunsii rtolaitoksen 
muuttamisesta sulkukanavaksi valmistui esiselvitys. Suur- 
ja Pien-Saimaata  yhdistävästä Kutilan kanavasta valmistui 
yleissuunnitelma. 

Vesitienpidon  painopiste  on  nykyisen vesitieverkon kun-
non  ja  toimivuuden ylläpidossa. Laitoksen vesitietoiminnan 
keskeisimmät tavoitteet ovat 

väylänpidossa 
-  säilyttää nykyisen vesitieverkon kunto 
-  huolehtia kanavalaitoksen kiinteistöistä, rakenteista  ja 

 laitteista 
-  ylläpitää käyttöpalvelujen tarjonta vesiliikenteen tarpeita 

vastaavana 
-  pitää nykyinen nippu-uittoväylästö nippu-uiton vaatimuk-

sia vastaavana 
-  kehittää vesitieverkkoa kansantalouden kannalta edulli-

sella tavalla 
-  tehostaa Saimaan kanavan  ja  Saimaan väylästön käyt-

töä aluskuljetuksissa 
-  ylläpitää  ja  kehittää laivamatkailun  ja  veneilyn tarvitse- 

maa väyläverkkoa 
-  parantaa väylänosat, jotka aiheuttavat liikenteelle  turval-

lisuusriskejä  

satamatoiminnassa 
-  osallistua kauppa-  ja teollisuussatamaverkon  kehittämi-

seen 
-  kehittää kalasatamaverkostoa kaikilla kalastusalueilla 
-  rakentaa laivamatkailun kehittämisen kannalta tarpeelli-

set laiturit 
-  rakentaa saariston yhteysliikenteen kehittämisen vaati-

mat laiturit sekä tarpeelliset asutun saariston hyötyliiken
-teen laiturit 

-  rakentaa satama-, kanava- ym. vesirakennustölden yh-
teydessä valtion tehtäväksi katsotut venei lyä palvelevat 
vierasvenepaikat  ja huoltolaiturit.  
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Henkilöstä 

Henkilöstön määrä  ja  tulevaisuus  
TVL:n  oman henkilöstön määrä oli vuoden  1987  lopussa 

 12 706 (13 092).  Vakituista henkilöstöä oli  10 561 
(10 728)  ja  määräaikaisia  2 145 (2 364).  Urakoitsijoiden 
työvoimaa sekä yksityisiä  auto-  ja konemiehiä työllistettiin 

 keskimäärin  3 297 (3 096).  Laitoksen palveluksessa oli 
siten yhteensä  16 003  henkeä  (16 188).  

Laitoksen työllistämästä henkilöstöstä  78 %  oli työmäärä-
rahoin palkattua  ja  22 % palkkakomentilta  palkattua henki-
löstöä. 

Laitoksen oma henkilöstö  on  vuosina  1980-87  vähentynyt 
noin  2 400 hengellä.  Liikenneministeriön hallinnonalan 
suunnitelman mukaan oma henkilöstö vähenee vuosina 

 1987-92  noin  400 hengellä. 

Tie-  ja vesirakennuslaitoksen  uusi hallintoasetus tulee voi-
maan  1.10.1988.  Laitoksen toiminnan kehittämiseksi kaksi 
työryhmää sai valmiiksi näkemykset siitä, millainen laitok-
sen tulisi olla vuonna  1992, ns. vision -92. Visiosta on  joh-
dettavissa myös henkilöstöhallinnon kehittämistarpeita  ja 

 -suunnitelmia: 

- Henkilöstöhallinto  nähdään entistä selkeämmin osana 
johtamista  ja  tuotannon strategiaa. 

-  Henkilöstö tulee muiden tienpidon resurssien kaltaiseen 
kustannustarkasteluun. 

-  Henkilöstöhallinnon päätös-  ja toimivaltaa  siirretään lä-
hemmäksi työtä. 

-  Laitoksen vakanssirakennetta muutetaan joustavam-
maksi  ja  paremmin muuttuvia tarpeita vastaavaksi. 

-  Palkkausta kehitetään tuloshakuista toimintaa tukevaksi 
 ja  hallinnollisesti joustavammaksi. 

-  Henkilöstön joustavaa käyttöä sekä pätevyyksien hyö-
dyntämistä edistetään. 

Henkilöstön kehittäminen 
Henkilöstön pätevyyden laajentaminen  ja monitaitoisuu

-den  kehittäminen ovat tärkeimmät keinot, joilla laitoksen 
toiminnan kehittämistä tuetaan. Johdon  ja  esimiesten 
mandollisuuksia huolehtia henkilöstönsä osaamisesta  on 

 tuettu selkiinnyttämällä koulutusjärjestelmää, tuottamalla 
pitkäjänteisiä koulutusohjelmia, jatkamalla kouluttajakoulu-
tusta sekä tarjoamalla asiantuntijapalveluja. 
Syksyllä käynnistettiin  kolmas  keskijohdon koulutusohjel

-ma,  johon osallistuu kaksitoista johto-  ja projektiryhmää. 
 Hankkeen vaikuttavuuden selvittämiseksi käynnistettiin 

seurantatutkimus. 

TVL:n toimistohenkilöstön  koulutusohjelman ensimmäinen 

ryhmä aloitti lukuvuoden kestävän opiskelunsa syksyllä. 
Laskentakeskuksen koulutuksen  ja työnopastuksen kehit-
tämishanke  alkoi syksyllä  ja  saadaan päätökseen vuonna 

 1988. 

Erityisasiantuntemuksen  turvaamiseksi aloitettiin henkilös-
tön jatko-opintojen tuen valmistelu. 

Henkilöstökoulutukseen  käytettiin keskimäärin kolme työ-
päivää henkeä kohti. Valtaosan koulutuksesta iaitos järjes-
ti omin voimin. 

Yhteistoiminta  
Tie-  ja  vesirakennushallitus sekä laitoksessa toimivat jär-
jestöt sopivat yhteistoiminnasta työolojen kehittämiseksi 
TVL:ssa. Sopimuksessa yhdistettiin TVH:ssa, piirikontto-
reissa, tiemestaripiireissä  ja rakennushankkeilla  yhteistyö- 
komiteat  ja työsuojelutoimikunnat yhteistyötoimikunniksi. 
Yhteistyötoimikunnat  käsittelevät sekä virastodemokratia-
että työsuojeluasiat. Työsuojeluvaltuutetut, heidän ase-
mansa  ja  oikeutensa säilyivät ennallaan. 
Virastodemokratiavaalit  pidettiin  7.12.1987.  Niissä valittiin 
laitokseen  16 henkilöstöneuvostoa  ja  piirien toimialoille yh-
teistyökomiteat. Aänestysvilkkaus oli keskimäärin  79 %. 

Sosiaalitoiminta  
Laitoksen kolmannet kulttuuripäivät järjestettiin Joensuus-
sa  8. - 9.8.1987  ja  Pohjois-Karjalan piiri vastasi käytännön 
järjestelyistä. Monipuolisesta ohjelmasta vastasi laitoksen 
oma henkilöstö apunaan muutama ulkopuolinen ammatti - 
amen. Mieliinjäävä  kohokohta oli Joensuun evankelislute-
rilaisessa kirkossa esitetty kantaatti "Polusta tieksi - pojas-
ta mieheksi". Päiviin osallistui  tie-  ja vesirakennuslaitoksen 

 omaa väkeä  n. 1 000  henkeä  ja ohjelmallisten  tilaisuuksi-
en yhteinen kävijämäärä oli  n. 3 300.  Pääjuhlassa Carelia-
salissa jaettiin laitoksen ensimmäiset kulttuuriviirit. 

Talonrakennukset  

Tienpidon talonrakennustöihin  käytettiin määrärahoja  45,5 
 milj.  mk  (40,9  milj.  mk). 

Päätukikohtien uudisrakennustyöt  valmistuivat  Parkanon 
ja  Kangasalan tiemestaripiireissä  ja saneeraustyöt  Jorois-
ten  ja  Tornion tiemestaripiireissä. Lappeenrannan tiemes-
taripiirin Ylämään, Simpeleen tiemestaripiirin Akonpohjan 

 ja Tuusniemen tiemestaripiirin  Kaavin sivutukikohtien uu-
disrakennustyöt valmistuivat. Pyhäjärven tiemestaripiirin 
Kärsämäen sivutukikohdan rakennukset saneerattiin. 

Rakennushallituksen johdolla aloitettiin Keski-Pohjanmaan 
piirin konekorjaamon rakennustyöt Ylivieskassa.  
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VOIMAVARAT 

Kalusto  ja  kuljetukset 

Oma kalusto 
Yleisten teiden kunnossapidossa käytetään pääosin laitok-
sen omaa kalustoa. Tiekaluston hankintaan käytettiin 

 165,3  milj.  mk  (138,8  milj,  mk). Tiehöyliä hankittiin  20 (24), 
 kuorma-autoja  93 (81), pyöräkuormaimia 32 (-)  ja  traktori-

kuormaimia  14 (-).  Lisäksi hankittiin muita ajoneuvoja  ja 
 koneita. 

Hailuodon liikenne saa uuden jäissä kulkevan suurlautan. 
"Merisilta"-aluksen hankintahinta  on  noin  32  milj.  mk  ja  se 

 laskettiin vesille joulukuussa  1987.  

Tutki musalus "Merimittari" valmistui  ja  otettiin käyttöön. 

Atk-laitteet 
Atk-laitekanta kasvoi edelleen voimakkaasti. Tietokonei-
den  ja  niiden oheislaitteiden hankintaan käytettiin  16,8  milj. 

 mk. 

TVL:n  atk-toiminta rakentuu ensisijaisesti piirien DPS6-mi-
nitietokoneiden varaan. Niissä toimivat sekä liikenteeseen, 
tiestöön että resursseihin liittyvät tietojärjestelmät. DPS6-
laitteet ovat yhteydessä toisiinsa  ja  keskushallinnon laittei

-sun  yleisen dataverkon välityksellä. 

Tiensuunnittelua  varten  on  piireissä  HP-9000  tietokoneet. 

Mikrotietokoneita käytetään erityisesti järjestelmissä, jotka 
edelleen jalostavat operatiivisten järjestelmien tietoja, sekä 
toimistotehtävissä. Myös tierakennushankkeiden sekä  tie-
mestaripiirien tietojärjestelmät  toimivat mikroympäristössä. 

Vuoden  1987  lopussa oli TVL:n tietokonekanta seuraava: 
 1 kpl DPS8, 23 kpl DPS6, 14 HP-9000  ja  n. 370 mikroa.  

Vieras kalusto 
Rakennustöissä käytettiin vuokrattuja työkoneita  ja  ulko-
puolisia kuorma-autoja vuoden aikana keskimäärin  1 243 
kpl (1 109 kpl). Työkoneiden  osuus tästä määrästä oli  43 
% (49 %). 

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

Konevuokria  maksettiin rakennustöissä  133,0  milj.  mk 
 (132,7  milj.  mk)  ja kunnossapitotöissä  57,0  milj.  mk  (55,7 

mflj.  mk). Konevuokrat nousivat vuoden aikana  4,5 % (4,3  

Kuorma-autokuljetusten tuottavuus rakennustöissä  on  pa-
rantunut vuosina  1983-87 4,4  %/vuosi  ja  vuonna  1987  py-
synyt ennallaan. 

Kuorma-autojen kuljetustaksat määräytyivät laitoksen  kul-
jetusmaksuneuvottelukunnan kustannuslaskelmien  perus-
teella. Tuotantopalkkiotaksan käyttö väheni edelliseen 
vuoteen verrattuna  ja erityistaksojen  käyttö lisääntyi. 

Kuljetustaksat  nousivat vuoden aikana  2,0 % (-2,8 %).  
Kaikista ajoista suurin  osa  ajettiin  3-akselisilla  kuorma-au-
toilla. 

Kuorma-autoilla kuljetettiin maa-  ja kiviaineksia  noin  13,5 
 milj.  m3  (13  milj.  m3 ).  Rakennustöissä kuorma-autoja oli 

 713 kpl (566 kpl)  ja kunnossapidossa  299 kpl (261 kpl). 
 Vastaavasti kustannukset olivat  154  milj.  mk  (153  milj,  mk) 

 ja  81  milj.  mk  (75  milj.  mk). 

Materiaalit  

Tienpitoainekset  
Laitoksella  on  käytössä noin  1 900 tienpitoainesten  otto- 
paikkaa. Niissä  on  materiaalia runsas  190  milj.  rn3  Tästä 

 34 % on murskauskelpoista  soraa  ja  18 %  kalliota, loput  on 
 hiekkaista soraa, hiekkaa, moreenia yms. 

Tienpitoainesten ottopaikka-alueita hankittiin  340 ha  va-
paaehtoisin kaupoin  ja vuokrauksin. 

Tiealueen  ulkopuolisia aineksia käytettiin tienpitoon noin 
 20  milj.  m3 .  

Koneita oli riittävästi saatavissa. Vähäistä tarjonnan niuk- Murskaustuotteita  hankittiin  13,8  milj.  rn3  josta  36 %  oli kuutta esiintyi eräissä piireissä päällystyskauden alkaessa 	tehty kalliosta  ja  loput sorasta. 
tiehöylistä  ja tiivistyskalustosta.  

Omalla kalustolla valmistettiin  mu rskesoraa 1,9  milj.  m3  eli 
Hintakilpailutilanne  pysyi hyvänä. 	 13 %  koko murskatusta kiviainesmäärästä.  Omaa  murs- 
Koneiden vuokrauksessa käytettiin pääasiassa aikatak- 	kauskalustoa oli jatkuvassa käytössä  7  laitosta. 
saa. Yksikköhintataksa oli lähinnä kaivu-  ja kuormausko- Murskattaviksi  soveltuvien kaI lioesiintyrnien, karkeiden 
neiden maksuperusteena. 	 . moreenien  ja  pohjaveden  pinnan  alaisten sora-  ja  hiekka- 
Konetyön  tuottavuus  on  vuosina  1983-87  huonontunut  1,0 	varojen etsintää jatkettiin muutaman piirin alueella. Myös  
%ja  vuonna  1987 7,1 %. 	 näiden materiaalien hankintaa tehostettiin.  
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VOIMAVARAT 

Tarvikkeet  
Tarvikkeisiin  käytettiin  512  milj,  mk  (519  milj,  mk). 

Tärkeimmät olivat  (milj.  mk):  
19861) 1987  

Bitumituotteet2 )  168 160  
Polttoaineet  78 67  
Suolat  50 51  
Koneiden  ja  laitteiden varaosat  38 39  
Betonituotteet  17 16 

1) a.o.  vuoden kustannustaso  
2) näistä urakoitsijoiden käyttämiä bitumeja  128  milj,  mk  (124  milj. 

 mk) 
TVL:n  varastoissa oli vuoden  1987  lopussa tarvikkeita  106 

 milj,  mk:n arvosta. 

Vieraat palvelut 

Tärkeimmät laitoksen käyttämät ulkopuoliset voimavarat 
ovat konsultit, urakoitsijat sekä vuokrattu  auto-  ja  koneka

-I usto. 

Tien-  ja  sillansuunnittelun konsulttikustannukset  olivat 
 126,7  milj.  mk  (97,0  milj.  mk), mikä  on  noin  36 % (31 %) 

tiensuunnittelun kokonaiskustannuksista, 356,7  milj.  mk 
 (310,0  milj,  mk). 

Urakalla teettämisen  osuus oli  47 % (43 %)  kaikista laitok-
sen työkustannuksista. 

Rakennuttamisen  määrän tasainen nousu  on  jatkunut  jo 
 vuosikymmenen ajan  70-luvun puolivälin aallonpohjasta. 

Viimeisten vuosien aikana  on urakalla teetettävien  töiden 
valikoima monipuolistunut voimakkaasti. Toimintavuonna 
oli laskennassa runsaasti myös suurehkoja urakoita (yli  10 

 milj.  mk). 

Rakennuttamisen  osuus työkustannuksista laskettuna oli 
tienrakennustöissä  56 % (54 %), sillanrakennustöissä 82 
% (78 %), vesirakennustöissä 60 % (57 %), talonrakennus

-töissä  80 % (80 %)  ja  kunnossapitotöissä  31 % (28 %). 
Kunnossapidon urakat  olivat lähes yksinomaan päällystys - 
ja  murskausurakoita. 

Kertomusvuonna  valmistuivat seuraavat suuret urakat 
 (milj.  mk) 

kokkolan väyläurakka 	 Vesitie 	26,5  
Vt  4 Mattilanniemi-Lohikoskentie  (alus- 
rakenne) 	 K-Suomi 14,7  
Vt  3 Vantaankoski-Keimola (6  siltaa) 	Uusimaa  13,2  
Vt  4 Mattilanniemi-Lohikoskentie (3  
siltaa) 	 K-Suomi 	10,0  

Vt  12 Alasjärvi-Suorama (2  siltaa) Hme  7,7 
Ohkolan  louhinta  ja  murskaus  Uusimaa  7,3 
Karhiniemen  silta  Turku 6,8 
Mt 189 Turku -Naantali (kalliorak.)  Turku 6,8 
Mt 536 Konnuslahti-Räsälä (tienraken - 
nus)  Kuopio  6,2  
Vt  3 Vantaankoski-Keimola (3  siltaa) Uusimaa  6,0  
Koskenkylän murskaus Uusimaa  5,9  
Kairalan silta Lappi  5,9 
Mt 576 Pyykangas -Koivumäki (tienra- 
kennus)  Kuopio  5,8  
Niskan silta Kainuu  5,7 

Kertomusvuonna  solmittiin seuraavat suuret urakkasopi-
mukset  (milj.  mk): 

Kemijoen silta ("Jätkänkynttilä") 	Lappi 	42,2  
Vt  4  Kempele-Kiviniemi 	 Oulu 	41,3 
Tam miston etel. eritasoliittymä 	Uusimaa  22,4 

Mt 189 Turku -Naantali  (6  siltaa) 	Turku 	21,0 
Luukkaansalmen  silta bet.rakent. 	Kymi 	16,5 

teräsrakent. 	 11,5 

Rakennustoimialalla  solmittiin  700 kpl urakkasopimuksia. 
Tarjouskilpailuihin  otti osaa myös laitoksen oma organisaa-
tio, silloin kun työn tekeminen omana työnä  sen  mandollis-
ti. Näin töitä kilpailuttamalla voitettlin omajohtoisiksi töiksi 

 40  urakkaa, joiden kustannusosuus oli  56,0  milj.  mk . 

Urakoiden  keskimääräinen  koko  on kertomusvuonna  kas-
vanut  0,98  milj.  mk:sta  1,21  milj.  mk:aan.  Tarkastelu  on 

 tehty ilman päällystysurakoita, joiden suuruus oli keski-
määrin  4,94  milj.  mk. Vuonna  1987  pyydettiin  21 kpl  yli  5 

 milj,  mk:n urakoita (muita kuin päällyste). 

Urakkatarjoukset  pyydetään  ja  työt valvotaan sekä vas-
taanotetaan  tie-  ja  vesirakennuspiirien toimesta. Poikkeuk-
sen muodostavat ainoastaan suurimmat vesitieurakat, joi-
den tarjouspyyntöasiakirjat laaditaan TVH:ssa. Yleisten 
urakka-asiakirjojen ylläpito  ja  kehittäminen  on TVH:n  teh-
tävänä. 

Rakennuttamisen  määrän otaksutaan tulevaisuudessa li-
sääntyvän sekä määrällisesti että suhteellisesti. Urakoitsi-
joiden asiantuntemus pyritään käyttämään hyväksi  jo  ra-
kenteiden suunnittelussa. Tällöin tullaan kokeilemaan uu-
sia rakennuttamismenetelmiä, joissa urakoitsijain toimek-
siantoon sisällytetään myös suunnittelutehtäviä.  
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TUTKIMUS  JA  KEHITTÄMINEN  

Tie-  ja  liikennetutkimuksissa selvitettiin liikennemäärät 
 ja  liikenteen ajalliset vaihtelut yleisten teiden verkon eri 

osissa sekä liikenteen ajokustannuksia. 

Yleisten teiden liikenteestä,  sen  kustannuksista  ja  tiever-
kon teknisestä tilasta kerätyt tiedot talletetaan tierekiste

-rim.  Vuonna  1988  siirrytään tierekisterissä tietokantarat-
kaisuun, joka parantaa mandollisuuksia rakentaa tehok-
kaampia tienpidon suunnittelu-  ja  ohjelmointijärjestelmiä. 

Tienpidon  suunnittelussa julkistettiin tieverkon hoito-, yl -
läpito-  ja  kehittämissuunnitelma  TIE 2000. 

Tiensuunnittelussa  jatkui tietokoneavusteisen tiensuun-
nittelun kehittäminen. Erityisesti paneuduttiin tien suunnit-
telun ympäristäasioihin  ja  kaupunkiseutujen pääväylien 
standardisoimiseen  sekä tiensuunnitteluprosessiin. Uusi-
tut ohjeet kaiteiden käytöstä  ja  tien reunaympäristön suun-
nittelusta otettiin käyttöön. 

Sillansuunnittelussa  valmistui ohje "Silta  ja  ympäristö. 
 Se  käsittelee  sillan  ulkonäköä,  sillan  sovittamista ympäris-

töönsä  ja  siltapaikan  viimeistelyä. Jatkuvien teräspalkkisil-
tojen toimivuutta tutkittiin koekuormituksin. Ohje teräksis

-ten suuriläpimittaisten  putkien käyttämisestä siltojen pe-
rustusten paaluina oli valmisteilla. 

Kunnossapidon talvihoidon tiesääpalvelujärjestelmän  ke-
hittäminen käynnistyi yhteistyössä ilmatieteen laitoksen 
kanssa. Kunnossapidon tehokkuuden mittauksen periaat-
teet selvitettiin  ja  mittausjärjestelmän tiedonkeruumenetel-
miä  kehitettiin. Työnsuunnittelun atk-avusteinen järjestel-
mä otettiin tuotantokäyttöön tiemestaripiireissä. Kunnossa- 
pidon suunnittelun atk-järjestelmien kehitystyö jatkui.  As-
falttipäällysteiden  tutkimusohjelma (ASTO) käynnistyi.  Se 

 käsittää noin  100  erillistä tutkimusta. Ohjelma kestää  5 
 vuotta  ja  kustannusarvio  on  lähes  30  milj.  mk . 

Tienrakennuksessa  valmisteltiin tieverkkotasoista ylläpi-
toinvestointien valintaa  ja  ajoitusta ennustavaa tieto-
konejärjestelmää kestopäällysteisten teiden osalta. Vas-
taavan järjestelmän kehittäminen muille teille  ja  hanke- 
tasolle aloitettiin. 

Sillanrakennuksessa  jatkettiin betoniteknisiä tutkimuksia 
 ja  uusien materiaalien kokeilua sekä sillankorjausohjeiden 

laadintaa. Kantavuustutkim ukset jatkuivat kuormitusko-
kein. Siltojen hallintajärjestelmän kehittämistä jatkettiin. 

Maatutkimuksessa  jatkettiin koealueella tutkimusta 
"Kuorma-autoakselistojen vaikutus tierakenteiden rasittu-
miseen" täydentämällä koekentän instrumentointia  ja  teke-
mällä uusia, edellisiä tutkimuksia täydentäviä mittauksia. 
Kentällä tehtyjä jännitysmittauksia vertailtiin herk-
kyysanalyysillä teoreettisiin laskelmiin. Vuonna  1979  aloi-
tettua havaintoteiden seurantaa jatkettiin täydentävillä 
kenttätutkimuksilla  ja  perustamalla havaintotietojen tieto - 
kanta.  Arktinen tietutkimus jatkui. 

Vesitienpidossa  laadittiin merenkulkuhallituksen meri-
väyläohjelmaa varten alustava selvitys  12  merisataman  tu

-loväylän syventämisen  taloudellisuudesta. Saimaan kana-
van jäänmurtoavustusten vaihtoehdoista  ja  talviliikenteen  

kustannuksista  ja  hyödyistä Saimaalla tehtiin selvitykset. 
Työryhmä valmisteli suosituksen ilmajohtojen alikulkukor-
keuksista sisävesillä. Satama-asiain neuvottelukunta 
(SANKA) jatkoi valtakunnallisen satamien kehittämisohjel-
man laatimista. Työ valmistuu vuonna  1988.  

Tietojenkäsittelyn ohjausta tehostettiin. Osastojen  ja  piiri-
en kehittämissuunnitelmat  v. 1987-90  laadittiin laitoksen 
kokonaissuunnitelman pohjalta. Järjestelmäkehityksen 
koordinoimiseksi tarkistettiin laitoksen toimintojako sekä 
tieto-  ja  järjestelmäarkkitehtuurit.  Teknisen arkkitehtuurin 
osalta panostetti  in  erityisesti tietoli ikenteen kehittämiseen. 
Yhtenäisen menetelmäkehityksen tueksi valittiin  TIKE  (tie-
tojenkäsittelyn kehittämis)malli, jonka valmistelu aloitettiin.  

M ittavasta  laitoksen laskentajärjestelmän uudistamisesta 
saatiin koekäyttöön henkilöstö-  ja  tarvikehallinnon tietojär-
jestelmät.  Arkisto-  ja  diaarijärjestel  män  määrittely käynnis-
tyi. 

Museotoiminnassa Merikarvialla  sijaitseva Lankosken 
kaksiaukkoineri vuonna  1887  rakennettu kiviholvisilta valit-
tiin uudeksi tiemuseokohteeksi. Lauttanpään riippuansas-
silta Mietoisissa korjattiin kevyen liikenteen käyttöön. Pihti-
putaan kirkonkylässä sijaitseva Heinäjoen  sillan  historiaa 
käsittelevä teos valmistui. Tiemuseon rakennushankkeen 
suunnittelua jatkettiin. Varistaipaleen kanavalla avattiin lai-
toksen  kolmas  kanavamuseo,  joka esittelee Heinäveden 
reitin kanavien historiaa. 

Haasteet 
Tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan tämän hetken haasteet 
liittyvät laitoksen organisaatiouudistukseen  ja sen  mukana 
tavoiteltuun uudistuvaan laitoskuvaan.  Em.  toiminnan  on 

 osaltaan huolehdittava siitä, että laitoksen T&K-toiminta 
vastaa yhteiskunnan tienpitoon kohdistamiin odotuksiin  ja 

 että vuoropuhelu yhteiskunnan kanssa laitoksen toiminnan 
tavoitteista voidaan käydä jatkuvasti paranevan tieverkkoa 

 ja  liikennettä koskevan tiedon varassa. 

Laitoksen tutkimus-  ja  kehittämistoiminnassa  otetaan huo-
mioon  em.  haasteet seuraavasti: 
-  Liikenteen tulevasta kasvusta, joka  on  tärkeä mitoittava 

tekijä tienpidolle  ja  vesitienpidolle,  on  saatava realistinen, 
 tie-  ja  vesitieverkolle kohdennettu  kuva.  

-  Tieverkon eri osille suunnitellusta liikenteellisestä  ja ra
-kenteellisestä  kunnosta  on  voitava sopia siten, että käy-

tettävissä olevat rahoitusmandollisuudet  sen  sallivat. 
-  Tieverkon liikenneturvallisuuden kehitys sekä tieverkos

-ta ja  tieliikenteestä  aiheutuvat ympäristöhaitat  on  voitava 
arvioida  ja  hallita. 

- Tielaitoksella  on  oltava edelleen valmius omalta osaltaan 
tarkastella tieliikenteen  ja  rautatieliikenteen sekä vesilii-
kenteen yhteistyökysymyksiä siten, että  koko  valtakun-
nan liikennejärjestelmän toimivuus voidaan saattaa opti-
maaliselle tasolle.  
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VISIOT VUOTEEN  1992 

Tie-  ja vesirakennuslaitoksen  uusi hallintoasetus tulee voi-
maan  1.10.1988. Se  samoin kuin hallinnon yleisellä tasolla 
tapahtuvat uudistukset antavat entistä joustavammat mah-
dol lisuudet laitoksen toimintaorganisaation  ja  -tapojen jat-
kuvaan kehittämiseen toimintaympäristön haasteiden mu-
kaisesti. 

Uusien mandollisuuksien hyväksikäyttö edellyttää, että lai-
toksen johdolla  ja koko  henkilöstöllä  on  selkeä  kuva -  visio 
- siitä, miten laitoksen tandotaan toimivan tulevaisuudes-
sa.  Tie-  ja  vesirakennushallitus asetti kaksi työryhmää täs-
mentämään visiota  -92.  Työryhmien työ  on  koottu yhtei-
seen raporttiin, johon laitoksen johtoryhmä kiteytti ydinasi

-at jatkokehittämisen  pohjaksi. 

Tielaitos  palvelee 
Tielaitos  on palvelulaitos.  Sitä ohjaavat asiakkaiden tar-
peet. Päätuote  on tienkäyttäjille  tarkoitettu  tie  siihen liittyvi-
ne palveluineen. Tiesuunnitelmat ovat paitsi välituotteita 
tien aikaansaamiseksi, myös sellaisenaan maankäytön 
suunnittelijoita palvelevia. Tiestöä  ja tienpitoa  koskevia tie-
toja tarvitsevat kuljetusten suunnittelijat sekä materiaalitoi-
mittajat  ja urakoitsijat.  Lupia tienkäytöstä tuotetaan erikois-
kuljetusten suorittajille, tienvarren asukkaille  ja  yrittäjille. 

Rahat päätuotteeseensa, tiehen, tielaitos saa edelleenkin 
valtion  tulo- ja  menoarviossa, muille tuotteille halutaan ra-
hoitus suoraan asiakkailta.  

...ja  vastaa tuloksesta 
Laitoksen toimintaa ohjataan tulostavoitteiden avulla. Lai-
tos toimii seuraavilla tulosalueilla: 
-  tieliikenteen palvelujen tehokkuus, jossa tulosohjaus ta-

pahtuu tieverkon yhdistävyyteen, teiden kuntoon, tielii-
kenteen sujuvuuteen  ja  turvallisuuteen, liikenteen oh-
jaukseen, tienvarsipalveluihin sekä tieympäristöön liitty-
vien tulosmittareiden avulla 

-  toiminnan tuottavuus, jossa ohjauksen välineenä  on  si-
säisen toiminnan tuottavuutta osoittavat mittarit 

-  toiminnan vaikuttavuus, jossa tulosasetannan  ja -arvioin-
nm  kriteerit johdetaan tielaitoksen roolista toisaalta to-
teuttaa yleisesti hyväksyttyä liikennepolitiikkaa, toisaalta 
vaikuttaa siihen. 

Vastaavat tulosalueet koskevat vesitienpitoa. Eri tulosalu-
eille asetettavat tulostavoitteet voivat olla operatiivisia  tai 

 strategisia. 

...keskittyy vahvuuksiinsa 
Laitos keskittyy omille vahvoille alueilleen, joilla  sillä  on 

 vahva taitotieto, muilla alueilla palvelut ostetaan sieltä, 
missä  on  paras laatu/hintasuhde.  

...arvostaa ihmisiä  ja  osaamista 
Laitos haluaa siirtyä byrokratiakulttuurista palvelu-  ja tulos- 
kulttuuriin.  Se on  vaativa haaste sekä johtamiselle että  ko- 

ko  toiminnalle. Oikean palveluhengen luominen edellyttää 
 vallan ja  vastuun hajauttamista  sinne,  missä asiakas koh-

dataan.  Se  edellyttää johtamisen lähtökohdaksi positiivis-
ta, kanssatyöntekijään luottavaa ihmiskuvaa. Johtamisen 
tulee olla enemmän yhdessä tekemistä  ja  yhdessä sopi-
mista.  Organisaatiossa  on  kunnioitettavaa asiantuntemus-
ta  ja  osaamista. Keskushallinnon asiantuntijaresurssien 
tehtävänä  on  tulosyksiköiden tukeminen  ja  palvelu. 
Vastuuta  ja toimivaltaa hajauttava asiakasläheinen  organi-
saatio  on  myös työntekijöilleen haasteellinen  ja  motivoiva 
työpaikka. 

Suunnittelu  on  vuorovaikutusta 
Suunnittelussa, sekä tiestöä kokonaisuutena tarkastele

-vassa tienpidon  suunnittelussa että tiejaksoittain 
etenevässä tiekohtaisessa suunnittelussa,  on  asiakkaiden 
kuuleminen olennainen edellytys onnistumiselle.  On  tehtä-
vä yhteistyötä  ja  etsittävä ratkaisuja, jotka ovat mandolli-
simman monen hyväksyttävissä. 

Suunnittelu kehittyy entistä vaativammaksi  ja  monipuoli-
semmaksi. Siinä tarvitaan insinöörien lisäksi monia eri 
asiantuntijoita, ekonomeja, sosiologeja, psykologeja, ark-
kitehtejä  ja ympäristöasiantuntijoita. Tietekniikan  ammatti-
laisille  jää  vastuu tekniikasta  ja  asiantuntijoiden näkemys-
ten yhteensovittamisesta. 

Tuotannossa kilpaillaan 
Kehittynyt teknologia, lisääntyvät kansainvälinen  ja  kansal-
linen yhteistyö sekä yhteiset standardit  ja ohjeistot 
edesauttavat urakointia ja  lisäävät kilpailumandollisuutta. 
Tätä käytetään hyväksi, kun tuotanto toteutetaan nykyistä 
suurempina hanke-  ja urakkakokonaisuuksina  sekä pää-
asiallisesti kilpailuttamalla. 

Liikennettä palvellaan 
Pelkkä  tie  ei nykypäivän asiakasta tyydytä. Tarvitaan opas-
tusta  ja  palvelua. Tielaitos vastaa palveluista osittain itse  ja 

 organisoi loput yhteistyönä. Palvelut laajenevat  ja  moni-
puolistuvat, liikenteen ohjaus automatisoituu, liikennetur-
vallisuustyö tehostuu  ja erikoiskuljetukset  saavat luvat, 
opastuksen  ja  neuvonnan nopeasti  ja  joustavasti. 

Tiepiirit  vastaavat tuloksesta alueellaan 
Varsinaisia tienpidon tulosyksiköitä ovat tiepiirit pääjohta-
jan alaisuudessa. Tuloksiin pääseminen edellyttää myös 
toimintavapautta  ja  vastuuta sekä joustavaa yhteistyötä 
alueellisella  ja  paikallisella tasolla. 

Tiekeskus  tukee  ja  palvelee 
Tulosyksiköt  käyttävät harkintansa  ja  tarpeensa mukaan 
keskushallinnon palveluita  ja  maksavat niistä. Tulevan 
keskushal linnon, tiekeskuksen, yksiköistä aluksi pieni, 
myöhemmin yhä laajeneva  osa  toimii myös tulosyksikköi

-nä,  jotka eivät saa rahoitusta automaattisesti valtion budje-
tista, vaan palvelemiensa yksiköiden kautta.  
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KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 

Kehitysyhteistyö 
Laitoksen osuus Suomen kehitysyhteistyöviennistä kasvoi 
edelleen. Kaksitoista kehitysyhteistyöhanketta oli käynnis-
sä kandeksassa maassa. Uusia hankkeita aloitettiin neljä 

 ja  kaksi saatiin päätökseen. Meneillään olevien hankkei-
den yhteinen kustannusarvio  on  noin  450  milj.  markkaa. 
Vuoden  1987 hankekustannukset  olivat noin  94  milj,  mark-
kaa. 

Suurin  osa kehitysyhteistyöhankkeista  on  ollut satamiin  ja 
vesiteihin  liittyviä, mutta myös tietekniikkaan, erityisesti 
tien kun nossapitoon liittyvien hankkeiden määrä  on  lisään-
tymässä. 

Vietnamissa alkoi Pha  Rungin telakan neuvontaprojekti. 
Telakasta  tehdään taloudellisesti kannattava itsenäinen tu-
losyksikkö. Vaiheen kesto  on  kaksi vuotta  ja  kustannusar-
vio  14  milj.  markkaa. Pha  Rungin telakan  väylän ruoppaus 
valmistui. 
Bangladeshissä jatkui Chittagongin sataman konttiter-
minaalin kehittäminen. Konttiterminaalille vuodelle  1987 

 asetettu liikennemäärätavoite  40 000 konttia  saavutettiin 
 jo  vuonna  1986.  Vuoden  1987  liikenne oli  60 000 konttia. 

 Suomen kehitysapu, joka koostuu kalusto-  ja varaosatoi-
mituksista,  teknisestä avusta  ja  koulutuksesta, oli vuosina 

 1984-87  yhteensä noin  34  milj.  mk. Vuoden aikana tehtiin 
Bangladeshissä kolme esiselvitystä mandollisista uusista 
hankkeista, joista merkittävin  on Monglan  sataman kantti-
terminaalihanke. 

Mosambikissa jatkui Nacalan sataman konttiterminaalin 
kehittämisen toinen vaihe.  Sen  päättyessä  v. 1988 kontti-
terminaaliin on  koulutettu terminaalin käyttö-  ja  hallinto- 
henkilöstö, luotu laitteiston huoltosysteemi sekä rakennet-
tu riittävästi konttikenttiä  ja  muita tarpeellisia rakenteita 
noin  60 000  kontin vuotuista liikennettä varten. Toisen vai-
heen kustannusarvio  on 63  milj.  mk. 

Beiran  satama Mosambikissa  ja  siihen liittyvät  tie-  ja  rauta-
tieyhteydet Zimbabween  ja Malawiin  muodostavat yhden 
eteläisen  Afrikan  tärkeimmistä kuljetusreiteistä.  Sen  kehit-
tämiseen osallistuvat kaikki Pohjoismaat, useat muut Eu-
roopan valtion,  USA,  Kanada  sekä  EEC. 

Beiran  kaupungin kehittämistä koskevat tutkimukset, ns. 
 Town Study  ja  Port Study,  valmistuivat. Sataman konttiter-

minaalin  1 -vaihe aloitettiin. 

Sambiassa  jatkui maan tielaitokselle toimitettujen kolmen 
murskauslaitoksen käytön tehostaminen.  Sen  päätavoite 

 on  ohjata  ja  kouluttaa paikallista hallinto-  ja käyttöhenkilö
-kuntaa työn tehostamiseksi.  Projektin  1 -vaihe päättyi vuo-

den  1987  lopussa  ja sen  kustannusarvio  on 16  milj.  mk . 

Tansaniassa jatkui  Dar es Salaamin  sataman konttiter-
minaalin rakentaminen. Sataman kehittämiseen osallistu-
vat Suomen ohella Ruotsi, Tanska, Hollanti, Englanti sekä 
mandollisesti  Italia  ja  Belgia. Suomen osuuden kustan-
nusarvio  on 100,2  milj.  mk  (18,3 %)  ja  aikataulu kolme 
vuotta.  Suomi  toimittaa konttiterminaaliin koneet  ja  antaa 
niiden käyttö-  ja huoltokoulutusta.  

Tansanian  ja Sambian välisen Tazaran radan  toiminnan te-
hostaminen jatkui Tansaniassa.  Se  sisältää onnettomuuk-
sien vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä  radan 
raivauskalustotoimituksia.  Suomesta annettavan avun 
määrä  on 28  milj.  mk . 

Perussa jatkui kehitysyhteistyöhanke, jonka tarkoituksena 
 on  teiden rakentamisessa  ja kunnossapidossa  käytettävi-

en tiekoneiden kunnostaminen  ja  siihen liittyvä henkilöapu. 
 Projektin  kesto  on  kolme vuotta  ja  kustannusarvio noin  22 
 milj.  mk . 

Zimbabwessa  tehtiin Mutaren ohikulkutien yleissuunnitel
-ma.  

Kaupallinen vienti 
Vuonna  1987  toteutettiin kaksi pienehköä kaupallista han-
ketta. 

Järjestöt  
Tie-  ja  vesirakennuslaitos osallistui edellisten vuosien ta-
paan eri kansainvälisten järjestöjen toimintaan  ja  työsken-
telyyn. 
Tällaisia kansainvälisiä  yhteistyöjärjestöjä  ovat  
- PIARC,  Permanent International Association of Road 

Congresses 
- PIANC,  Permanent International Association of Naviga-

tion Congresses 
-  OECD, Organization for Economic Co-operation and De-

velopment 
- ECE,  Economic Commission for Europe 
- ICHCA,  International Cargo Handling Coordination Asso-

ciation 
- IALA,  International Association of Lighthouse Authorities 
- AIPC, Association Internationale des Pontes et Charpen

-tes 
- IRF,  International Road Federation 
-  ICI, International Commission on Illumination 
- EUCO-COST, Commission on the European Com-

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

- TRB,  Transportation Research Board 
- PTRC,  Planning and Transport Research and Computa-

tion 
- UNCTAD,  United Nations Conference on Trade and De-

velopment  
Pohjoismaisia  yhteistyäjärjestöjä  ovat  
- PTL,  Pohjoismaiden Tieteknillinen Liitto 
- NKV/TTV,  Nordisk Kommitté för Vägtrafiklagstift-

ning/Trafiktekniska utskottet 
- NKTF,  Nordisk Kommitté för Transportekonomisk Forsk-

ning 
- NORDPIANC,  Permanent International Association of 

Navigation Congresses 
-  NAT,  Nordiska Rädets ämbetsmannakommitté för Trans-

portfrågor, Planeringsutskottet.  
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TVL:N  MENOT 

Käytetyt määrärahat tehtävittäin  1983 1984 1985 1986 1 987 1988  
milj. mk 1  (myön- 

netty)5  

Tie-ja vesirakennushallinto  yhteensä  335,5 361,3 402,0 417,2 461,6 467,9  
Palkkaukset  277,2 296,6 327,6 330,5 372,8 395,8  
Muut kulutusmenot  40,2 47,2 50,6 55,4 59,9 63,5 
Tietokoneetjatoimistokalusto  6,9 3,9 10,7 15,5 16,4 6)  

Sekalaiset menot  11,2 13,6 13,1 15,8 12,5 8,6  
Tiet yhteensä  3062,1 3109,8 3383,8 3679,5 4069,3 41 33,2  

Kunnossapito  1251,9 1323,7 1474,5 1489,0 1580,5 1640,0  
Avustukset  114,4 124,0 156,7 184,8 225,4 229,2  
Kaluston hankkiminen  127,2 97,3 115,7 138,8 165,3 170,0 
Talonrakennukset2  47,2 40,7 51,7 43,1 45,5 26,1 
Rakentaminen 23  1252,1 1236,7 1276,0 1455,2 1631,5 1877,9 
Suunnittelu 2  130,8 139,4 151,1 187,2 224,9 
Ulkop.  tehtävät työt  44,2 53,5 52,1 67,9 65,4 67,0 
Tiealueetjatontit  94,3 104,5 106,0 113,5 130,8 123,0 

Vesitiet  ja  satamat yhteensä  168,1 161,2 193,3 168,6 233,8 150,9  
Palkat, käyttö, kunnossapito  33,5 36,2 37,4 39,1 45,0 44,7  
Satamien rak.avustus  1,8 3,1 4,0 5,3 6,1 6,9  
Kalusto, talonrak., vesiteiden  ra- 
kentaminen24  58,8 56,5 57,6 44,4 53,6 38,6  
Merenkulkuhallituksen työt  27,4 31,8 36,0 29,2 41,7 6,1  
Muut vieraat työt  6,6 33,6 58,3 50,6 87,4 54,6 

TVL:n  menot yhteensä  3565,7 3632,3 3979,1 4265,3 4764,7 4752,0  
(vuoden  1987 kustannustasossa) 8  41 60,0 4024,3 4226,1 4438,2  

Tienpitoon käytetyt määrärahat (kunnossapito, suunnittelu  ja  rakentaminen) 

Uusimaa  351,7 344,0 384,6 432,7 468,5 512,0 
Turku 319,8 352,2 375,4 408,7 440,4 452,9  
Häme  283,4 299,0 328,4 343,6 389,2 389,3  
Kymi  141,9 142,4 161,2 169,4 191,5 207,3  
Mikkeli  140,3 142,4 157,8 166,2 178,3 202,0  
Pohjois-Karjala  136,9 132,4 138,8 144,9 149,8 141,4  
Kuopio  158,7 168,3 171,4 192,3 201,5 197,7  
Keski -Suomi 154,8 162,0 176,2 194,2 237,1 233,1 
Vaasa 222,5 231,2 258,3 268,3 301,1 298,8  
Keski-Pohjanmaa  98,7 101,9 103,5 108,8 113,5 110,6 
Oulu 157,8 151,8 173,0 174,2 209,7 217,0  
Kainuu  124,1 134,5 133,7 141,5 137,3 125,2  
Lappi  308,2 297,7 291,5 320,6 342,3 316,2 
TVH  35,8 40,0 47,8 66,1 76,9 114,4 
Kokomaa  2634,8 2699,8 2901,6 3131,5 3436,9 3517,9 

1 Siirtomäärärahojen  osalta  on  taulukossa ao. vuonna käytetyt  varat 5 Tilanne  5.4.1988 
2 Mukaanlukien  ulkopuolinen rahoitus 6 Sisältyy  kohtaan "Kaluston hankkiminen" 
3 Sisältää kunnossapidon työllisyysmäärärahat 7 Sisältää  suunnittelun 
4 SisäItää vesitiealueiden  hankkimisen 8 tr-ind.  108, 1985=100 



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET  I FINLAND 19 

Till  läsaren 

Året  1987  var det  år, då  väg- och vattenbyggnadsverkets 
långtidsplaner för väg- och vattenvägghållning  under  pe-
rioden fram  till  årtusendets  slut  godkändes. 

Uppgörandet av planerna  tog  flera  år  i anspråk i väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen och i verkets olika distrikt. Först 
utreddes nuläget. Därefter uppgjordes  en  prognos för tra-
fikutvecklingen  till år 2000.  Efter förhandlingar med trafik-
ministeriet om målen för väg- och trafikförhållandena vid 
årtusendets  slut,  planerades slutligen  de  åtgärder, med vil-
ka målen  på  det effektivaste sättet kunde uppnås. 

Planerna gjordes inte upp i enbart statlig regi, utan  man 
 stod ett flertal gånger i förbindelse med sådana or-

ganisationer och verk  på  landskaps- och riksnivå, vilkas 
verksamhet  på  sätt eller annat har  man  trafik att göra.  De 

 mål, som  man  ställt upp för vägnätet återspeglar t.ex. inte 
enbart trafikministeriets och väg- och vattenbyggnadssty-
relsens åsikt, utan baserar sig  på en bred  samhällelig 

 opinion. Under beredandet  av planerna informerades bl.a. 
riksdagens trafikutskott och statsutskottets trafiksektion. 

Vägplanen VÄG  2000 (TIE 2000 coh vattenvägplanen VP 
2000 (VO 2000)  har erhållit trafikministeriets principiella 
godkännande. Målen för  år 2000 -  vilka naturligt utgör  den 

 väsentligaste delen av planerna - kan inte anses vara för 
ambitiösa och  under  inga omständigheter utopiska, i syn-
nerhet  då man  beaktar, att  Finland är  ett vidsträckt,  till  alla 
delat befolkat  land  som ligger avsides från  de  huvudsakli-
ga marknadsområdena.  Då man  vidare beaktar, att  93 % 

 av persontrafiken och  66 %  av godstrafiken går  på  väg och 
att dessa båda fortsättningsvis ökar, förstår  man,  att det  är 

 av synnerligen stor betydelse för både näringsliv och med-
borgare vilket skick vårt vägnätet  är  i. Genom åtgärderna i 
VAG  2000  kan skicket förbättras från att  ha  varit knappt till-
fredsställande  till  att vara starkt tillfredsställande. 

Efter detta återstår att förverkliga planen. Möjligheterna  till 
 detta  är  i högsta  grad  beroende av  de  anslag, som regerin- 

gen framställer och riksdagen godkänner i samband med 
behandlingen av statsbudgeten.  1986 ochi 987  kunde väg-
verkets anslag ökas i enlighet med VAG  2000.  Ar  1988 

 stannade tillväxten av. Aret  1989  kommer således att  visa 
 om möjligheterna fortfarande finns för ett förverkligande av 

planerna. 
Riksdagen har högsta beslutsrätten beträffande landets 
förvaltning.  I  riksdagens ställningstagande  till  budgeten för 

 år 1 988  står följande skrivet: 

Riksdagen har i sina svar tIl regeringens propositioner 
angående statsförslagen  1985, 1986  och  1987  förutsatt, 
att regeringen vidtar omedelbara åtgärder för att förbätt-
ra huvudvägarnas kapacitet och bärighet  så  att  de  mots-
varar trafikens krav och att regeringen därför höjer 
väghållningsanslagen kännbart.  Så  har emellertid inte i 
väsentlig  grad  skett i budgetpropositionen för  år 1988. 

 Detta har i regeringens  proposition  lett  till  att  de  mindre 
grundförbättrings arbeten i betydande  grad  minskat, vil-
ket i  sin  tur leder  till  att  en  stor  del  av  de trafikunderlättan-
de  och säkerhetsfrämjande åtgärderna framskjuts. 

-  Riksdagen förutsätter, att regeringen målmedvetet fort-
sätter ökandet av väghållningsanslagen  under de  när-
maste åren och att anslag i tillräcklig  grad  reserveras för 

 de trafikmässigt  viktiga objekten  men  också för åtgärder 
som förbättrar vägnätets basservicenivå.'  

Då  dessa ord byts ut  mot  anslag, kommer planen VÄG 
 2000  att förverkligas.  

Jouko Loikkanen  
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SAMMAN  DRAG  

Vägtrafl  ken 
I  slutet av  år 1987  var bilbeståndet i  Finland 1,92  miljoner 
bilar, av vilka  1,70  miljoner var personbilar. Personbilarnas 
antal ökade  under  året  4,9  procent och  de  övriga bilarnas 
antal  5,7  procent.  I  slutet av  år 1987  fanns det  344  person-
bilar  per 1000  invånare i vårt  land.  

År  1987  var trafikarbetet  på de  allmänna vägarna  23,9  mil-
jarder bilkm.  Over  hälften av arbetet utfördes  på  huvudväg- 
nätet. Vägtrafiken ökade  år 1987  med  4  procent. 

Belastningen  på  vägarna ökar inte enbart som  en  följd av 
trafiktillväxten, utan också pga  den  kraftigt ökade tunga 
trafiken.  Under de  senaste  10  åren har godtransporterna 

 på  vägarna ökat med drygt  40  procent.  Under  samma tid 
har vägtransporternas andel av det totala transportarbetet 
ökat och  är  för tillfället  ca 66  procent.  

Man  räknar med att det  år 2010  finns  ca 2,4  miljoner per-
sonbilar i  Finland.  Det skulle innebära  475  personbilar  per 
1000  invånare. Personbiltrafiken beräknas öka med  ca 40 

 procent  till år 2010.  Lastbiltrafikens tillväxt beräknas vara 
 en  aning långsammare, dvs  ca 30.. .35  procent. 

Trafiktillväxten koncentrerar sig  till  huvudvägarna och söd-
ra  Finland.  Trafiken  på  huvudvägarna ökar enligt prog-
noserna med  ca 60  procent  till år 2010. På de  övriga vä-
garna stannar tillväxten vid  20.. .30  procent.  I  södra  Finland 

 beräknas trafiken öka med  45.. .55  procent, i mellersta  Fin-
land  med  30.. .50  procent och i norra  Finland  med  20.. .35 

 procent. 

Bilbeståndet(31.12.)  1986 1987  Förändring 

Personbilar  1619848 1698671 +4,9  
Bussar  9166 9233 +0,7  
Lastbilar  51747 51956 +0,4 
Paketbilar  135718 146219 +7,7 
Ovriga  bilar  12470 13640  ^9,4  
Totalt  1828949 1919719 +5,0  

Väg nätet 
Omfattning 

Det allmänna vägnätets totala längd ökade  år 1987  med 
 135 km,  främst genom att enskilda vägar ändrades  till  all-

männa vägar.  I  slutet av året var  de  allmänna vägarnas 
längd  76090 km. 

De  allmänna vägarna, 
km(31.12.)  1986 1987  Förändring  

(km)  

Riksvägar 'i 	Huvud-  7426 7432 +6 
Stamvägarf 	vägar  3960 3955 -5  
Regionala vägar  7768 7815 +47  
Matarvägar  14792 14766 -26  
Förbindelsevägar  42009 42122 +113  
Allmänna vägar totalt  75955 76090 +135  

slutet av  år 1987  var motorvägarnas längd  204 km  och 
motortrafikledernas längd  156 km.  

Det allmänna vägnätet  är  med tanke  på  det nuvarande om-
rådesstrukturen och dess tilltänkta utveckling i stort  sett  till-
räcklig. Inte  ens på  glest bebygda områden  är  behovet 
nämnvärt för ett utvidgande av vägnätet.  

Under de  närmaste åren  är  målet att bygga endast trafik-
ekonomiskt lönsamma eller med tanke  på  produktions-
verksamhetens etablering nödvändiga nya väg- och bro-
förbindelser. 

Vägarnas framkomlighet  

I  början av årtiondet förekom det köer och trafikstockningar 
främst i samband med arbetsrese- och veckoslutstrafik  på 
utfartsvägarna  i huvudstadsregionen.  Nu är  köer och 
stockningar rätt allmänna  på  nästan alla riksvägar som 
sammanbinder landskapscentra. Huvuddelen av köerna 
uppstår i samband med veckoslutstrafiken,  men  proble-
men har blivit allmännare också  under  vardagarna. År 

 1987  var längden av huvudvägar med veckoslutsstocknin-
gar  670 km  och längden av huvudvägar med långa köer 

 1700 km. Den  totala längden av nämnda vägar ökade med 
 180 km  från föregående  år.  

Som  en  följd av  den  ökande trafiken kommer trafikstock-
ningarna fortsättningsvis att öka  under de  närmaste åren. 

 De  byggnadsprojekt  på  huvudvägarna som igångsatts el-
ler sätts igång  de  närmaste åren verkar förbättrande  på 

 vägförhållandena först i början av 1990-talet. 

Trafiktillväxten som förorsakats av  den  splittrade samhälls-
strukturen  på  stadsområdena och  den  ökade bilanvänd-
ningen har förvärrat trafikproblemen i  de  större städerna 
och speciellt i storstadsregionen. Huvudvägnätet och ga-
tunäten i  de  större städerna förmår inte utan betydande 
nyinvesteringar förmedla  den  växande trafiken utan att 
körförhållandena och trafiksäkerheten försämras och utan 
att trafikkostnaderna och miljöproblemen ökar.  

På  det övriga vägnätet  är  trafikförhållandena i allmänhet 
tillfredsställande. Stockningar förekommer i allmänhet en-
dast i huvudstadsregionen. Förbättringsåtgärder bör vidta-
gas  på  för smala, krokiga eller annars svaga vägar.  
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Trafiken  på  det lägre vägnätet beräknas öka långsammare 
 än  genomsnittet och försämrar inte nämnvärt körförhållan-

dena och trafiksäkerheten.  

På  i stort  sett  alla regionala vägar och matarvägar kan  man 
 köra med hastigheter av  70. ..80 km/h  och  på  förbindelse-

vägarna med hastigheter av  50.. .60 km/h.  
Huvudvägarnas fördelning  på 	1986 
servicenivå- och hastighets- 	% 
begränsningsklasser 

 (km, 31.12.)  

1987  
%  

Goda körförhållanden  9200 81 9020 80  
Köer, svårt att köra om  1580 14 1700 15  
Kraftig köbildn ing  560 5 620 5  
Trafikstockning  50 0 50 0  

Hastighetsbegränsning:  
-100 (120) km/h 8560 75 8630 76 
-80 (100) km/h 2490 22 2420 21 
-60 (50) km/h 340 3 340 3  
Totalt  11390 100 11390 100  

Cykel- och gångtrafikens förhållanden har förbättrats be-
tydande  grad under de  senaste åren. Cykel- och gångvä-
garnas längd växte med  140 km  från föregående  år  och 
var i slutet av året  2530 km. Trots  det saknas cykel- och 
gångvägar vid ett stort antal vägar i tätorterna. 

Målet  är  att före  mitten  av 1990-talet reducera köerna och 
höja körhastigheterna  på de  viktigaste huvudvägarna mel-
lan landskapscentra  till  nära 100km/h.  På  det övriga väg-
nätet sätts största vikten  på  att förbättra  de  vägar som  är I 

 dåligt skick.  De  större städernas trafik- och miljöproblem 
minskas genom nya förbifarts- och genomfartsarrange-
mang.  I  övriga tätorter läggs stor vikt vid förbättrandet av 
trafiksäkerheten genom att bygga nya cykel- och gångvä-
gar. 

Beläggningssituationen och vägarnas kondition 

Tyngdpunkten för väghållningen har  sedan mitten  av  1970- 
talet legat  på  det lägre vägnätet.  En  betydande  del  av in-
vesteringarna bestod av beläggandet av grusvägar. Efter 

 år 1975  har  14000 km  grusvägar belagts, dvs  1100.1200 
km per år. 

Under år 1987  följde verksamheten samma riktlinjer.  1060 
km  allmän väg fick  fast  beläggning, vilket var  110 km  mind-
re  än  föregående  år. I  slutet av året fanns det  14990 km 

 permanentbelagda vägar och  29050 km oljegrusbelagda 
 vägar. Grusvägarnas längd var  32050 km,  av vilka  3415 

km  var matarvägar och  28625 km  förbi ndelsevägar.  

Ca 7  procent av trafiken  på de  allmänna vägarna gick  på 
 grusvägar. Huvuddelen av grusvägarna  är lågtrafikerade. 

De  livligt trafikerade grusvägarna med  en  som martrafik  på  

över  500  bilar  per  dygn, har  en  längd av  ca 390 km.  Grus-
vägarnas kondition  är  utanför tjällossningsperioden  till-
fredställande. 

Under de  närmaste åren  är den  främsta målsättningen att 
belägga  de  livligast trafikerade grusvägarna (sommartrafi-
ken  300. .500  bilar  per  dygn) och iståndsätta grusvägar 
som  är  utsatta för tjälskador i  den grad,  att  man på  det läg-
re vägnätet kan ge garantier för att näringslivets  transpor-
ter  kan utföras året  runt. 

De  belagda vägarnas 
längd 	 1986 	1987 
(31.12.) 	 km 	% 	km 	%  

Huvudvägar  11390 100 11390 100  
Regionalavägar  7710 99 7805 100  
Matarvägar  11080 75 11350 77  
Förbindelsevägar  12820 31 13500 32  

Totalt  43000 57 44045 58  

Grusvägar med dålig bärig  
het 1986 %  1987  %  
(km, 31.12.)  

Huvudvägar - - - 
Regionalavägar  15 23 -  
Matarvägar  1140 31 1190 35  
Förbindelsevägar  6650 30 9010 31  
Totalt  9805 30 10200 32 

De  belagda vägarnas kondition och bärighet har försäm-
rats  under de  senaste åren.  De  belagda vägarna byggs för 
att hålla  15. ..30 år,  varefter vägkonstruktionen bör förstär-
kas. Största delen av vårt belagda vägnät byggdes  på 
1960-  och 1970-talen. Det belagda vägnätets kondition 
och  de föråldrande  konstruktionerna förutsätter, att största 
delen av  de  belagda vägarna bör grundförbättras före  år 
2000. 

I  synnerhet har permanentbeläggningarna  på  huvudvägar-
na försämrats  under  1980-talet. Ar  1987  var längden av 
permanentbelagda vägar med dålig bärighet  2640 km (18 
%).  Skadorna i konstruktionerna  är dock  ännu rätt små. 

 Den  kraftiga spårbildningen, som utgjorde det största prob-
lemet  på  huvudvägarna i  mitten  av 1980-talet, har  under 
de  två senaste åren minskat, från  360 km år 1986 till 200 
km ån 987.  
Permanentbelagda vägar med  1986 	1987 
dåligbärighet(km,31.12.) 	% 	%  

Huvudvägar  970 11 1450 17  
Regionalavägar  250 10 300 12  
Matarvägar  340 20 380 21  
Förbindelsevägar  500 26 510 26  
Totalt  2060 14 2640 18  

Längden av oljegrusvägar som har dålig kondition har  un- 
der  hela 1980-talet hållit sig konstant, dv  ca 6000 km.  Ar 

 1987  var situationen i viss mån bättre.  Ca 4000 km (16 %) 
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oljegrusväg  har  en  yta som  är  i dåligt skick och  5750 km 
(20  %)  har dålig bärighet. Ett flertal vägar  är  överlag i dåligt 
skick.  
Oljegrusvägar  med dålig 	1986 	1987 
bang het 	 km 	% 	km  %  

Huvudvägar  160 0 180 7  
Regionalavägar  860 16 780 15  
Matarvägar  2170 23 2010 24  
Förbindelsevägar  2830 26 2780 24  
Totalt  6020 21 5750 20  

Av broarna  är 95  procent i antingen gott eller tillfredsstäl-
lande skick. Ar  1987  var  de  trafikbegränsade  broarnas an-
tal  352,  vilket  är 13  mindre  än  föregående  år.  Som  en  följd 
av  de  förhöjda fordonsvikterna bör  460  broar förbättras tidi-
gare  än  planerat.  
Trafikbegränsade 
broar 1  1986 1987  
(st,  31.12.)  % %  

Huvudvägar  3 0 2 0  
Regionala vägar  3 0 3 0  
Matarvägar  32 2 23 1  
Förbindelsevägar  327 7 324 7  
Totalt  365 3 352 3 
1)  exkl. stigvägar 

Målet  under de  närmaste åren  år  att förbättra vägnätets 
kondition  till  samma tillfredsställande nivå som i slutet av 
1970-talet och att minska trafikbegränsningarna  på  vägar-
na.  

De  dagliga  trafikfärhällandena  

De  dagliga körförhållandena  är  beroende av väder, vägens 
skick och driftsstandard.  

Vinterserviceåtgärdernas  (snöröjning, avjämning av  is- 
och snöbeläggning samt  halkbekämpning)  verkställande 

 på  rätt sätt och vid rätt tidpunkt  är  viktigt, olycksrisken vid 
vinterföre  är  nämligen i medeltal fyra gånger  så  stor som 
vid sommarföre. Med hjälp av  vinterserviceåtgärder  strä-
var  man till  att hålla vägarna i det skick, som satts som mål 
för i fråga varande underhållsklass.  En  tredjedel av trafik-
olyckorna med personskador som följd sker  under  vintern 

 trots  att endast  25  procent av trafikarbetet utförs  under 
 samma  period.  

Som  en  följd av saltning kan största delen av vinterns tra-
fikarbete utföras  på  vägar, vilkas väglag även  på  vintern 
motsvarar torra eller våta vägar  på  sommaren.  På is-  eller 

 snöbelagd  vägyta utförs  dock  fortfarande  en  betydande  del 
 av trafikarbetet. 

Enligt undersökningar  är  olycksrisken vid isföre störst i  de 
 delar av landet, där dylika fören förekommer sällan. Med 

andra ord  är  risken för  isföresolycka  större i södra  Finland 

än  i norra och  de  inre delarna av  Finland. Ur  trafiksäker-
hetssynpunkt utgör överraskningsmomentet vid  halt  före 
och variationer i föret  på  vägnätet  de  största problemen. 

 Man  strävar  till  att förbättra homogeniteten  I  vinterunder- 
hål  let  genom att effektivera informationsförmedlingen mel-
lan vägmästarna och kontrollen över väder- och  väglagssi-
tuationen.  

Under de  närmaste åren  är  målet att förverkliga  en  vägvä-
derservice,  med vilken  man  i betydande  grad  kan höja vin-
terunderhållets effektivitet och  vägslagsinformationen  till 

 trafikanterna. Systemet stöder väghållarens strävan att 
hålla i synnerhet  de  livligt trafikerade vägarna i ett skick 
som  till  stor  del  motsvarar sommarförhållanden samt ger 
möjligheter att ge trafikanterna  information  om exceptio-
nella förhållanden. 

Trafiksäkerheten  
De  allvarliga trafikolyckornas antal minskade kraftigt  på 

 1970-talet. Denna positiva utveckling stannade av i början 
av 1980-talet. Från början av årtiondet har  personskade

-olyckornas antal  på de  allmänna vägarna ökat med nära 
 10  procent och det totala olycksantalet med  ca 15  procent. 

 De  allvarliga olyckorna har främst ökat  på  huvudvägarna. 
Ett undantag har utgjorts av  de  allmänna vägarna i tätorter-
na, där  de  allvarliga trafikolyckorna reducerats  på  1980-ta-
let. 

År  1987  skedde  14950  trafikolyckor  på de  allmänna vägar-
na.  I  dessa  dog 400  människor och  5760  skadades. Jäm-
fört med föregående  år  steg antalet olyckor med  2,5  pro-
cent.  Trots  att det totala antalet olyckor ökade höll sig  de 

 trafikdödades antal oförändrat och  de  skadades antal 
sjönk.  

Ca 60  procent av dödsolyckorna och  46  procent av  per-
sonskadeolyckorria  på de  allmänna vägarna skedde  på 

 riks- och stamvägar.  I  tätorterna skedde drygt  20  procent 
av  personskadeolyckorna.  I  nära hälften av dessa  fall  var 

 en  cyklist eller fotgängare delaktig. 

Cyklist- och fotgängarolyckornas antal var  1250,  vilket  är 
150  olyckor mindre  än  föregående  år. I  dessa olyckor  på 
de  allmänna vägarna  dog 135  fotgängare, cyklister eller 

 mopedister  och  930  skadades.  

De  allvarliga olyckorna var vanligast  under  vintermånader-
na och sällsyntast  under  vårmånaderna.  En  tredjedel av 
det totala antalet olyckor  år 1987  skedde  då  det rådde vin-
terföre.  

I  november påbörjades ett tvåårigt försök med  årstidsva-
rierande  hastighetsbegränsningar. Hastighetsbegränsnin-
gar  på 120 km/h  och  100 km/h  sänks  under 4  vinter-
månader  på en  sträcka av drygt  2000 km  och hastighets-
begränsningar  på 80 km/h  höjs  under 6  sommarmånader 

 på en  sträcka av knappt  700 km.  Med undersökningen för-
söker  man  utreda hur mycket  sänkandet  av hastigheterna  
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under de  vad föret beträffar besvärligaste vintermånader-
na förbättrar trafiksäkerheten samt  på  motsvarande sätt 
vilken inverkan höjandet av hastigheterna  på  sommaren 
har. 
Antalet ailvarligat 
trafikolyckor  1986 1987  Förändring 
(st) och olycks- 
frekvens (olyckor!  
10 bilkm/år)  st frekvens st frekvens st frekvens 

Huvudvägar  1990 16 1890 14 -5 	-13 
Regionalavägar  700 21 700 19  - 	- 10  
Matarvägar  715 25 670 22 -6 	-12  
Förbindelsevägar  965 26 880 22 -9 	-15  
Totalt  4370 20 4140 17 -5 	-15  

Cykel- och gång- 
vägar samt  1986 1987  Förändring 
olyckor (st) %  

km  olyckor  km  olyckor  km  olyckor 

Huvudvägar  710 450 730 390 +3 	-13  
Regionalavägar  410 230 440 250 +7 	-9  
Matarvägar  490 300 530 250 +8 	- 17  
Förbindelsevägar  780 420 830 360 +6 	- 14  
Totalt  23901400 2530 1250  ^6 	- 11  

Trafikbeteendet har  under de  senaste åren genomgått  en 
 förändring  till  det sämre, vilket återspeglar sig i olyckssta-

tistiken. Enligt undersökningskommissionerna för trafik-
olyckor finns det ett allt tydligare samband mellan höga 
hastigheter och allvarliga trafikolyckor.  

De  trafikdödades antal i förhållande  till  invånarantalet har 
 under  det senaste åren representerat nordisk medelnivå. 

Antalet  är  mindre  än  i  Danmark men  något högre  än  i  Nor-
ge  och  Sverige.  

Internationellt  sett är  trafiksäkerhetssituationen  god. 
 Olyckorna har vidare ökat i långsammare takt  än  trafik-

mängderna.  

Trots den  ökande trafiken  är  målet fortsättningsvis, att  de 
 allvarliga olyckornas antal inte ökar, varvid risken att ham-

na ut för  en  olycka minskar. Ett förverkligande av målet för-
utsätter att väghållningens tyngdpunkt flyttas  till  huvudvä-
garna och  till  tätorterna, där största delen av trafikolyckor-
na sker. 

Verksamheten  år 1987  

Det totala anslaget  till  väghållning uppgick  år 1987 till 3437 
 miljoner  mk,  av vilket  1580  miljoner  mk  var anslag för un- 

derhåll och  1857  miljoner  mk  anslag för byggande av all-
männa vägar. 

Väghållningsanslagen  var  år 1987  realt  173  miljoner  mk 
 större  än  föregående  år.  Tillskottet riktades  mot  förbättran-

de av vägarnas kondition och framkomlighet. 

- Väghållningskostnaderna  var  3535  miljoner  mk  enligt föl-
jande specificering: 

-  dagliga serviceåtgärder 	834 milj.mk (år 1986 812 
milj.mk) 

-  underhålls- och grundför- 	1570 milj.mk (år 1986 
bättringsåtgärder 	1582 milj.mk) 

-  utvecklingsåtgärder 	1095 milj.mk (år 1986 
995 milj.mk)  

Nivån för serviceåtgärderna hölls oförändrad. Servicekost-
nadernas stigning berodde främst  på de  exceptionellt höga 
vinterservicekostnaderna hösten  1987.  

Underhållsåtgärdernas kostnader var  år 1987  lägre  än  fö-
regående  år. Ombeläggningar  utfördes  på en  sträcka av 
totalt  3404 km,  vilket var  120 km  mera  än år 1986. 

Grundförbättringsåtgärdernas  volym ökade. Speciellt kraf-
tigt ökade förstärkandet och förbättrandet av  de  belagda 
vägarna. Dessa åtgärder uppgick  år 1987 till 780 km. 1060 
km  grusväg erhöll  fast  beläggning och  150 km  förbättrades 
i övrigt.  90  broar antingen förbättrades eller förnyades. 

Utvecklingsåtgärderna riktades  till  stor  del mot  huvudväg- 
nätet. Kostnaderna var där  394  miljoner  mk,  på  det övriga 
vägnätet  293  miljoner  mk  och i tätorterna (förbi- och ge-
nomfartsleder, cykel- och gångvägar)  237  miljoner  mk.  Till 

 nya väg- och broförbindelser användes  167  miljoner  mk.  

Huvudvägarnas framkomlighet och trafiksäkerhet förbätt-
rades genom att bygga  25 km  motorvägar eller motortrafik-
leder och genom att förbättra linjeföringen  på 55 km  befint-
lig väg. Framkomligheten  på  det övriga vägnätet förbättra-
des  på en  sträcka av  190 km.  Separata trafiksäkerhetsför-
bättrande åtgärder förverkligades för  ca 150  miljoner  mk. 

 Förbifarts- och genomfartsarrangemang utfördes städer. 
Nya cykel- och gångvägar byggdes  140 km.  Vägnätet ut-
vidgades genom att bygga  23 km  nya vägförbindelser.  1 
färjör  ersattes med bro. Det mest betydande vägbygg-
nadsprojektet som blev färdigt var Ry  7 Rita-Forsby, 185 

 miljoner  mk.  

Tyngdpunkten i väghållningen låg ännu utanför huvudväg- 
nätet.  Trots en  ökning av projekt som förbättrar huvudvä-
garnas framkomlighet och kondition ökade köerna  på  hu-
vudvägarna med  10  procent och längden av huvudvägar 
som var i dåligt skick med  40  procent.  Den  ökade aktivite-
ten var med andra ord inte tillräcklig  år 1987. 
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Vb.ind  108  Vattenvägarna  
(1985= 100) 

1985 	1986 1987 I  vattentrafiken inom landet transporterades  15,4  miljoner  
ton (15,2  miljoner  ton) gods.  Transportarbetet var  4,2 mii- 

117 	125 107  jarder tonkm  (4,5  miljarder tonkm). Trafiken ökade räknat i  
34 	35 35 ton  med  1,1 	procent från föregående  år.  Nedgången i 

transportarbetet berodde  på  att transportstäckorna  I  inri- 
25 	23 21  kestrafiken  i medeltal var kortare  än  tidigare. Vattentrafi - 

195 	184 192  kens  andel av transportarbetet i inrikestrafik var  12 pro- 
81 	75 84 cent. 

236 	239 267 
134 	130 127 Via Saima  kanal transporterades mera  än  någonsin tidiga- 
822 	812 834 re,  dvs  1,51  miljoner  ton,  vilket var  3,4  procent mera  än  fö- 

regående  år. De  viktigaste transporterade varorna var rå- 
timmer, sågvaror, papper, råmineraler, mineralprodukter 
samt flytande och 	mineraliskt bränsle. 	Skogsindustrins  

163 	194 146 transporter  ökade med  6,5  procent från föregående  är. 
101 	135 137  

Det finns  13700 km  farleder i  Finland.  Av dessa  är 7600 km 
301 	307 311  kustfarleder och  6100 insjöleder. lnsjölederna  består  till 
111 	113 110 780 km  av Saima kanals djupfarled,  till 2900 km  huvudfar- 
675 	748 704  leder och  till 2400 km  av sidofarleder. Dessutom finns det i 

insjösystemet  3300 km flottningsleder.  Verket administre- 
rar  25  slusskanaler och  32  öppna kanaler.  

508 	380 430  Karlebys  11 	meters  farled blev färdig. Projektets entre- 
265 	289 270  prenadsumma  var  26,5  miljoner  mk.  Totalt avlägsnades  ca 

200000 m 3  massor.  
42 	75 68 
77 	90 98 

892 	834 866  Personalen 

Väghållningskostnader  och -anslag 
Kostnadsnivå=  1987 (milj.mk ) 

Service 
Service  av grusvägar 
Lagning av lätta beläggningar 
Lagning av permanenta 
beläggningar 
Snöröjning 
Halkbekämpning 
Ovriga  servicearbeten 
Färjör  

Totalt 

Underhåll  
lståndsättn  ing av grusvägar 
Förnyande av lätta beläggningar 
Förnyande av  permanent-
beläggn I ngar 
Ovrigt  underhåll 

Totalt 

Grundförbättring 
Förbättring av grusvägar 
Förbättring av lättbelagda vägar 
Förbättring av permanentbel. 
vägar 
Förbättring av broar 

Totalt 

Utveckling  

Kapacitetsförbättri ng 
Huvudvägar 	 178 200 250 
Ovriga  vägar 	 2 	2 	1 

Förbättring av linjeföring 
Huvudvägar 	 91 	46 	71 
Ovriga  vägar 	 90 	193 248 

Trafiksäkerhetsregleringar 
Huvudvägar 	 49 	82 	78 
Ovriga  vägar 	 39 	39 	44 

Förbi- och genomfartsvägar 	153 	130 114 
Cykel- och gångvägar 	119 	125 123 
Nya vägförbindelser 
	 54 	137 115 

Nya broförbindelser 	 66 	41 	52 
Totalt 
	

841 	995 1095 
Icke preciserade kostnader 

	 36 
Totala åtgärdskostnader 

	3231 3389 3535  

Anslag 
Underhåll  1571 1554 1580  
Byggande  1519 1710 1857  
-  egentligt byggande  1359 1515 1632  
-  projektering  161 195 225  

Totalt  3091 3264 3437  

Det totala antalet anställda inom verket var  år 1987 16003 
(16188)  personer.  Den  ordinarie personalens mängd var i 
slutet av året  10561 (10728). Den tidsbundna  personalen 
uppgick  till 2145 (2364)  personer. Verkets egen  personal 

 var  12706 (13092)  personer. Entreprenörernas anställda 
och  de  privata lastbils- och maskinförarna uppgick  till  i me-
deltal  3297 (3096).  

Verkets egen  personal  har åren  1980-87  minskat med  ca 
2400  personer. Enligt trafikministeriets verksamhetsplan 
minskar  den  egna personalen  under  åren  1987-92  med yt-
terligare  ca 400  personer.  

Vision -92  
Väg- och vattenbygg nadsverkets nya förvaltningsförord- 
fling  träder i kraft  1.10.1988.  Denna, liksom också refor-
merna  på  allmän förvaltningsnivå, ger allt bättre möjlighe-
ter att fortlöpande utveckla verkets  organisation  och verk-
samhetssätt i enlighet med omgivningens krav och ut-
maningar. 

Ett tillvaratagande av  de  nya möjligheterna förutsätter att 
verkets ledning och hela  personal  har  en  klar bild -  en visi-
on -  av hur  man  vill att verket skall fungera i framtiden.  
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THE ROADS AND WATERWAYS ADMINISTRATION OF 

To the Reader 

The year 1987 at the RWA was the year when long-range 
plans up to the turn of the century were approved for both 
roads and waterways: plans were completed for the ROAD 
2000 and WATERWAYS 2000 projects. 

The two plans were prepared at the Central Administration 
and at the RWA Districts for several years. We started from 
the present situation, then estimated traffic trends up to the 
year 2000, agreed with the Ministry of Communications on 
the road network objectives up to the turn of the century, 
and finally decided on the most effective measures for 
achieving these goals. 

The projects were not planned only within the government 
administration; there was a lot of contact, on both national 
and provincial level, with organizations, services and in-
stitutions involved with traffic matters. For example, the ob-
jectives for the road system have not been decided by the 
Ministry of Communications and the RWA alone; there was 
a lot of influence from the society's viewpoints. During the 
planning, information was provided to government bodies 
such as the Parliamentary Traffic Committee and the Traf-
tic Section of the Finance Committee. 

The principles of the ROAD 2000 and WATERWAYS 2000 
projects have been approved by the Ministry of Com-
munications. The objectives for 2000 - the essence of the 
plans - cannot in any way be considered utopistic or even 
ambitious, bearing in mind that Finland is large in area in 
relation to its population, which is distributed throughout 
the country, and is located far from the main export areas. 
As our road system carries 93 % of the passenger traffic 
and 66 % of goods transportation, and as both are on the 
increase, the condition of the road system is essential to 
Finnish commerce and industry and to ordinary citizens. 
With the ROAD 2000 project that condition can be raised 
from barely acceptable to acceptable. 

What follows next is the implementation of the projects. 
That depends mainly on the budget appropriations pro- 

posed by the government and approved by the parliament. 
ln 1986 and 1987 the appropriations for the RWA were rai-
sed adequately for the ROAD 2000 project. In the budget 
for 1988 the increase ended, and the budget for 1989 will 
be critical for the projects. 

The highest deciding government body in Finland is the 
Parliament. Its comments on the proposed budget for 1988 
include the following: 

"ln  its responses to the government's budget proposals 
for 1985, 1986 and 1987 the Parliament has presupposed 
that the government take prompt actions to bring the main 
road network to the level of the capacity and structural 
condition required by its status and in this instance in-
crease the total financing for road construction and main-
tennce. Such financing has, however, not been no-
ticeably increased in the 1988 budget. This has led to a 
substantial decrease in the smaller basic improvements 
in the government's proposal, which again will delay ac-
tions improving traffic and its safety. - The Parliament pre-
supposes that the government purposefully continues the 
increasing of the total financing in the next years and, be-
sides development important to traffic, also gives suf-
ficient financing to develop the basic level of the road net-
work". 

When, and if, those words are converted into hard 
appropriation cash, ROAD 2000 will become a reality.  

Jouko Loikkanen  
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I FINLAND 1987 

SUMMARY 

Road Traffic 
At the end of 1987 there were 1 .92 million automobiles in 
Finland, including 1 .70 million passenger cars. During the 
year under review the number of cars increased by 4.9 per-
cent, and the number of other automobiles by 5.7 percent. 
There were 344 cars per 1000 inhabitants. 

ln  1987 the kilometreage on public roads was 23,900 mill-
ion vehicle kilometres, half of which on main roads. Road 
traffic increased by 4 percent. 

While the volume of traffic increases, there is another 
growing strain on the road system: the increasing volume 
of heavy vehicles. During the last decade goods transports 
on roads have risen by more than 40 per cent, and the per-
centage of road transports in all goods transportation has 
increased as well, up to a current 66 %. 

An estimate for 2010 is some 2.4 million cars, meaning 475 
cars per 1000 inhabitants and growth of 40 per cent. The 
prognosis for lorry traffic is slower, about 30 to 35 per cent. 

The increase in road traffic takes place principally on the 
main roads and on roads in southern Finland. On other 
roads the estimated increase is no more than 20 to 30 per 
cent. The growth rates are estimated as 45 to 55 % in sout-
hern Finland, 30 to 50 % in central Finland, and 20 to 35 % 
in northern Finland. 

Numberof  1986 1987 Change 

vehicles %  
(Dec. 31) 

Cars 1,619,848 1,698,671 +4.9 
Buses 9,166 9,233 +0.7 
Lorries 51,747 51,956 +0.4 
Vans 135,718 146,219 +7.7 
Other 12,470 13,640 +9.4 
Total 1,828,949 1,919,719 +5.0 

Road network 

Length  
ln  1987 the public road network expanded by 135 km, 
mainly from private roads changed into public roads. At the 
end of the year the overall length of the public roads was 
76,090 km. 

Publicroads,km 
 (Dec.31) 

1986 1987 Change 
%  

Main roads, 
class I 7,426 7,423 +6 
class II 3,960 3,955 -5 
Regional roads 7,768 7,815 +47 
Collector roads 14,792 14,766 -26 
Connecting roads 42,009 42,122 +113 
Total 75,955 76,090 +135 

At the end of 1987 there were 204 km of motorways and 
156 km of semi-motorways. 

The public road network is fairly adequate for the present 
regional structure and its foreseeable development trends. 
There is no express need for expanding the road network 
even in rural areas. 

During the next few years we intend to build only roads and 
bridges that are feasible in terms of traffic economics or 
are necessary for new production activities. 

Level of service  
ln  the early 1980's traffic congestion and vehicle bunching 
occurred mainly in commuter and weekend traffic on roads 
from the Helsinki capital area. Now traffic jams and bun-
ching are common on almost all roads between provincial 
centres. 

Most of the jams still occur in weekend traffic, but long 
queues of vehicles have quickly become more common on 
weekdays as well. ln 1987 there were weekend traffic jams 
on 670 km and long queues on 1700 km of the main roads. 
The amount of road sections with congestion or bunching 
increased 180 km from the previous year. 

As the volume of traffic grows, congestion will increase 
further in the years to come. Major main road projects eit-
her under way or commenced in the next few years will not 
have any essential effect until theearly 1990's. 

Traffic problems have been aggravated in the larger cities, 
especially in the capital area, because of the increase of 
traffic caused by a general decentralization of the urban 
structure and by increased motorization. Unless investe

-ments  are increased markedly, the main road network and 
the city street systems will not be able to support the in-
creasing traffic without deterioration of driving conditions 
and safety and without increased traffic costs and environ-
mental damage. 

On the rest of the road network the traffic conditions are 
generally satisfactory. Congestion occurs mainly in the 
capital area. Improvement is needed also on narrow or 
winding roads, and on other roads in a poor condition. 

The growth of traffic expected on the lower-class roads is 
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slower than average and will not seriously impair road con-
ditions or safety. 

Speed of up to 70 to 80 km/h can be used on nearly all re-
gional and collector roads, and 50 to 60 km/h on connec-
ting roads. 

Categorization of 	1986 	1987 
main roads by 
service levels and 
speed limits 
(km, Dec. 31) 	 % 	 %  

Good conditions 9,200 81 9,020 80 
Queues, overtaking  
isdifficult  1,580 14 1,700 15 
Congestion 560 5 620 5 
Road blocked 50 0 50 0 

Speed limit:  
-  100 (120) km/h 8,560 75 	8,630 76 
-80 (100) km/h 2,490 22 	2,420 21  
-  60 (50) km/h 340 3 	340 3 
Total 11,390 100 	11,390 100 
The conditions on pedestrian and cyclist routes have im-
proved markedly during the recent years. The overall 
length of such routes increased 140 km from the previous 
year to 2530 km. Yet there is a large number of roads in 
built-up areas where no special provision has been made 
for such "light" traffic. 

The goal for the mid -i  990's is to reduce traffic jams and to 
permit speeds of up to 100 km/h on major roads between 
provincial centres. On other roads the emphasis is on im-
proving the condition of poor roads. Traffic and environ-
ment problems in and around cities are to be relieved with 
new bypasses and throughways.  ln  smaller towns and 
built-up areas we plan to improve safety by building new 
routes for pedestrians and cyclists. 

Paving situation and condition of roads 
The emphasis in  roadkeeping  has been on the lower net-
work since the mid-1970's, when a major part of the road 
appropriation was channeled to the paving of gravel roads. 
The total length of gravel roads paved since 1975 is some 
14,000 km, or 1100 to 1200 km per year. 

During the year under review activities continued along the 
same lines. Public roads were paved on 1060 km, which 
was 110 km less than in the previous year. At the end of the 
year the overall lengths of hard-surfaced and oil gravel sur-
faced roads were, respectively, 14,990 km and 29,050 km. 
Gravel roads totalled 32,050 km; 3415 km on collector 
roads and 28,625 km on connecting roads. 

The traffic on gravel roads is about 7  %  of the traffic on 
public roads. Most of the gravel roads carry a low volume 
of traffic. Roads with heavier traffic,  i.e.  over 500 automo-
biles per day in summer, total about 390 km. The gravel 

roads are in a fair condition except during the thawing 
period. 

The primary goal for the next few years is to pave only the 
busiest gravel roads (with summer traffic over 300 to 500 
vehicles per day), and to improve roads subject to frost 
damage so that transportation on the lower roads can be 
ensured through the year for commerce and industry. 

Length of 	1986 	1987 
paved roads (Dec. 31) km  % 	km  %  

Main roads 11,390 100 11,390 100 
Regional roads 7,710 99 7,805 100 
Collector roads 11,080 75 11,350 77 
Connecting roads 12,820 31 13,500 32 
Total 43,000 57 44,045 58 

Roads with poor 	1986 	1987 
bearing capacity 	 % 	 % 

 (km, Dec. 31) 

Main roads 
Regional roads 	15 	23 	- 	-  
Collector roads 	1,140 	31 	1,190 	35 
Connecting roads 8,650 30 9,010 31 
Total 	 9,805 30 10,200 32 

The condition and bearing capacity of paved roads have 
deteriorated during the last few years. Paved roads are 
built to last 15 to 30 years and have to be structurally imp-
roved after that period. Most of Finland's paved roads ha-
ve been made in the 1960's and -70's. The condition of the 
paved roads and the ageing of the road structures make 
major improvements necessary before the year 2000. 

Hard-surfaced roads 1986 	1987 
with poor 	 % 	 % 

 bearing capacity 
(km, Dec. 31) 

Main roads 970 ii 1,450 17 
Regional roads 250 10 300 12 
Collector roads 340 20 380 21 
Connecting roads 500 26 510 26 
Total 2,060 14 2,640 18 

The condition of hard-surfaced main roads in particular has 
deteriorated in the 1980's.  ln  1987 there were 2640 km (18 

 %)  of poorly bearing roads. Damage to road structures, 
however, was generally slight. The formation of ruts, the 
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major problem around the middle of the decade, has de-
creased from 360 km in 1986 to a present 200 km. 

Poor gravel roads have remained at the 6000 km of the 
1980's. A small reduction took place in 1987. About 4000 
km (16  %)  of the oil gravel roads are in a poor surface con-
dition, and the bearing capacity is poor on 5750 km (20  %). 

 Many roads are in a poor condition in all respects.  

Oilgravel  roads 	1986 1987 
with poor bearing 	 % %  
capacity (km, Dec. 31) 

Main roads 	160 	6 180 7 	+13 
Regional roads 	860 	16 780 15 	-9 
Collector roads 	2,170 	23 2,010 24 	-7 
Connecting roads 	2,830 	26 2,780 24 	-2 
Total 	 6,020 	21 5,750 20 	-4 

Bridges in a good or fair condition totalled 95  %.  The num- 
ber of bridges with weight restrictions went down 13 from 
the previous year to 352. Because of the increased permis- 
sible vehicle weights, improvements must be made on 
about 460 bridges earlier than planned. 

Bridges with weight  limits 1  

(Dec. 31) 	1986 	%  1987  %  

Main roads 	 3 	0 2 0 
Regional roads 	3 	0 3 0 
Collector roads 	32 	2 23 1 
Connecting roads 	327 	7 324 7 
Total 	 365 	3 352 3 
1  ExcIuding  footpaths 

The goal for the next few years is to achieve the fair 
condition of the 1970's and to reduce the number of 
bridges with weight limits. 

Daily road conditions 
Daily driving conditions depend on the weather and on the 
condition and maintenance of roads. 

What is important in winter maintenance (clearing of loose 
or packed snow and de-icing) is efficacy and timing, as the 
risk of accidents increases fourfold in relation to summer 
conditions. Winter measures are intended to maintain road 
conditions at the target level determined by the maintenan-
ce class of the road. One third of the personal injury acci-
dents occur in winter although no more than 25  %  of the 
year's  kilometreage  is driven in winter. 

Thanks to de-icing by salt application, major part of driving 
in winter takes place on dry or wet roads corresponding to 
summer conditions. Nevertheless, a large portion of the 
winter  kilometreage  is driven on icy and snow-covered 
roads. 

According to studies, the risk of accidents on icy road sur-
faces is greater in such parts of the country where these 
conditions occur seldom. The risk of meeting with an acci-
dent on icy roads is therefore greater in southern Finland 
than in central or northern Finland. The main safety prob-
lems are accordingly the unexpectedness of slippery con-
ditions and the variation of conditions on a road or in an 
area. The uniform quality of winter maintenance is in-
creased by cooperation between maintenance supervisors 
and improved control of weather and road conditions. 

The goal in the near future is to establish a national road 
weather service, which would essentially improve the effi-
ciency of road maintenance in winter and provide better in-
formation service on road conditions to road users. This 
service supports the effort to keep the daily conditions on 
roads carrying heavy traffic nearly equal to summer con-
ditions and give the possibility to inform road users of 
unusual conditions. 

Road safety 
There was a marked decrease in severe road accidents in 
the 1970's, but this positive trend stopped in the early 
1980's. Since the first years of the decade personal injury 
accidents on public roads have increased by nearly 10  %, 

 and the total number of accidents by approximately 15  %. 
ln  particular, serious accidents have increased on main 
roads, with the exception of public roads in built-up areas, 
in which the number of severe accidents has decreased in 
the 1980's.  

ln  1987 the toll on public roads was 14,590 accidents, in 
which 400 died and 5760 were injured. The number of ac-
cidents increased by 2.5  %  from the previous year, but the 
number of deaths did not increase and the number of acci-
dent injuries decreased. 

Approximately 60  %  of the fatal accidents and 46  %  of all 
personal injury accidents on public roads occurred on main 
roads. Built-up areas accounted for 20  %  of the accidents 
that resulted in personal injury. A pedestrian or a cyclist 
was involved in almost half of the accidents in built-up 
areas. 

The number of pedestrian and cyclist accidents was 1250, 
down 150 from 1986. On public roads the toll for ped-
estrians, cyclists and  mopedists  was 135 dead and 930 
injured. 

The number of severe accidents was lowest in spring and 
highest in the winter months. About one third of the acci-
dents on public roads occurred in winter conditions.  

ln  November a trial period of two years was begun on 
season speed limits. The 120 km/h and 100 km/h limits are 
lowered in winter for four months on 2000 kilometres of 
roads, and the 80 km/h limits will be raised for the six sum- 
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mer  months on 700 km. The aim is to study the safety ef - 
fects of lowered limits in the poor winter conditions and 
higher permitted speeds in the summer. 

Severe road accidents, number and rate (108  accidents 
per annual vehicle km) 

1986 	1987 Change 

Acc'ts  Rate  Acc'ts  Rate  Acc'ts  Rate 

Main roads 1,990 	16 	1,890 	14 -5 	-13 
Regional roads 700 	21 	700 	19  - 	-10 
Collectorroads  715 	25 	670 	22 -6 	-12 
Connecting roads 965 	26 	880 	22 -9 	-15 
Total 4,370 	20 4,140 	17 -5 	-15 

Accidents invol- 
ving 1986 	1987 Change 
pedestrians 
or cyclists, %  
by road type 

Road Acc'ts  Road  Acc'ts  Road Acc'ts 
type 	type type 

Main roads 710 	450 	730 	390 +3 	-13 
Regional roads 410 	230 	440 	250  ^7 	-9 
Collector roads 490 	300 	530 	250 +8 	-17 
Connecting roads 780 	420 	830 	360 +6 	-14 
Total 2,390 1,400 2,530 1,250 +6 	+11 

Traffic behaviour has recently changed in ways which are 
apparently reflected in accident statistics; accident investi-
gations indicate that high speeds are more frequently the 
causal factor in severe accidents. 

The rate of traffic fatalities in Finland during the recent 
years has been on the average Scandinavian level, lower 
than in Denmark but slightly higher than in Norway or Swe-
den. 

Road safety in general has remained, by international 
standards, on the high level of the Scandinavian countries. 
Furthermore, the rate of increase in the number of acci-
dents is clearly lower than the rate of increase in traffic. 

ln  spite of the increasing traffic, the main policy is still to re-
duce the number of severe accidents and thereby reduce 
the risk of a severe accident. What is required is that road- 
keeping efforts are concentrated to a larger extent on the 
black spots of road accidents: the main roads and the ur-
ban areas. 

Road construction and 
maintenance 

Activities in 1987 
The roadkeeping appropriation in 1987 was 3437 million 
ElM, of which 1580 million was used for road maintenance, 

and 1857 million for road construction. 

ln  real money, the roadkeeping appropriation in 1987 was 
up from 1986 by 173 million FIM. The increase was used 
for the improvement of the condition and service level of 
roads. 

Roadkeeping  costs were 3535 million FIM, divided as fol-
lows: 

daily maintenance 834 million FIM (812 
million in 1986) 

improvement and 1570 million FIM (1582 
basic repairs million in 1986) 

development 1095 million FIM (995 
million in 1986) 

The maintenance level was kept on the standard of the 
preceding years. An increase in maintenance costs was 
caused by the exceptionally severe snow clearance costs 
in the autumn of 1987. 

Remedial maintenance in 1987 was less than in 1986. 
Pavement renewal was done on 3404 km, up 120 km from 
1986. 

Basic repairs on the road network were increased in 1987, 
with special attention to reinforcement and improvement of 
paved road structures on 780 km. Gravel roads were 
paved on 1060 km and otherwise improved on approx. 150 
km. The number of improved or renovated bridges was 90. 

Of the road development appropriation, 394 million ElM 
was allocated to main roads, 293 million to the rest of the 
road network, 237 million to built-up areas (by-passes, 
throughways, and pedestrian and cyclist arrangements), 
and 167 million to new road or bridge connections. 

The service level and safety of main roads was improved 
by building 25 km of motorways or semi-motorways and by 
improving the existing road location on 55 km. The level of 
service was on other roads as improved on 190 km. There 
were also special road safety projects, about 150 million 
FIM. By-pass and throughway arrangepients were made in 
7 towns. New routes for pedestrians and cyclists were 
built, 190 km. The road network was expanded by 23 km. 
Bridges were built on 1 ferry sites. The largest completed 
road project was on Main Road 7, Rita-Koskenkylä, 185 
million FIM. 

The focal points in roadkeeping were still outside the main 
road system. ln spite of the increased projects for the im-
provement of the service level and condition of the main 
roads, traffic congestion increased by 10 % and the num-
ber of main roads categorized as poor grew by more than 
40 %. The increase in measures taken during the year 
under review was not sufficient. 
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