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Tie-  ja vesirakennuslaitoksen  toiminta  on  vilkasta  ja  monimuotoista kolmen 
eri lilkennemuodon liikenneväylien hoitajana. Liikenne-  ja liikenneväyläpoli-
tiikan  ohella valtiovalta käyttaä laitosta muihinkin tarkoituksiin. Yli kymme-
nen vuoden aikana  tie-  ja  vesirakennuslaitos  on  sijoittanut työmailleen jopa 
kaksikolmattaosaa siitä työn puutteessa olleesta työvoimasta, joka sään-
nösten mukaan  on  ollut valtion velvollisuutena työllistää.  Tie-  ja  vesiraken-
nuslaitos  on  myös tehnyt palveluksia oikeusministeriölle järjestäessään työ-
siirtolatöitä.  

Tie-  ja vesirakennuslaitokseen  kuuluu  tie-  ja  vesirakennushallitus  ja sen 
 alainen piirihallinto. Toiminta  on  osaltaan alan hallintoa mutta kuitenkin  pää-

osaltaan teknistä tomintaa, moninaista suunnittelua  ja  uuden rakentamista. 
 Se on  myös olevien liikennevöylien kunnossapitoa. Tätä työtä sävyttää huo-

mattava tutkimus-  ja  jatkuva kehitystoiminta. Toiminnassa pyritään jatku-
vasti ottamaan huomioon tehokkuus  ja  taloudellisuus.  Tie-  ja  vesirakennus-
laitos haluaa kehittää alansa tekniikkaa.  Kaiken  tämän ohella laitos pyrkii 
järjestämään työolosuhteet  ja  työympäristönsä sellaiseksi, että laitoksen 
piirissä työskentelevä työvoima viihtyy työnsä ääressä. Työmme  on  palvelu- 
toimintaa, joka osaltaan luo edellytyksiä yleiselle yhteiskunnalliselle kehi-
tykselle.  

Tie-  ja vesirakennuslaitoksesta  annetun asetuksen mukaan  tie-  ja  vesi-
rakennushallitus  on  laatinut toiminnastaan vuosittain kertomuksen, joka  on 

 ilmestynyt Suomen virallisessa tilastossa nimellä  Tie-  ja vesirakennukset. 
Harmaakantinen tilastojulkaisu  ei ole käytännössä kuitenkaan osoittautunut 
riittävän hyväksi informaatiovälineeksi. Laitos tuntee olevan selvää tarvetta 
saada välittömämmin kertoa työstään  ja  toiminnastaan niiden monien mui-
den laitosten  ja  organisaatioiden palveluksesa oleville, joiden kanssa jou-
dumme olemaan yhteistyössä  ja  kosketuksissa. Nyt kädessä oleva "vuosi-
kertomus'  on  ensimmäinen yritys tämän puutteen poistamiseksi. Sisällön, 
esitystavan  ja  ulkomuodon suhteen otamme mielellämme vastaan arvos-
teluja, jotta  me  tulevaisuudessa voimme entistä tehokkaammin poistaa infor-
maatiomme puutteita. Tämän epävirallisen vuosikertomuksen lisäksi viralli-
nen kertomus  Tie-  ja vesirakennukset  tulee yhä edelleen ilmestymään viralli-
sessa tilastossa. 

Omasta puolestani klitän kaikkia niitä laitoksemme henkilöitä, jotka var-
sinaisen työnsä ohella ovat aikaansa  ja  vaivojaan säästämättä osallistuneet 
tämän kertomuksen aikaansaamiseen.  

I  

Pääjohtaja Martti Niskala 
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I. Tie -  ja  vesirakennuslaitoksen 
(TVL)  organisaatio  

Tie-  ja  vesirakennuslaitos  on  pääosaltaan raken-
nusvirasto, jonka tehtävänä  on  suunnitella, ra-
kentaa  ja  ylläpitää vesiteitä, maanteitä  ja  ilmatei

-tä.  Tämän lisäksi  on  sille kertomusvuonna kuulu-
nut edelleen huolenpito vesistöistä  ja  hydrologi-
set mittaukset.  

Tie-  ja  vesirakennushallitus 
 (TVH)  

Tie-  ja  vesirakennushallituksen organisaatio ja-
kaantuu kolmeen päähallinnonhaaraan: vesitiet, 
maantiet  ja  ilmatiet.  Näillä  on  yhteinen toimeen-
pano-organisaatio, piirihallinto. Tehtävien paljou-
desta  ja  erilaisuudesta johtuen maantiehallinto 

 on  jakaantunut kolmeen osastoon: tiesuunnittelu-
osastoon, tierakennusosastoon  ja  siltaosastoon 

 sekä vesihallinto kahteen osastoon: vesitieosas-
toon  ja  vesistöosastoon.  Näiden lisäksi  tie-  ja  ye-
sirakennushallituksessa on asiantuntijaelimiä, 

 jotka hoitavat  koko  laitokselle yhteisesti kuulu-
via tehtäviä. 

Piirihallinto  
Tie-  ja  vesirakennuslaitoksen piirihallinto  jakaan-
tuu  13 tie-  ja  vesirakennuspiiriin,  joiden hallintoa 
hoitaa kussakin piirissä piirikonttori. Piirikontto-
nt ovat  tie-  ja  vesirakennushallituksen johdon  ja 

 valvonnan alaisia. Piirikonttoria johtaa piiri-insi-
nööri, joka vastaa piirin toiminnan taloudellisuu-
desta  ja  tehokkuudesta.  Osa  piiri-insinöörin teh-
tävistä  ja  vastuusta voidaan delegoida apulaispii-
ri-insinöörille. 

Piirikonttoreiden  toiminta  on  sikäli virastomais
-ta,  että piiri-insinööri ratkaisee  asiat  esittelystä. 

Esittelijänä toimivat toimialapäälliköt  tai  eräät 
muut erityistä hallinnonalaa edustavat virkamie-
het. 

Piirikonttori  johtaa toimintaa kentällä, jossa  on 
tiemestaripiirejä, rakennustyömaita,  tutkimustyö- 
maita, korjaamoja, varastoja, kanavia  ja  kääntö- 
siltoja sekä lentokenttiä. 

Toimintaa kentällä ohjaa tavallisesti työpäällik-
könä toimiva insinööri.  Tie-  ja  vesirakennushalli-
tus saattaa asettaa suoranaiseen hoitoonsa li-
säksi piireihin rinnastettavia, niiden toimialasta 
erotettuja työmaita. Työmaan johdossa toimii täl-
löin rakennuspäällikkö. 

ToI 	 Tie-ia vesirokennusloitoksen  hal  linnol  linen orgonisatio 

Tie -ja  vesirakennushallitus  

_.-it,honttON-.._ 

	

Pää1ohto1a 	I  

	

Koilew 	I  
Ylijohtaja  

ennoStygmoat  V  

nnittelu - 1 	T,erokennus- S,Ito- L,ntokentta- VeSitie- Hollinto- 
osj 	OS OS OS OS  os  Kone -jo  oorosto 

(loinS,, 	 Rakennus- Yleinen  S  uufl,,lttilu.  I  (annoY-  Yleinen  
titO 	 ,,lO  1510 titO 	I  [ 	

klo  I 	 itO 
111.10  tonkosus. 	IinlQfljOjS_1  

I  tito 	 Vts,tI001  
I ______________ 

TO-  Suuneiu.  j 
______________  I 	______________  

S?no 
I 	______________ TiIi.jo  tank  tila  

h-'  j10n?:050l 

MootulkInto.. 

ounnittolu 	To  ko. tolk  Rakennus.  Tekn. lo,k. MO0Ylunoelu  401  l,ntO -oSn OS4OiSIO 
tito tito Lly'Lnxfto'L  J 0 	0,01.10(0 	 I  

. MoOnlOflaIu, 

___________ 
kt , llistolnul T.kn.Io(k. 

- - - 
ttW" telij  Olo  Työolk00505i.I 

JotjOhily - 	 . Ol010tto 
tito  

510  Otk011 	 Tolonnoenno.- 

Yn t015u9501,j  

7 



Lukumäörö  
160 

150 

140 

20 

100 

90 

Lukurnoäro  
TIE-JA  VESIRAKENNUSHALLITUKSEN HENKILÖ- 	80  

KUNTA  3112. 1969  

Perusøolkkainen 
henkrd  K U  Ota  

YIi,oijärä,i,efl 
 henki  lOkuoto 

ITIT1TI1 Tilopainen 
 henkilökunta  

Tylisopimussuht. 
 henkilökunta 

- 	TIE-JA  VESIRAKENNUSPIIRIEN HENKILÖKUNTA  
3112. 1969  

- 	 - 

r"t Ylimaarainen 
henkld  ko  ota  

rrr'r TIapolnen 
 he fl K  ilo kunto  

- 	

Työsopirnussuht  

40 

30 

20 

lo  

a 	2 
2  : 	 3 52O 3 O 2 	U  

-  
5 3 3 03Z 	22232 5 5 5 3. 2  

SOI 	I 	II 	II 	I 	I 

0 L  Hfl  
2  '  

Tie -jo vesirakennuspiirit 	(13) 

[aImaon kofl  t rikontt!LJ 

Piiri  -  insinööri 	I  I  aI1EI Apul .piiri_insinöörd  

11i  H 	HP]EEY' _  

KenttöorQiLsoa  tio  

Tiemestoripiirit  

Ra  he o n  ust  yo  maa 

Lentokentät (asemat)  

Ko  nova  
Kone  korj ao  mot  

MAASTO, TEHTÄVIEN TOTEUTUMISKENTTA  

Tie-  ja  vesirakennuslaitoksen  tehtävät toteutuvat 
usein maastossa, kentällä, jossa suoritetaan pää-
asialliset rakennus-, kunnossapito- sekä tutki-
mustoimenpiteet. Kunnossapitoa varten  on  piirit 
jaettu  175  tiemestaripiiriin.  Tutkimus-  ja  raken-
nustyömaat  puolestaan ovat erillisiä, usein tila-
päisiä kohteita, joita kentällä johtaa työmaan 
päällikkö. Työn luonteesta  ja  laajuudesta johtuen 
työmaaorganisaatio useimmiten  on  moniportai-
nen.  Toisaalta esiintyy myös yhden mestarin työ- 
maita. 

Varsinainen johtamisvastuu pysähtyy apulais-
rakennusmestariin, jolla koulutuksen perusteella 

 on  katsottu olevan riittävät edellytykset työn 
suunnitteluun  ja  järjestelyyn. Valvonta-  ja  suon-
tustehtäviä varten  on  palkattu työsopimussuhtei

-sia  työnjohtajia, joiden ammattitaito perustuu ko-
kemukseen  ja  kurssiluontoiseen  koulutukseen. 

Johtoportaista  koostuvan linjan rinnalla orga-
nisaatiossa  on  joukko esikunta-  ja  asiantuntija- 
elimiä, joilla ei ole suoranaista toimeenpanovas-
tuuta. 



VALTA  

II.  Tieliikenne  ja  tiet  

A.  Tiestö 

Yleisiä teitä  71 870 km 

Tie-  ja  vesirakennuslaitoksen  hoidossa oli  1. 1. 
1970  yhteensä  71 870 km  yleisiä teitä, jotka  ja-
kaantuivat allaolevan  taulukon mukaisesti 

Yleiset tiet  1. 1. 1970 

km  
Valtateitä 	..................................... 6 556  
Kantateitä ..................................... 2 508 

 Muita maanteitä ............................... 30806 
 Paikallisteitä 	.................................. 32000  

Yleisiä teitä yhteensä  .......................... 71 870  

Kaksiajorataisten  teiden osuus maanteiden ko-
konaismäärästä oli  132 km,  josta  108 km  oli ylei-
sellä liikenteellä moottoriteinä. 

Yleisten teiden pituus lisääntyi vuoden  1969  ai-
kana rakentamisen, parantamisen  ja  hallinnollis-
ten muutosten johdosta kaikkiaan  822 km.  

Kaupunkien  ja kauppaloiden  katuja  n. 5 500 km  

Kaupunkien  ja  kauppaloiden  alueella oli yleisten 
teiden lisäksi  n. 5 500 km  ao  kuntien hoidossa 
olevia katuja. Vuoden  1969  aikana  tie-  ja  vesira-
kennushallitus  on  kaupunkien  ja  kauppaloiden  
hakemusten  perusteella katsonut, että  11 km 

 haetuista kaduista  täyttää rakennuslain  93 §:n 
 mukaiset kauko-  tai  kauttakulkuliikenteelle  tär-

keälle kadulle asetetut vaatimukset. Vuoden 
 1969  lopussa  em  katuja oli kaikkiaan  235 km.  

Kauko-  tai  kauttakulkuliikenteelle  tärkeiden 
katujen kestopäällystämiskustannusten korvaa-
misesta valtion varoista annettiin vuoden aikana 
lausuntoja, joiden perusteella  tie-  ja  vesiraken-
nushallitus esitti myönnettäväksi yhteensä 

 1 506 122  mk. 
Rakennuslain  93 §:n 3  momentin  perusteella 

moottoriajoneuvoliikenteelle tärkeään katuun liit-
tyvän  sillan  tai  tunnelin  rakentamiseen voidaan 
myöntää valtion avustusta. Vuoden  1969  aikana 

 on tie-  ja  vesirakennushallitus esittänyt myönnet-
täväksi näitä avustuksia kaikkiaan  6 745 000  mk. 



Yksityisiä teitä  n. 175 000 km  

Yleisten teiden  ja  katujen lisäksi  on  arvioitu ole-
van  n. 175 000 km  yksityisiä teitä, joista  23 490 
km  sai kunnossapitoa varten vuonna  1969  val-
tionapua. Teiden hyväksytyt kunnossapitokus-
tannukset olivat yhteensä  9 956 766  mk, josta  tie- 
ja  vesirakennuslaitoksen piirikonttorit  esittivät 
vuonna  1969  maksettavaksi avustusta  3576397 

 mk. 
Vuoden  1969  aikana tehtiin  tie-  ja  vesi-

rakennushallitukselle tielain mukaisia rakenta-
mis-  ja  muuttamisaloitteita  320.  Aloitteiden joh-
dosta  tie-  ja  vesirakennushallitus  on  antanut  92 

 myönteistä  ja  154  kielteistä päätöstä. Vuoden lo-
pussa oli aloitteita vireillä kaikkiaan  1 685.  
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B.  Liikenne  

Liikennesuoritteet  kasvaneet  n. 12  %  vuodessa  

Tie-  ja  vesirakennuslaitoksen  toimesta  on 1960- 
luvulla tutkittu maantieliikenteen yleistä kehitys-
tä ensisijaisesti viiden vuoden välein suoritetta-
vien yleisten liikennelaskentojen, vuosittain ta-
pahtuvien tarkkailuliikennelaskentojen  ja  koneel-
listen liikennelaskentojen sekä eräiden painotut-
kimusten avulla. Tutkimustulosten perusteella  on 

 voitu seurata  mm  sekä eri alueiden että  koko 
 maan liikenneoloissa tapahtuvia muutoksia. 

Maantieverkon  jakaantuminen eri liikennemää-
räluokkiin vuonna  1965  ilmenee allaolevasta tau-
lukosta. Taulukosta voidaan havaita  mm,  että 
maanteitä, joiden liikennemäärä oli pienempi 
kuin  500  autoa, oli vuonna  1965 n. 3/4-osaa  koko 

 maantieverkosta. 

Maantieverkon  jakaantuminen vuoden keskimääräisen  vuo- 
rokausiliikennemäärän (KVL)  mukaan 

Autot (KyL)  km 0/  

< 	100 	.......................... 5042 12.9 
100— 	200 	.......................... 10563 27.1 
200— 	500 	.......................... 13067 33.5 
500-1500 	.......................... 7 933 20.3 

1500-3000 	.......................... 1 608 4.1 
3000-9000 	.......................... 760 2.0  

> 	9000 	.......................... 48 0.1  

Vuonna  1969  oli autojen liikennesuorite  n. 10 
 miljardia autokilometriä eli  n. 2.7 -kertainen  vuo-

den  1960  tilanteeseen verrattuna. Keskimääräi-
nen vuotuinen kasvu  on  näin  ollen  ollut  n. 12  %. 
Liikennesuoritteen  kehitykseen  on  ensi sijaisesti 
vaikuttanut henkilöautoliikenteen voimakas kas-
vu, mikä  on  yhdeksän vuoden aikana nelinker-
taistanut kyseisen autolajin liikennesuoritteen. 

Liikennesuoritteet  maanteillä  1 960 -luvulla 

Vuosi Liikennesuorite  1 000 000 
 autokm 

Autoliikenne-
suoritteen 

kasvu indeksi 

Henkilö- Kuorma- Yhteensä  v. 1960 	v. 1965  
autot autot =  I 	=  1 

1960 1850 1340 3790 1.00 
1965 5070 1 450 7300 1.93 	1.00 
1966 5840 1460 8140 2.15 	1.12 
1967 6630 1490 8990 2.37 	1.23 
1968 6 930 1 550 9 440 2.49 	1.29 
1969 7580 1650 10340 2.73 	1.42  

Eri autolajien liikenteen erilainen kehitys  on 
 luonnollisesti vaikuttanut siihen, että maantielii-

kenteen koostumuksessa  on  tapahtunut jatku-
vasti muutoksia. Esimerkkinä voidaan todeta, et-
tä vuonna  1960  oli henkilöautojen osuus  49  %  ja 

 kuorma-autojen  35  %  koko  autoliikenteestä. 
 Vuonna  1969  olivat vastaavat prosentit  73  ja  16.  

Ilij 
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C.  Tutkimus-  ja  kehitystyö 

LIIKENNE-  JA  TIESTOTUTKIMIJKSET  

Vuoden  1969  aikana jatkettiin tarkkailulaskentaa 
 ja  koneellista liikennelaskentaa sekä näiden tut-

kimustulosten analysointia. Selvitystyö keskittyi 
ennen kaikkea vuoden  1970  yleisen liikennelas-
kennan suunnitteluun. Lisäksi suoritettiin eräitä 
määräpaikkatutkimuksia.  

Tie-  ja  vesirakennushallituksen toimesta jat-
kettiin suunnittelua  ja  ohjelmointia  palvelevan 
tierekisterin suunnittelutyötä, joka kohdistui en-
sisijaisesti osoite-  ja  keräysjärjestelmän  kehittä-
miseen. 

Kesän  1969  aikana aloitettiin tierekisteriin tu-
levien, tiestöä koskevien tietojen keräykset. En-
simmäinen keräysvaihe kohdistui päätieverk-
koon. Tavallisten maanteiden näkemä-  ja  kaartel-
suusmittauksia  jatkettiin tierekisterin osoitejär-
jestelmää noudattaen. 

Ajonopeustutkimuksilla  on  pyritty selvittämään 
ajonopeuksien vuosittaista kehitystä sekä  selvit -
tamaän  erilaisten rajoitustoimenpiteiden vaiku-
tuksia nopeuksiin.  

TEKNINEN KEHITYSTYO 

Suunnittelumetodiikan  ja tiesuunnitteluprosessin 
 selvitys 

Suunnittelumetodiikkaa  ja  tiesuunnitteluproses -
sia  selvitettiln  ja  selvityksen  tulos  julkaistiin 

 "Tien  synty' nimisenä. Selvitystä  on  käytetty 
käytännön suunnittelutehtävissä sekä erilaisissa 
jatkotutkimuksissa. 

Yleisten teiden tekemistä koskevat ohjeet 

Yleisten teiden tekemistä koskevia  tie-  ja  vesi-
rakennushallituksen tehtäviin kuuluvia yksityls-
kohtaisia ohjeita täydennettiin  ja  valmisteltiln  mm 

 eri asteisia tien rakentamista varten tarpeellisia 
suunnitelmia koskevia ohjeita. Lisäksi laadittiin 
ohjeita liittymien sekä ravitsemis-  ja  majoituslai-
tosten liikenneteknisestä  suunnittelusta. 

Teiden teknisen suunnittelun tehostaminen 

Teiden teknisen suunnittelun tehostamiseksi 
aloitettiin "Maastomallitutkimus", jolla tietoko-
neita hyväksikäyttäen pyritään tarkentamaan  ja 

 helpottamaan massalaskentoja sekä lopputulok-
sena tiefinjan optimointiin, optisen ohjauksen tar-
kistamiseen sekä mandollisesti eritasoliittymien 
massalaskentoihin. Tämän työn ensimmäinen 
vaihe "Yleinen maastomalli" valmistui vuoden 

 1969  aikana. 

Maisemansuojelu  ja  -hoito 

Maisemansuojeluun  ja  -hoitoon  on  kiinnitetty li-
sääntyvää huomiota laatimalla ohjeita aiheista: 

- Maisemanhoitosuunnitelmien  laatiminen 
- Maisemansuojelu  ja  -hoito tienpitoaineen ot-

tamisessa 
-  Tie  ja  maisema 

Liikenneonnettomuustietojen  kehittäminen 

Vuoden  1969  aikana  on  kehitetty edelleen IHken-
neonnettomuustietojen keräämis-  ja  tilastointi

-menettelyä, monipuolistettu laadittuja tilastoja 
sekä seurattu liikenneonnettomuuksien kehitys-
tä yleisillä teillä. Tilastojen avulla  on  suoritettu 
tutkimuksia liikenneturvallisuuden  ja  tieolosuh

-teiden välisistä riippuvuuksista sekä seurattu eri-
laisten parannustoimenpiteiden tehokkuutta. Tut-
kimusten avulla  on  myös kehitetty liikennettä oh-
jaavia laitteita  ja  merkkejä.  



Tierakennustöihin  liittyvä kehitystyö 
	 Teknistä kehitystyötä koskevia muita tutkimuksia  

Vuoden  1969  aikana pantiin alulle tierakennus-
töiden työselitysten  ja  urakkaohjelman  tarkista-
mistyö samoin kuin valvontajärjestelmän kehittä-
mistyö ns maanjäristystoimikunnan selvityksiin 
perustuen. Päällystystöiden osalta oman tutki-
mustoiminnan lisäksi suoritettiin yhteistoiminnas-
sa Valtion Teknillisen Tutkimuslaitoksen tielabo-
ratorion sekä  Neste  Oy:n kanssa laajahkoja 
päällystyskokeita, joista mainittakoon erityyppis

-ten  päällysteiden kulutuskestävyyttä  ja  karkeu -
tusten  käyttökelpoisuutta koskevat kokeet  ja  ko-
keet, jotka koskivat tartukkeen lisäystä tieöljyyn, 
täytejauheiden käyttökokeet, tiivistämiskokeilut 
sekä pölynsidontakokeet erikoisöljyillä. 

Siltarakennustäihin  liittyvä kehitystyö  

Tie-  ja  vesirakennushallitus (vesitie-  ja  siltaosas
-to) on  yhteistoiminnassa Suurpadot-Suomen 

osasto ry:n kanssa suorittanut tutkimusta, joka 
käsittelee betonin kuntoa vesirakenteissa. Tästä 

 on  valmistunut  I  osa  "Vuonna  1968  suoritetun 
kiertokyselyn tulokset". Tämä väliraportti muo-
dostaa yhteenvedon kyselylomakkeiden avulla 
suoritetun yleisluontoisen kuntotiedustelun anta-
mista tuloksista. Yhteenvedon perusteella  vall -
tuissa  rakenteissa suoritetaan kenttätutkimuksia, 
näistä ovat valmistuneet vuonna  1969  tehdyt 
kenttätutkimukset. Kohteiden kenttätutkimukset 
jatkuvat vielä  ja  niiden antamista tuloksista 
kootaan tiedot tutkimuksen toiseen väliraport-
ti  in.  

Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen tielabora-
toriolta tilattu "Siltapäällysteitä  ja  eristeitä kos-
keva kirjallisuustutkimus"  on  valmistunut samoin 
kuin "Teräsbetonikantisten siltojen päällystevau-
noista Suomessa". Tutkimusta jatketaan vertai-
levalla tutkimuksella, joka koskee siltapäällys-
teiden eristystä. 

Talvikautena  1968-1969  tehtiin Otaniemessä 
valtion teknillisen tutkimuslaitoksen tielaborato

-non  suorittamana  roudan syvyyden mittauksia 
sellaisissa olosuhteissa, jotka vastaavat lähinnä 
siltaperustuksia. Tutkimuksia jatkettiin vielä tal-
vikautena  1969-1970.  

Valmisosasiltojen  kehittämiseksi  on  Hännin
-mäen risteyssillan päällysrakenne rakennettu 

tehdasvalmisteisista valmisosista  ja  sillalla suori-
tetaan muodonmuutos-  ja  taipumamittauksia. 

Kuormitusnormien ajoneuvolilkenteen  kuormat 
 on  tarkistettu  ja  laadittu ehdotus ns raskaalla  tie

-verkolla sallittavista  akseli-  ja  telipainoista  sekä 
ajoneuvoyhdistelmien kokonaispainosta. 

Tie-  ja  siltapäällysteiden  sekä sideaineiden laa-
dun kenttätutkimuksista  on  saatu mielenkiintoisia 
havaintotuloksia, jotka  on  julkaistu monisteena 
"Tienpäällystyskokeet vuosina  1964-1969".  

Maaperätutkimusten tehostamismandollisuuk
-sia ja  tarvetta  on  selvitetty ns maanjäristystoimi-

kunnassa, jonka toimesta laaditaan viisiosaista 
ohjekokoelmaa "Maanrakennusalan tutkimus-  ja  
suunnitteluohjeita",  joka valmistuu vuoden  1970 

 aikana. 
Sora-  ja  öljysorateiden  teknistä-  ja  taloudellis-

ta parantamista tutkiva toimikunta  on  jatkanut 
työskentelyään päämääränään parantamisohjei

-den  laatiminen ensisijaisesti taloudelliset näkö-
kohdat huomioon ottaen.  

Tie-  ja  vesirakennushallituksen ohjeita  ja  nor
-maalimääräyksiä  pyritään pitämään jatkuvasti 

ajan tasalla  ja  tarvittaessa korjaamaan niitä sekä 
omien että muissa lähinnä pohjoismaissa suon -
tettujen tutkimusten tulosten  ja  käytännön koke-
musten perusteella. Tässä mielessä  on  perustet-
tu toimikunta, joka  on  aloittanut vuonna  1964 

 käyttöön otettujen ohjeiden  ja  normaalimääräys
-ten  rakenteellisten ohjeiden tarkistuksen.  

Tie-  ja  vesirakennushallitus  on  määrännyt 
myös pysyvän toimikunnan seuraamaan raken-
nustyön kehittymistä. Toimikunnan tehtävänä  on 

 saatujen kokemusten perusteella kehittää tiera-
kennustöiden yleistä työselitystä. Toimikunnan 
työn tuloksena uusittiin kuluneena toimintavuon-
na vuonna  1967  laadittu työselitys. 

Perustamiskysymyksiin  liittyviä roudansyvyy
-den  ja  pohjaveden  pinnan  järjestelmällistä tark-

kailua suoritetaan  koko  maassa useassa pistees-
sä. Havaintotulosten mukaan  on  Etelä-Suomessa 
mitattu eräinä talvina yli  2 m  ja  Pohjois-  ja  Itä- 
Suomessa jopa yli  3  rn roudansyvyyksiä tieolo

-suhteissa lumesta raivatuilla alueilla. 
Roudan aiheuttamien tievaurioiden estämisek-

si  on  jatkettu kenttätutkimuksia erilaisten lämpö-
eristeiden soveltuvuudesta vaurioiden estämi

-seen.  Kokeissa ovat polystyreen muovit osoit-
tautuneet selvästi muita eristeitä paremmiksi  ja  
taloudellisemmiksi. 

Tutkimusvälineiden  ja  -menetelmien kehitystyö 
 on  jatkuvasti käynnissä. Vuonna  1969  laadittiin 

maaperätutkimuksiin käytettävän siipikairan 
käyttöselvitys, josta saatiin  varsin  merkittäviä tu-
loksia. Tutkimuksen tulokset julkaistaan kirjana 
vuonna  1970  valtion teknillisen tutkimuslaitoksen 
julkaisu sarjassa. 

Muista vuonna  1969  käynnissä olevista maa-
tutkimustoimiston valvomista tutkimuksista mai - 
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nittakoon pengerpaalujen lahosuojaustutkimus, 
 jonka avulla  on  tarkoitus selvittää onko  varsin 

 yleisesti käytetty lahosuojaaminen lainkaan tar-
peellinen. Tutkimus valmistunee vuonna  1970.  

Kertomusvuoden  aikana oli kehitystyön paino-
piste järjestelytoimistossa voimakkaasti työn-
tutkimussystematiikan kehittämisessä. Lisäksi 
jatkettiin edellisenä vuonna alkuunpantua lisä- 
aika-  ja  kapasiteettitutkimusohjeiden laadintaa  ja 

 täysin uutena tutkimusmuotona otettiin käyttöön 
ns menekki-  ja  prosessitutkimukset.  Nämä tut-
kimukset kehitettiin, jotta standardien laadinta 
saataisiin nopeammaksi. 

Vuoden  1969  aikana aloitettiin myös tutki-
mustulosten avulla työmenetelmien kehittäminen 
yhteistyössä teknillisen korkeakoulun  ja  koti-
maisen teollisuuden kanssa. Tutkimustuloksia 

 on  julkaistu taloudellisten standardien  ja  dip
-lomitöiden  muodossa. 

LIIKENNETALOUDELLINEN KEHITYSTYO 

Tieinvestointilaskentamenetelmien 	kehittämistä 
jatkettiin päämääränä automaattisen tietojenkä-
sittelyn entistä tehokkaampi hyväksikäyttö talou-
dellisessa suunnittelussa. Laaja tutkimustyö aloi-
tettiin tiesuunnittelussa sovellettavien taloudel-
listen suunnittelustandardien kehittämiseksi tien-
pitotoimenpiteiden suunnittelua  ja  taloudellista 
ohjelmointijärjestelmää varten.  Tie-  ja  vesiraken-
nuslaitoksen  ja  Valtionrautateiden yhteistyön 
puitteissa osallistuttiln  tie-  ja  rautatieinvestoin

-tien kannattavuusvertailun perusteiden selvittä-
miseen.  

D.  Suunnittelutoiminta 

TIENPITOTOIMENPITEIDEN  OHJELMOINTI 

Tienpitotoimenpiteiden  ohjelmointi aloitettiin  ta
-loussuunnitelmien  muodossa vuonna  1968.  Oli-

jelmointia  on  jatkettu laatimalla Tienpidon talous- 
suunnitelma  5-vuotiskaudelle  1970-74. 

TIE  VERKKO SU  U N N  ITTELU 

Tieverkkosuunnittelua  varten  on  laadittu valta-
kunnallisen päätieverkon liikenne-ennusteet vuo-
sille  1970  ja  1980  ja  valmisteltu mainittuja vuosia 
koskevia liikennöitävyys-  ja  ajokustannusselvi-
tyksiä. 

Tieverkkosuunnittelua  on  suoritettu osallistu-
malla seutukaavoituksen runkokaavavaiheen  tie

-verkkosuunnitelmien  laatimiseen Satakunnan, 
Tammermaan,  Kanta-Hämeen, Etelä-Karjalan  ja 

 Keski-Suomen seutukaava-alueilla  ja  suurten  

kaupunkialueiden yleiskaavoitustyöhön  liittyviin 
liikenneselvityksiin. Selvitysten pääpaino  on 

 kohdistettu lähitulevaisuuden toimenpiteiden 
määrittämiseen investointitarpeen ajoittamiseksi. 

Tieverkkosuunnittelua  silmälläpitäen  on  suori-
tettu liikenne-ennusteissa käytettävien liikenne- 
mallien  kehittämistä valtakunnallisia ennusteita 
varten sekä liikennemallien kehittämistä seudul-
lisia ennusteita varten Uudenmaan, Satakunnan 

 ja  Hämeen alueilla.  

I 	TAVOITESTANOARDIEN  MUKAINEN 
TIENPITOTOIMENPITEIDEN TARvE  

969- 1975  ________ 
Mcntlet 

yht Tavoitestondordlt 	olitte-  - 
km  v5t  maantiet  1975  lilken-  39440 km 

4000 nemökrdiuokittain(hay  kiwi) 

900-800 

3000 800-1900 

1900-600 

8000 
6000-900 
9000 

1000  

TOvoite 	 t000t _____________________  maantiet  HTf 	I  
- 	-  

0 	 •_  
Piiri 	 , 	 EE 

k-I 	5k. L 	> 	0 	- 

- mmk 	
Tienpitotoimenprte,den 1000  5023mk  
investointitarve  av,  1969-75 Teh  k  pita 

 230  mmk  
Os-  teiden  
rak.  
222  mmk  

Kp-uusinta  
370  mmk  

500 	>.  Kp-  teiden  
rak  
2O96nsmk  

U T  kl  Ky  M P.1< Ku  K-S  V K-P 0  Ko  1. Koko moo  

Kuvassa  on  esitetty taloussuunnitelmaa var-
ten laaditun tienpitotoimenpiteiden tarveselvityk

-sen  tuloksia. Selvitys perustuu vuoden  1975 
 liikenne-ennusteisiin. Siinä  on  tutkittu mitä tien-

pitotoimenpiteitä tarvittaisiin, että maanteillä 
voitaisiin saavuttaa vuonna  1975  seuraava  ta

-voitestandardi: 

Liikennemääräluokka, 	Tien poikkileikkaus  
kesän keskivuorokausi- 	ja  päällyste 

liikenne henkilöauto- 
yks ikköjä 

< 	500 soratie  
500— 	800 öljysorapäällysteinen 	tie 
800— 1 500  parannettu 	öljysoratie  

1 500— 3000 7 	m:n 	kestopääll. 	tie 
3000— 6000 8 m:n 	kestopääli. 	tie 
6000-12000 10 m:n 	kestopääli 	tie 

>  12000 4-kaistainen 	tie 
tai 	moottoritie 

Selvitystä  on  käytetty perusteena taloussuun-
nitelmaan otettujen teiden  ja  niiden parantamis-
toimenpiteiden valinnassa.  
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TI ESU UN N ITTELU 

Tie-  ja  vesirakennushallituksen omassa johdossa 
jatkettiin Etelä-Suomen pitkien moottoritiejakso-
jen  Helsinki-Turku, Helsinki-Hämeenlinna  ja 

 Helsinki-Lahti-Lusi yleissuunnittelua,  johon 
työhön liittyy myös vaikutusalueiden muun ties-
tön selvitys. 

Tiesuunnitelmia  on  vuoden  1969  aikana ollut 
suunnitteluohjelmassa yhteensä  n. 2 800 km. Val

-mistuneita maantiesuunnitelmia  on  yhteensä  n. 
720 km.  

Vuonna  1969  vatmistuneet maantiesuunnitetmat  

Piiri 	 km 	mmk  

TVH/Suunnittelutoimisto 	............... 148.2 163.2  
Uusimaa 	............................. - -  

Turku 	............................... 39.2 20.8  
Hme 	............................... 96.2 31.4  
Kymi 	................................... 20.2 6.6  
Mikkeli 	.............................. 32.3 6.9  
Pohjois-Karjala 	....................... 36.9 15.0  
Kuopio 	............................... 30.5 5.5  
Keski -Suomi 	........................... 42.1 17.2 
Vaasa 	............................... 18.5 4.2  
Keski-Pohjanmaa 	...................... 63.9 22.6 
Oulu 	................................. 28.8 10.2  
Kainuu 	.............................. 27.2 10.6  
Lappi  132.4 31.3  

Yhteensä 	............................ 716.4 345.5  

Tiesuunnitteluohjelma  vuonna  1969 
 Maantiet 

Suunnitelman laatija 
	

Tie-  ja  rakennussuunnitelmat 
	

Yleissuunnitelmat 

Neli- 	tai  Kaksikais- Kaksikais- 	Yhteensä  
useampikais- taisten 	tel- taisten  teiden  
taisten tei-  den  raken-  parantaminen  
den  raken-  tammen  (ositt. 	par.  

tammen  ja 	rak,  par.) 

km 	mmk 	km 	mmk 	km 	mmk 	km 	mmk 	km  mmk  

TVH/Suunnittelutoimisto 	............ 88.1 220.5 124.8 97.8  - -  212.9 318.3 335 738  
Uudenmaan 	piiri 	.................. - -  95.5 75.9 51.0 11.5 146.5 87.4 63 57  
Turun 	piiri 	........................ - -  138.1 61.1 94.1 15.6 232.2 76.7 49 34  
Hämeen 	piiri 	...................... 18.4 20.1 111.4 82.4 83.0 9.5 212.8 112.0 30 32  
Kymen 	piiri 	....................... - -  42.7 28.2  - -  42.7 28.2 80 97  
Mikkelin 	piiri 	..................... -  129.3 54.9 59.0 6.0 188.3 60.9 92 81  
Pohjois-Karjalan 	piiri 	.............. - -  30.2 12.8 134.8 13.0 165.0 25.8 3 1  
Kuopion 	piiri 	...................... 18.4 43.9 45.9 30.7 51.4 9.1 115.7 83.7 35 31  
Keski-Suomen 	piiri 	................ - -  137.2 80.0 33.8 7.2 171.0 87.2 21 12  
Vaasan 	piiri 	...................... - -  191.0 108.9 243.4 37.2 434.4 146.1 119 49  
Keski-Pohjanmaan 	piiri 	............ - -  52.9 18.5 169.1 39.0 222.0 57.5 7 2  
Oulun 	piiri 	........................ - -  168.0 65.1 133.0 28.9 301.0 94.0 62 45  
Kainuun 	piiri 	...................... - -  71.1 29.7 22.2 5.3 93.3 35.0 84 52 
Lapin 	piiri 	........................ - -  210.4 61.4 50.3 6.0 260.7 67.4 75 90  
Yhteensä 	......................... 124.9 284.5 1 548.5 807.4 1125.1 188.3 2798.5 1 280.2 1 055 1 321  

Tiesuunnittelukohteiden  ilmakuvauksia suori-
tettiin yhteensä  n. 1 030  km:n pituudelta  ja  ste-
reokartoituskojeilla  piirrettiin tiesuunnitelmien 
pohjakarttoja  n. 39 000  ha:n  alueelta. Tiesuunnj-
telmien runkomittauksiin liittyviä sivumittauksja 
suoritettiin  n. 5 600  tiekilometrin  ja  tiesuunnit-
telukohteiden  suunnitelmien aatimjseen liittyviä 
tietokonelaskentoja  n. 1 000  tiekilometrin  osalta. 

Maantiesuunnitelmia  on  vuoden kuluessa vah-
vistettu  n. 730 km  ja  paikallistiesuunnitelmia  n. 
95 km.  Yksityisten teiden liittymäsuunnitelmia  on 

 kuluneena vuonna vahvistettu  135.  Yhteensä  165 
 asema-  ja  rakennuskaavaa  tai  kaavanmuutosta 

 on  tarkastettu  ja  annettu niistä lausunnot. Raken-
nus-  ja  lohkomislupia  on  käsitelty kaikkiaan  175 

 ja  niistä  on  annettu lausunnot. 

SILTASUUNNITTELU 

Kertomusvuonna  pantiin vireille yleisten teiden 
siltoja, rumpuja  ja  lauttoja koskevia vesioikeu-
dellisia lupahakemuksia  101,  näihin  ja  aikaisem-
min vireille pantuihin hakemuksiin saatiin vesi-
oikeuden lupapäätöksiä  77.  

Erillisiin siltatöihin  liittyviä tienparannussuun-
nitelmia vahvistettiin siltaosaston esityksestä 

 115,  tienparannusten  pituuden ollessa näissä yh-
teensä  49,5 km.  

Yleisten teiden rakentamiseen  ja  parantami-
seen kuuluvia uusia siltasuunnitelmia  on  saatu 
valmiiksi  ja  lähetetty piirikonttoreille rakennus-
työssä noudatettavaksi  190.  Nämä jakaantuvat 
maanteiden  ja  paikallisteiden  sekä tietöiden  (T) 
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ja  erillisten siltatöiden  (S)  osalta oheisen taulu-
kon  mukaisesti: 

Maantiet  Paikallistiet 	Maantiet  
ja 	paikal- 
listiet  

T S  Yht.  T S  Yht.  yhteensä 

Uusimaa 	....... 10 1 11 2 2 4 15 
Turku 	.......... 14 8 22  -  3 3 25  
Häme 	.......... 10 3 13  -  2 2 15  
Kymi 	............ 11 2 13  -  1 1 14  
Mikkeli 	........ -  2 2  -  2 2 4  
Pohjois-Karjala 	 .  1 2 3 2 1 3 6  
Kuopio 	......... 3 7 10  -  1 1 11  
Keski -Suomi 	 . 	 . -  1 1  -  3 3 4 
Vaasa 	.......... 8 8 16 2 2 4 20  
Keski-Pohjanmaa  6 2 8 1  -  1 9 
Oulu 	........... 1 9 10 4 6 10 20  
Kainuu 	......... 4 8 12  -  8 8 20  
Lappi 	.......... 6 16 22 1 4 5 27 

Koko  maa  74 69 143 12 35 47 190  

GEOTEKNINEN  SUUNNITTELU 

Maa-  ja  kallioperätutkimuksiln  sekä maalaji-  ja  
tienpäällystetutkimuksiin  liittyvien tehtävien li-
säksi kaikkien  tie-  ja  vesirakennuslaitoksessa  tai 

 sen  toimeksiannosta laadittujen maarakennus-  ja  
pohjavahvistussuunnitelmien geotekninen  tar-
kastus  on  kuulunut maatutkimustoimiston tehtä-
viin. Tämän lisäksi  on  laadittu siltojen, talojen 

 ja  teiden sekä vesirakenteisiin liittyvien taitora-
kenteiden perustamissuunnitelmia. Rakennus-
työn aikana suoritetaan geoteknistä valvontaa 
työ mailla. 

Geoteknisen  toiminnan tehostamiseksi piiri- 
konttoreissa  on  useihin piireihin saatu maatutki-
musinsinööri johtamaan  ja  valvomaan piirikont-
torin geoteknistä suunnittelua. 

Maatutkimustoimisto  suorittaa maa-  ja  kallio-
perätutkimuksia kalustoillaan. Toimistolla  on 

 käytettävissään kolme tehokasta autokairaa, 
kaksi timanttikairaa, kaksi maaputkikairaa, täry-
kairoja, mäntäkairoja, siipikairoja  ja  muuta ke-
vyempää kairauskalustoa sekä kaksi seismistä 
luotainta. 

Varsinaisen geoteknisen  ja  geologisen toimin-
nan lisäksi suoritetaan  tie-  ja  vesirakennuslaitok -
sessa  paljon materiaalien kelpoisuustutkimuksia 
sekä työn aikana rakennusaineiden  ja  valmiiden 
tuotteiden laaduntarkastuksia. 

LABORATORIO  

Tie-  ja  vesirakennushallituksen keskuslaborato
-non  ja  siihen liittyvän Uudenmaan piirin piirikont-

torin laboratorion lisäksi oli kertomusvuoden ai-
kana toiminnassa  12  kiinteätä  tie-  ja  vesiraken-
nuspiirin keskuslaboratoriota  suurien rakennus- 
ja  tutkimustyömaiden maalajitutkimuksia  sekä 

kestopäällyste-  ja  öljysoratyömaiden  materiaali- 
tarkkailua varten. Laboratorioissa tutkittiin yh-
teensä  124 116  näytettä  ja  tehtiin  297 621  eril-
listä määritystä. 

Geoteknisiä  tehtäviä hoitaessaan maatutki-
mustoimisto suoritti vuonna  1969 mm 1 321  eril-
listä kantavuus-, pohjavahvistus-  ja  materiaali- 
selvitystä  ja  antoi niiden perusteella lausuntonsa. 
Tiesuunnitelmia tarkastettiin yhteensä  309  eli 

 1 391 km.  
Siltasuunnitelmia  tarkastettiin  107,  .ionka  lisäk-

si suoritettiin päivittäin konsultointia siltojen pe-
rustamiskysymyksistä. Lisäksi suoritettiin  varsin 

 monien talojen sekä eräiden lentokenttien  ja  ye
-sirakennukseen  liittyvien taitorakenteiden perus-

tamiseen liittyviä selvityksiä. Mainittakoon lisäk-
si, että timantti-  ja  maaputkikalustolla  suoritettiin 
vuonna  1969  maaperäkairauksia  yhteensä  1 736 
m  ja  kallioperäkairauksia  yhteensä  121 m. 

E.  Rakennustoiminta  ja  rahoitus  

1. TIENRAKENNUS- JA PARANNUSTYOT 

Valmistuneita  teitä  1 500 km  

Toimintavuoden aikana otettiin teitä yleiselle lii-
kenteelle kaikkiaan  n. 1 500 km.  Nämä jakaantui - 
vat  seuraavasti 
- maanteitä liittymineen 	 1 207 km  
- paikallisteitä liittymineen 	 226 km  
- siltatöihin  liittyviä teitä 	 74 km  

Keskeneräisiä teitä  5 600 km  

Vuoden lopussa oli keskeneräisten rakenteilla 
olevien teiden määrä  n. 5 000 km  ja  niihin kuulu-
vien liittymien määrä  n. 600 km  keskeneräisten 

 töiden yhteenlasketun kustannusarvion noustes-
sa  n. 2,5  miljardiin markkaan. 

Toimintavuoden suoritemääristä 

Toimintavuoden aikana suoritettiin seuraavia tei-
den rakentamiseen liittyviä töitä 
-  kalliota louhittiin  2  milj.  m 3 ktr,  joka vastasi 

 25  milj.  mk  
- leikkausmassoja  käsiteltiin  10  milj.  m 3ktr,  jo-

ka vastasi  36  milj,  mk 
- pengermassoja  käsiteltiin  13  milj.  m 3 ktd,  jo-

ka vastasi  30  milj.  mk  
- sitomattomia kerrosmassoja  tehtiin  10  milj. 

 m3  rtr,  joka vastasi  77  milj.  mk  
- maantierumpuja  rakennettiin  n. 80 km 

 - verhoustöitä  suoritettiin  1 700 ha 
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Suurin  kokonaisurakka 
Tattariharju -  Massby  

Toimintavuoden aikana allekirjoitettiin tähän asti 
suurin kokonaisurakka, Helsingin—Porvoon 
moottoritien rakentaminen välillä Tattariharju-
Massby,  jonka urakkahinta oli  28,3  milj.mk. 

Viikin—Tattariharjun  moottoritie nähtynä Kivikon 
liittymästä Helsinkiin päin. 

Kivikon eritasoliittymä.  Itäinen kehätie Mairrin 
suunnasta nähtynä. 

Kivikon eritasoliittymä  Helsingistä päin nähtynä. 

Kivikon eritasoliittymästä ramppisilta Myllypu-
roon  moottoritien yli. 

Rakentamis-  ja parantamistöihin 
 käytettiin  459 milj.mk  

Maanteiden  ja  paikallisteiden rakentamis-  ja  pa
-rantamistöitä  suoritettiin vuonna  1969  sekä var-

sinaisilla menoarviovaroilla että työllisyyden 
turvaamiseksi osoitetuilla määrärahoilla seuraa-
vasti (vuoden  1968  vastaavat luvut): 

Momentti 	 Käytetyt 	rahat  
Milj,  mk  

31.24.77 	................................ 390 	(442) 
25.50.77 	................................. 18 	(20) 
34.06.77 	 51 	(32)  

Yhteensä 	............................... 459 	(495)  

Työvoiman käyttö tasaisempaa 
aikaisempiin vuosiin verrattuna 

Työvoiman määrässä oli maaliskuussa huippulu-
kema,  20000  työntekijää,kun  se  edellisenä vuon-
na oli ollut noin  25 000  työntekijää.  1 -rakennus-
kauden työntekijämäärä oli keskimäärin  17000 

 työntekijää.  Il- ja  Ill -rakennuskaudella  oli tiera-
kennustöiden työvoimamäärä likimain tasainen, 
noin  11 000  työntekijää. Töiden ajoittamisessa oli 

 täten  havaittavissa aikaisempiin vuosiin verrat-
tuna entistä tasaisempi työvoiman käyttö ympäri 
vuoden, mikä johtui siitä, että käynnissä olevat 
hankkeet olivat lähinnä viimeistely-  ja  päällystys- 
vaiheessa  ja  uusia tierakennushankkeita aloitet-
tiin verrattain vähän. 

Päällystystyöt,  2 377 km  uutta  tienpäällystettä  

Vuoden  1969  aikana tehtiin uutta tienpäällystettä 
yhteensä  2377 km,  vuonna  1968  oli vastaava lu-
kema  2 686 km.  Huomattavin vähennys vuoteen 

 1968  verrattuna tapahtui kunnossapitovaroin  ra -
kennettavien bitumiliuossora-  ja  öljysorapäällys

-teiden määrässä. Nämä vähenivät  264 km.  Kuu-
masekoitteisten päällysteiden määrä aleni myös. 
Vuonna  1968  oli kuumasekoitteisia päällysteitä 

 1176 km  ja  vuonna  1969  oli  159 km  vähemmän 
eli  1 017 km.  

Päällystystöiden  toteuttamista vaikeutti valtio-
neuvoston antama määräys, jonka mukaan kesä-
kauden työohjelmista oli säästettävä  50  milj.  mk 

 ja  siirrettävä syyskaudelle. Päällystystöiden ko-
konaismäärästä jouduttiin tämän perusteella 
syys-lokakuulle ohjelmoimaan  40  %,  mistä taas 
oli seurauksena työnaikaisten kunnossapitokus-
tannusten lisääntyminen  ja  haittaa yleiselle lii-
kenteelle. Sääolosuhteiltaan edullisen syksyn 
ansiosta ohjelma voitiin kuitenkin toteuttaa ko-
konaisuudessaan eikä merkittävää työn laadun 
huononemista tästä johtuen ollut todettavissa.  

II  
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Vuoden  1969  päällystystöistä  muodostettiin  40 
 urakkaa, joista neljä suoritettiin  tie-  ja  vesiraken-

nuslaitoksen  omalla kalustolla. Päällystysohjel
-massa  kuumasekoitteisia  massoja  oli  n. 1 100 000 

 tonnia ja  kylmäsekoitteisia  massoja  n. 800 000 
 tonnia.  Edelliseen vuoteen verrattuna oli hinta-

taso laskenut  2-3  %  huolimatta kustannusteki-
jöiden vähäisestä noususta  ja  töiden syksypai-
notteisuudesta. Samansuuntainen hintakehitys 
oli todettavissa myös muissa urakalla suoritetta

-vissa  rakennustyönvaiheissa  ja  kokonaisura-
koissa.  

Tienrakennustyöt toteutettiin tavoitejohtamis-
järjestelmää hyväksikäyttäen 

Tienrakennustöiden  toteuttamisen osalta vuoden 
 1969  aikana oli merkille pantavaa, että tällöin nä-

mä työt toteutettiin tavoitejohtamisjärjestelmää 
hyväksikäyttäen, mistä johtuen  mm  tehtyjen töi-
den suoritemääristä  ja  kustannuksista  on  saata-
vana  yksityiskohtaisemmat  ja  tarkemmat tiedot 
kuin aikaisempien vuosien töistä.  

2.  SILTA-  JA  LAUTTATYOT 

Valmistuneita  siltoja  286  

Alla  olevasta taulukosta ilmenevät vuosina 
 1966-1969  valmistuneet sillat 

Vuosi 	 Valmistuneiclen siltojen Pituus 	Pinta -ala 
lukumäärä 	m 	m 2  

1969 	............... 286 	 8444 81 615 
1968 	............... 178 	 6955 68170 
1967 	............... 196 	 6197 70030 
1966 	............... 198 	 6 191 72 193  

SILTOJEN 	LUXUMAARA YLEISILLA TEILLÄ 
kpl  
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Vuonna  1969  valmistuneista silloista oli 
-  vesistön ylittäviä siltoja 	 249  
-  maanteiden risteyssiltoja 	 21  
-  rautatien ylikulkusiltoja 	 11  

	

rautatien alikulkusiltoja 	 5  

Teräsbetoni, pääasiallisin  rakennusaine 

Rakennusaineena  on  ollut pääasiassa teräsbeto-
ni, mutta suurijänteisimmät sillat ovat teräsbeto-
nikantisia terässiltoja. Puusiltojakin  on  raken-
nettu pääasiassa vähälilkenteisille paikallisteille. 
Rakennusaineen puolesta jakaantuivat vuonna 

 1969  valmistuneet sillat seuraavasti:  

Sillan  rakenne 	Lukumäärä 	Pituus 	Pinta -ala  
m 	m 2  

Teräsbetonisia  siltoja  ..... 209 	6002 	58 223  
Teräksisiä  siltoja  ......... 26 	1 790 	19770  
Puusiltoja 	............... 51 	652 	3 621  

Yhteensä  ................ 286 	8444 	81 614  

PUISTEN  JA  KESTOAINEISTEN  SILTOJEN 
LuKuMÄÄRÄT  MAANTEILLÄ  JA  PAIKAL -

LIST E  LLÄ 

kp  

Pu,set  sulo? maanteillä  
Li  Kestacineiset siflot  maanteillä 

Puiset tulot poikallisteillä 
Kestoojnemet autot po,kollisteiiiö 

Huomattavimmat vuoden aikana valmistuneet 
työt 

Huomattavimmista vuonna  1969  valmistuneista 
silloista mainittakoon: 

Kyrönsalmen  silta valtatiellä  no 14  Savonlin-
nassa. Silta  on 6-aukkoinen teräksinen jatkuva 
kotelopalkkisilta, jonka ensimmäisessä aukossa 

 on  avattava läppäosa.  Sillan  kokonaispituus  on 
413,7 m  ja  hyödyllinen leveys  13,0 m.  

Kyrönsalmen  silta valtatie!!ä fl:O  14  Savonlin-
nassa.  Sillan kokonaispituus  on 4 13,7 m  ja 

 hyödyllinen  /eveys  13,0 m.  

Laukan silta Oulujoen yli Laitasaaren-Ylikii
-mingin  maantiellä Muhoksella. Silta  on 4-aukkoi-

nen teräsbetonikantinen  jatkuva teräspaikkisilta, 
jonka kokonaispituus  on 230,2 m  ja  hyödyllinen 
leveys  8,5 m.  Sillan  jännemitat  ovat:  48,0+60,0+ 
60,0+48,0 m.  Sillan  valmistuttua voitiin liikennet-
tä Oulujoen yli välittänyt Laukan ossi poistaa  ja 

 liikenne ohjata sillalle. 
Karisalmen  silta Vääksyn - Asikkalan - Sys-

män maantiellä Asikkalassa. Silta  on  teräsbe-
tonikantinen  teräksinen riippusilta, jonka riippu-
jänne  on 125,0 m  ja sillan  kokonaispituus  186,25 
m.  Sillan  ajoradan  leveys  on 8,0 m  ja  lisäksi 
ovat kummallakin puolella  1,5 m  leveät jalka-
käytävät. 

Karvion  silta Varkauden - Joensuun  kanta- 
tiellä Heinävedellä. Silta  on 3-aukkoinen esijän-
nitetty teräsbetoninen kotelopalkkisilta, jonka 
kokonaispituus  on 160.0 m  ja  hyödyllinen leveys 

 8,5 m.  Sillan  jännemitat  ovat:  32,0  +  64,0  + 
 53,0 m.  Silta korvaa Karvion kanavan vanhan 

heikkokuntoisen kääntösillan. 
Espoonlanden silta Helsingin—Jorvaksen moot-

toritiellä Espoon  ja  Kirkkonummen rajalla. 
Silta  on 3-aukkoinen teräsbetonikantinen teräs-
palkkisilta, jonka kokonaispituus  on 141,0 m  ja 

 hyödyllinen leveys  12,3 m.  Sillan  jännemitat  ovat:  
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40,0  +  52,0  +  40,0 m.  Vanha  5,5 m  leveä silta 
 jää  paikallisliikenteen käyttöön. 

Könönpellon risteyssilta  Varkauden—Joen-
suun kantatiellä Varkaudessa. Silta  on 8 -aukkoi-
nen teräsbetonilaattasilta,  jonka kokonaispituus 

 on 135,0 m  ja  ajoradan  leveys  13,5 m.  Tämän li-
säksi toisella puolella  on  vielä  5,0 m  leveä  ja

-lankulku-  ja  polkupyoratie. 
Tiikkajansalmen  silta Hyrynsalmella. Silta  on 

3-aukkoinen teräsbetonikantinen teräspaikkisilta, 
jonka kokonaispituus  on 129,0 m  ja  hyödyllinen 
leveys  14.0 m.  Sillan  jännemitat  ovat:  36,0  + 

 45,0  +  36,0 m.  Silta rakennettiin  sodan  aikana 
tuhoutuneen  ja  myöhemmin tälle paikalle raken-
netun väliaikaisen  sillan  tilalle. 

Vuonamonsalmen  silta Kärnän-Jylhän maan-
tiellä Keiteleellä. Silta  on 3-aukkoinen esijänni-
tetty teräsbetoninen kotelopalkkisilta, jonka  ko

-konaispituus  on 107,0 m  ja  hyödyllinen leveys 
 8,5 m.  Sillan  jännemitat  ovat:  25,6  +  43,5  + 

 25,6 m.  
Vuonamonsalmen  silta korvaa paikalla ennen 

liikennettä välittäneen lossin  ja  näin maamme 
poikittaissuuntaiset maantieyhteydet paranivat. 

Lauttapaikoille  rakennettuja uusia siltoja 

Viidelle lauttapaikalle valmistui vuonna  1969  sil-
ta korvaamaan paikalla aikaisemmin liikenneä 
välittäneen lossin. 

Edellä mainittujen, Laukan  ja  Vuonamonsal
-men  siltojen lisäksi rakennettiin 

Sitkoileuvoinsalmeen Viljakansaaren paikallis
-tielle Puumalan kunnassa  3-aukkoinen teräsbeto-

ninen jatkuva palkkisilta, jonka kokonaispituus 
 on 64,0 m  ja  hyödyllinen leveys  6,5 m.  

Keihässalmeen  Uuden-Munapirtin paikallistiel
-le  Pyhtään  kunnassa  4-aukkoinen puukantinen 

teräspaikki-  ja  ristikkosilta,  jonka kokonaispituus 
 on 88,0 m  ja  hyödyllinen leveys  5,0 m.  

Kukkassalmeen Koskenpään—Niinimäen —Kor-
pilanden paikallistielle Koskenpään kunnassa 
laattasilta, jonka aukko  on 10,0 m  ja  hyödyllinen 
leveys  6,5 m.  

Lisäksi  on  viidelle lauttapaikafle hankittu uudet 
liikennettä paremmin välittävät lossit  ja  lautta- 
alus "Merilintu -  Havsfågeln"  valmistui liiken-
nöimään lauttaväliä Alskat—Raippaluoto.  

3.  TIENPITOON LIITTYVÄT 
 TALON  RAKEN NUSTYOT 

Kertomusvuoden  alussa  tie-  ja  vesirakennuslai
-toksen  hallinnassa oli tienpitoon liittyviä kiinteis-

töjä omilla tonteilla  510  ja  vuokratonteilla  90.  Ra-
kennuksia oli kaikkiaan  1 640,  joiden yhteistila-
vuus oli  1 200 000 m 3 .  

Uusia tukikohtia valmistui  25 640 m 3  

Vuoden  1969  aikana valmistuivat Nilsiän, Tuus-
niemen, Kauhavan, Sodankylän  ja  Loviisan  tie

-mestaripurien  tukikohdat, joiden yhteistilavuus 
oli  25 640 m 3 .  Kunnossapitokoneiden  kylmiä  ko

-nesuojia  rakennettiin lisäksi Uudenmaan. Turun, 
Hämeen, Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Vaasan, 
Keski-Pohjanmaan  ja  Lapin  piireihin. 

Tiemes tar/n  asuinrakennus Sipoossa.  

I 	 - 	 -- 	 -. 

- 	
•  

Huolto-  ja  toimistorakennus  Sipoossa.  

Autosuojarakennus Loviisassa.  
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Kertomusvuoden  lopussa oli rakenteilla  11 tie
-mestariplirin  tukikohtaa. 

Rakentamiseen käytettiin varoja menoarviossa 
tarkoitukseen myönnetyt  5 710 000  mk, minkä li-
säksi saatiin rakennustoimintaan työllisyyden yl -
läpitämiseen myönnettyjä varoja  555 000  mk. 

Uusimis-  ja korjaustöitä  

Kanden laajahkon saneeraustyön lisäksi suoritet-
tiin useissa tiemestaritukikohdissa uusimis-  ja 
korjaustöitä,  joista merkittävimpiä ovat olleet 
lämmityslaitosten uusimiset,  mm 14  tukikohtaa 

 tai  kiinteistöä  varustettiin kertomusvuonna öljy-
lämmityslaitteilla. Vuosikorjauksiin oli menoar -
viossa myönnetty  775 000  mk. 

Uusia tontteja hankittiin 

Uusia tontteja  tai  lisäalueita  ostettiin  4,  joiden yh-
teispinta-ala oli  2,5 ha,  minkä lisäksi lahjoituksina 

 tai  vaihdossa saatiin  5  tonttia, yhteispinta-alal-
taan  8,0 ha.  Tonttien hankintaan menoarviossa oli 
varattu  75 000  mk. 

Rakennusohjelmat  toteutuivat 
suunnitelmien mukaan  

Talonrakennusohjelmaa  voitiin kertomusvuonna 
toteuttaa suunnitelmien mukaan johtuen  varsin 

 hyvästä määrärahatilanteesta. Toisena myöntei-
senä piirteenä mainittakoon mandollisuudet ra-
kentaa tukikohtia Etelä-Suomen vilkasliikentei-
simmille tiemestaripiireille, mikä aikaisemmin oli 
mandotonta työllisyysnäkökohtien määrätessä 
kohteiden  valinnan. Tukikohtatilanne  on  nykyisin 
heikoin juuri näissä osissa maata. Kunnossapito- 
koneiden sällytystilojen puute  on  edelleen huo-
mattavan suuri. Pahimman esteen rakennusohjel

-man  toteuttamiselle muodostaa tonttien hankin-
taan vuosittain saatu liian pieni määräraha.  

F.  Kunnossapitotoiminta 

Kunnossapidettäviä  teitä  71 870 km 

Tie-  ja vesirakennuslaitoksen kunnossapitämiä 
 yleisiä teitä oli  1. 1. 1970 71 870 km,  josta  pal

-kallisteitä  oli  32 000 km.  Laitoksen hoidettava  tie- 
pituus  on  viimeisten  10  vuoden aikana kaksin-
kertaistunut, kun samana aikana maan autokanta 

 on  kolminkertaistunut. Kertomusvuoden alussa 
oli päällystettyjä teitä yhteensä  n. 20 300 km  ja 

 vuoden lopussa  n. 21 800 km  eli  n. 30  %  koko 
kunnossapidettävästä tieverkosta. 

Kunnossapidon  osuus  25  %  koko 
tielaitoksen  menoista 

Kunnossapitoon käytettiin tilinpäätösten mukaan 
vuonna  1959 71,7  mmk  ja  vuonna  1969 203,0 

 mmk. Kunnossapidon osuus  koko tielaitoksen 
 menoista  on n. 25  %.  

Tie-  ja vesirakennuspiirit  (13  kpl)  on  teiden 
kunnossapitoa varten jaettu tiemestaripiireihin, 
joita tällä hetkellä  on  yhteensä  175.  Hoidettavaa 

 tietä  on  siten keskimäärin tiemestaripiiriä kohti 
 410 km.  

Kunnossapitotoiminta  jakautuu yleisten teiden 
varsinaiseen  ja  tehostettuun kunnossapitoon.  

1.  VARSINAINEN KUNNOSSAPITO 

Teiden kunnossapito 

Teiden kunnossapidon monista tehtävistä ovat 
tärkeimpiä tiealueen kuivanapito, ajoradan tasai-
suudesta huolehtiminen, tierungon, luiskien  ja  vi-
heralueiden hoitotoimenpiteet, routavaurioiden 
torjuminen sekä liikenteen ohjaus-  ja turvalli-
suustoimenpiteet.  Lisäksi tien talvikunnossapi-
toon kuuluu  lumen  ja  jään poistaminen sekä liuk-
ka  ud  e  ntorj  unta. 

Tiealueen kuivanapito 

Tiealueen  kuivana pitämiseksi kaivettlin  ja puh-
distettlin  ojia  n. 8 500  jkm,  millä  vauhdilla ojituk-
sen uusimiskierros kestää  n. 8  vuotta. Lisäksi 
jouduttiin uusimaan lukuisia rumpuja, salaojia  ja 
putkiviemäreitö.  

Tien kulutuskerroksen  kunnossapito  

a)  Soratiet. Soratiepinnan hoitotoimenpiteitä 
 ovat poiskuluneiden ainesten korvaaminen uusil-

la, pölynsidonta  ja pinnan  tasaus. Sorastus suori-
tetaan yleensä syksyllä. Kiviaineksia käytettin 
kertomusvuonna tähän yhteensä  n. 2,5  milj.  m 3 ,  

mistä tulisi  133,5 m  korkea kartio (lähes kaksi 
kertaa Helsingin Stadionin  tornin  korkeus), jonka 
pohjan läpimitta olisi  267 m.  Pölynsidonta-ainee-
na käytetään kalsiumkioridia sekä vähäisessä 
määrin sulfiittilipeää. Kalsiumkloridia käytettiin 
kertomusvuonna  n. 63 000  tonnia. Ajoradan ta-
sausta höyläämällä ja lanaamalla  suoritettiin  n. 
3,5  milj.jkm.  Omia tiehöyliä, joista pääosa toimi 
kunnossapidon käytössä oli laitoksella  879  ja 
pyörätraktoreita  792. 
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Pölynsidontaa. 

-V.- 

Sorastussoran seulorita. 

b) Oljysoratiet. Oljysora  on  ns kylmäsekoi-
tusmenetelmällä  valmistettu tieöljyn  ja  soran 

 seas,  jossa kiviaineksen  ja  sideaineen tarttuvuut -
ta  an  parannettu erityisellä tartukkeella. Oljyso-
rapäällystettä voidaan jatkuvasti muokata  ja  lisä-
tä kuten soratiepintaa. Kertomusvuoden aikana 
massojen lisäyksiä suoritettiin  n. 230 000  tonnia.  

Vuoden  1969  lopulla öljysorateitä oli  12400 km. 
c) Kestopäällystetyt  tiet. Kestopäällysteiden 

hoito  on  pääasiassa syntyneiden reikien paik-
kaamista. Keväisin kestopäällysteissä esiintyvät 
halkeamat juotetaan umpeen bitumisella sideai-
neella. Kuluneiden päällysteiden ikää voidaan pi -
dentää erilaisilla pintauksilla, jotka eivät kuiten-
kaan sovellu kaikkein vilkkaimmin liikennöidyille 
teille. Pintauksella voidaan myös lisätä vanhojen 
päällysteiden kitkaominaisuuksia, estää pintave-
sien tunkeutumista tien alemplin kerroksiin, saa-
da aikaan värikontrasti esim. ajoradan  ja  pienta

-reiden välillä jne. Yleisimmin käytettyjä menetel-
miä ovat liete-  ja  sirotepintaus. 

DI  jysora-asema.  

Tierungon  vaurioiden korjaaminen 

Eniten vaurioita tierungolle aiheuttaa routa, mut-
ta myös tulvat  ja  eri syistä tapahtuvat painumat 

 ja  sortumat. Kertomusvuoden  aikana korjaustöi-
hin käytettiin yhteensä  n. 2,0  milj.  m 3  kiviainek

-sia.  

Kelirikkorajoitukset  

Maanteillä vuosittain esiintyneet kelirikkorajoi-
tukset koskivat  1950-luvulla keskimäärin  31,6  % 

 silloisesta tiekilometrimäärästä. Eniten rajoituk-
sia eli  47,2  %  oli vuonna  1955  ja  vähiten eli  17,8 

 %  vuonna  1959.  
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1960-luvulla rajoitusten määrät vähenivät  alle 
 puoleen edelliseen lO-vuotiskauteen verrattuna 
 ollen  enää keskimäärin  13,8  %.  Vähiten oli ra-

joituksia vuonna  1968,  jolloin niiden määrä oli 
 vain 6,4  % maantiepituudesta.  

Vuonna  1967-69  oli rajoituksia paikallisteillä 
keskimäärin  17,6  %. 

Kelirikkorajoitusten  määrä  on  siten liikenteen 
suuresta lisääntymisestä huolimatta voimakkaas-
ti laskenut viimeksi kuluneen vuosikymmenen ai-
kana. Myönteiseen kehitykseen ovat vaikutta-
neet tiestön parannus-  ja  rakennustyöt sekä  te-
hostettuna kunnossapitotoimenpiteenä  suoritetut 
öljysorastukset niihin kuuluvine tierungon vah-
vistustöineen. 

Kelirikkoinen  tie.  

Liikenteen ohjaus  ja 
turvallisuustoimenpiteet  

Toimenpiteet käsittävät ensisijaisesti pysyvien 
liikenteen ohjaus-  ja  turvalaitteiden  kuten esim. 
ajoratamaalausten, kaiteiden  ja  liikennemerkkien 
kunnossapidon  ja  uusimistyöt. Kertornusvuonna 

 tehtiin esim. ajoratamerkintöjä lähes  16000 tie- 
kilometrillä  n. 2,0  milj.  m 2  (=  2  km 2). Ajoratamaa

-leja  kulutettiin  n. 730 000 I.  

Luiskien  ja  viheralueiden kunnossapito 

Yhä enemmän huomiota  on  viime aikoina ruvettu 
kiinnittämään tien vierustojen hoitamiseen, nur -
mettamiseen  ja  varustamiseen erilaisilla istutuk

-sitta.  Alueiden hoitamista varten  on  laitokselta 
 mm n. 340  niittokonetta. Kertomusvuonna  suori-

tettiin hoitotoimenpiteitä yhteensä  n. 9 000 ha 
 suuruisella alueella.  

aurausta  suoritettiin yhteensä  9,3  milj.  jkm . 

Lumen  ja  jään poistaminen  

Lumen  raivaus suoritetaan yleensä autoauroilla 
auraamalla. Auroina käytetään sekä kaksisiipisiä 
eli kärkiauroja että yksisiipisiä eli vinoetuauroja. 
Pienemmän kokonsa  ja  ketteryytensä  ansiosta 
kärkiauroja käytetään pääasiassa vanhoilla  pa

-rantamattomilla  ja  mutkaisilla paikatlis-  ja  maan-
teillä. Lumiauroja oli laitokselta kertomusvuoden 
keväällä  n. 2 500.  Aurausvallit madalletaan  tar-
peen vaatiessa erityisillä vallinleikkaajilla. Ris-
teyksissä käytetään apuna myös kauhakuormaa-
jia  tai  lumilinkoja. Kertomusvuonna  suoritettiin 
aurausta yhteensä  9,3  milj.  jkm,  mikä vastaisi  n. 
12  edestakaista  matkaa maasta kuuhun. 

Auraustyön  vähentämiseksi käytetään aukeilla 
paikoilla kinostimia (lumiaitoja), jotka estävät  lu-
men  kerääntymistä  tielle. Uusilla korkealuokkal

-sitta  teillä  on  kinostimien  käyttö vähäistä verrat-
tuna vanhoihin parantamattomlin teihin. 

Aurauksen  jälkeen tiet höylätään käyttäen eri-
tyistä hammastettua talviterää. Höyläystä suori-
tettiin kertomusvuoden aikana yht.  3,4  milj.  jkm. 

aurauksen  jälkeen tiet höylätään käyttäen erityistä 
hammastettua talviterää .  
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• 	liukkauden torjuntaan käytettiin kertomusvuonna  fl 
16000  tonnia vuorisuolaa ja  n. 630 000 m 3  hiekkaa 

Liukkauden torjunta.  

Liukkauden torjunta  on  talvikunnossapidon  ja 
 etenkin alkutalven vaikein ongelma. Liukkauden 

torjunnassa käytetään pelkkää vuorisuolaa 
maan etelä-  ja  länsiosissa (rannikot) kaikilla 
kestopäällystetyillä teillä, joiden keskivuoro-
kausiliikenne  on  suurempi kuin  900  henki-
löautoyksikköä vuorokaudessa sekä muualla 
maassa kaikilla kestopäällystetyillä valtateillä, 
joiden keskivuorokausiliikenne  on  suurempi kuin 

 1 200  henkilöautoyksikköä  vuorokaudessa. Muil-
la teillä käytetään liukkauden torjunnassa ensi-
sijaisesti suolahiekkaa. Pelkkää hiekkaa  ja  vesi-
hiekoitusta käytetään, mikäli olosuhteet niihin so-
pivat. Liukkauden torjunnassa käytettiin kerto-
musvuonna  n. 16000  tonnia  vuorisuolaa  ja  n. 
630 000 m 3  hiekkaa. Hiekoitushiekan varastoi

-mista  varten  on  rakennettu myös erityisiä hiek-
kasiiloja, joiden yhteinen varastotila  on 
90 000 m 3 .  

Liukkaushiekan  seulonta  ja  suolan sekoitus hiekkaan jää-
tymisen estämiseksi. 

Erityisten teiden,  tie-  ja  liitännäisalueiden 

 kunnossapito  

Tähän kuuluvat polkuteiden, erityisten talvitei
-den,  erillisten polkupyöräteiden  ja  jalkakäytä

-vien, tienpitoaineiden ottopaikkojen  ja  kaatopaik-
kojen sekä lepo-, ravitsemus-  ja  ajoneuvojen 
huoltoalueiden kunnossa- sekä puhtaanapito. 
Talviteitä rakennetaan lossipaikoille vesistön  jää

-dyttyä  sekä myös muualle meren  ja  järven jäälle 
palvelemaan saariston  ja  harvatiestöisten  seutu-
jen liikennettä. Myös maalle rakennetaan talvi- 
teitä. Tällöin tienpohja tavallisesti ennen  lumen 

 tuloa raivataan puhtaaksi suuremmista esteistä. 
 Osa  talviteistä  on  ns viittateitä  poro-  ja  hevosajo-

neuvoliikennettä  varten. Talviteitä oli kertomus- 
vuoden alussa  797 km.  

Siltojen  ja  lauttojen kunnossapito 

Yleisillä teillä oli  1. 1. 1970 9438  siltaa  ja  114 
 lauttapaikkaa. Lauttavälien  yhteenlaskettu pituus 

oli  n. 100 km.  Railolosseja  oli  12  kpl.  

Rakennusten kunnossapito  

Tie-  ja  vesirakennuslaitoksen  hoidossa oli kerto- 
musvuonna  n. 600  kiinteistöä  ja  n. 1 640  raken- 
nusta, joiden tilavuus oli yhteensä  n. 1,2  milj  m 3 . 
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Materiaalin jalostus 

Edellä mainittujen töiden suorittamiseksi  murs-
kattiin kertomusvuonna  soraa  ja louhetta yht,  n. 
4  milj.  m 3 .  

Materiaalin siirrot suoritettiin osaksi laitoksen 
omilla kuorma-autoilla, joita kertomusvuoden lo-
pussa oli  1 202.  Osa  siirroista suoritettiin vuok-
ra-autoilla, joita kunnossapidon käytössä  on 400 

-900  vuodenajasta riippuen.  

Kuluneen kestopäällysteen uusiminen käynnissä 

2.  TEHOSTETTU KUNNOSSAPITO 

Tehostettu kunnossapito käsittää vanhojen viI-
kasliikenteisimpien sorapintaisten teiden pääl-
tämisen öljy-  tai  bitumilluossoralla.  Tällä toimin-
nalla pyritään lähinnä pienentämään kunnossa-
pitokustannuksia sekä parantamaan tien liiken-
nöitävyyttä. 

Vuoden  1969  aikana tehtiin tehostetun  kunnas-
sapidon  toimesta yleisille teille 

- öljysorapäällysteitä  544 km  
- bitumiliuossorapäällysteitä  223 km  

Edellä mainitut luvut sisältävät myös entisten, 
pahoin rikkoutuneiden  tai  hajonneiden  ös- ja 
bls-päällysteiden uusimisia  125 km.  

Edellisiin vuosiin verrattuna tehostettu kunnos-
sapitotoiminta  on  rahoitusvaikeuksista  johtuen 
huomattavasti supistunut, mikä ilmenee  alla  ole-
vasta taulukosta. 

- 	-- -.. 	 - ,t..A...A.k.  Å.,  

-. , .- 

ajoratamaaleja  kulutettiin  n. 730 000 I 

Tehostettuna kunnossapitona  tehtyjä  öljysora-  ja  bitumi- 
Iluossorapäällysteitä  

Vuosi Cljysora Bitumiliuossora  Yhteensä  
km km km 

1965 	.......... 700 278 978 
1966 	.......... 685 158 843 
1967 	.......... 956 327 1 283 
1968 	.......... 643 413 1 056 
1969 	.......... 544 223 767  viime aikoina  on  ruvettu kiinnittämään huomiota myös 

tien vierustojen hoitamiseen . 
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Ill.  Lentoliikenne  ja  lentoasemat  

Tutkimus  ja  kehitystyö jatkui  
Koko tie-  ja  vesirakennushallitusta  koskevan ke-
hitystyön puitteissa  on  saatu aikaan tavoitebud-
jetointi lentokenttätoimialalla. Osasto  on  omalta 
osaltaan osallistunut  tie-  ja  vesirakennushallituk-
sen kehitystoimintaan  ja  antanut siitä lausuntoja. 
Erillisistä selvityksistä mainittakoon tutkimus, jo-
ka koski Helsingin lentoaseman uuden rahtiase

-man  järjestelyä  ja sen  niveltämistä  kentän yleis- 
suunnitelmaan samoin kuin sitä varten tarpeelli-
sia rakennuksia  ja  rakenteita. Edelleen vuonna 

 1969  aloitettiin tutkimus-  ja  kehittämistyö  urean  
käyttömandollisuuksien selvittelystä jarrutuste -
hon  lisäämiseksi lumi-  ja  jääpeitteisillä kiitoteil

-lä.  Esikokeen  perusteella todettiin, että  urean 
 käyttö tulee kysymykseen erityisesti lentoliiken-

teelle vaarallisilla ns O ° C-keleillä. Lisäkokemus
-ten  saamiseksi piirikonttoreita  ja  Helsingin len-

toaseman rakennuspäällikköä kehotettiin aloitta-
maan  urean  käyttökokeilu lentoasemilla  talvi-
kautena  1969-70  sekä antamaan tuloksista ai-
kanaan yksityiskohtaiset raportit  tie-  ja  vesira-
kennushallitukselle.  Ennakkotietojen mukaan tu-
lokset ovat olleet  varsin  myönteisiä. 

Suunnittelutoiminta  jatkui 
entiseen tapaan 
Lentokenttien  ja  niiden talonrakennusten suun-
nittelu  on  jatkunut määrärahojen  ja  rakennustöi-
den edistymisen edellyttämässä tandissa  ja  laa-
juudessa. Tärkeimpinä kohteina ovat  ko  ajanjak-
solla olleet Helsingin lentokentän  Il -kiitotien 
laajennuksen  tutkiminen  ja  suunnittelu sekä  Ill -
kiitotien  alustavat tutkimukset. Helsingin lento-
asemalla aloitettiin suunnitellun rahtiaseman lii-
kennealueiden tutkimukset  ja  suunnittelu. Tär-
keimpinä kohteina ovat olleet myös tutkimukset 

 ja  suunnittelut,  jotka kohdistuivat Vaasan lento-
kentän pääkiitotien uudelleenrakentamiseen, 
Kuopion lentoaseman asemarakennukseen  ja 
sen  pihamaahan,  Oulun lentoaseman uuden 
matkustaja-asemarakennuksen edustatasoon se-
kä pihamaa-  ja  paikoitusalueisiin,  Malmin  lento-
aseman autosuojaan  ja  siihen liittyviin piha-  ja  
tiejärjestelyihin  sekä eri lentokentillä suoritetta

-vim  pienehköihin täydennys-  ja  lisätöihin.  Edel-
leen  on  täydennetty  Helsingin lentoaseman 
uuden matkustaja-asemarakennuksen  ja sen  pi -
hamaan  sekä Helsingin lentoaseman liikenne- 
alueen laite-  ja  väestönsuojan  suunnitelmia täy-
dennys-, muutos-  ja  eräillä detaljipiirustuksilla. 
Kaikki lentokenttien rakentamiseen liittyvät maa- 
rakennustöitä koskevat suunnitelmat  on  laadittu 
lentokenttäosaston toimesta.  Sen  sijaan  lento - 
asemien suuria talonrakennustöitä koskevat 
suunnittelutehtävät  on  annettu eri arkkitehti-  ja  
insinööritoimistojen  tehtäväksi. 
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Rakennustoiminta 
Lentokenttien rakennustöissä keskityttiin 
aikaisemmin aloitettujen töiden  
loppuunsaattam iseen  

Vuoden  1969  aikana ei aloitettu uusien lentokent-
tien rakentamistöitä. Rakentaminen keskittyi 
kentänrakennuspuolella Helsingin lentoaseman 
uuden matkustaja-asemarakennuksen edustata-
tason sekä piha-  ja pysäköintialueiden  sekä tei-
den liikennekuntoon saattamiseen,  ko  rakennuk-
selle johtavan tulotien rakentamiseen sekä Porin 
lentoaseman asemarakennuksen pihatöiden  lop

-puunsaattamiseen.  Lisäksi jatkettiin Rovaniemen 
lentokentän pääkiitotien jatkeen rakennustyötä 
niin, että mainittu jatke  on  päällystettä  vaille val-
mis. Aloitetuista kentänrakennustöistä  on  ennen 
kaikkea mainittava Vaasan lentokentän kiitotei

-den  korjaustyö. Huomioon ottaen Vaasan lento-
kentän heikkokantoisen pohjamaan  on  työ vaa-
tinut erityisiä kokeita  ja  tutkimuksia, jotta pääl-
lysrakenne saataisiin mandollisimman kevyek-
si painumien estämiseksi  ja  samalla riittävän 
routaeristyksen saamiseksi. Tämä työ  on  tarkoi-
tus suorittaa yhtäjaksoisesti  ja  saadaan kenttä 
liikennöitävään kuntoon syksyllä  1971.  Uusina 
töinä aloitettiin myös Kuopion  ja  Oulun uusien 
asemarakennuksien edustatasojen  ja pihamai

-den  työt.  
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Helsingin lentoaseman uusi matkustaja-asema-
rakennus  ja  Porin lentoaseman asema-  ja 

 lennonvarmistusrakennus  valmistuivat  

Talonrakennuspuolella  työt keskittyivät lähinnä 
Helsingin lentoaseman uuden matkustaja-asema-
rakennuksen  ja  Porin lentoaseman asema-  ja 
lennonvarmistusrakennuksen  töiden loppuun- 
saattamiseen, Helsingin lentoaseman laite-  ja 
väestönsuojatöiden  jatkamiseen sekä Kuopion 
lentoaseman asema-  ja lennonvarmistusraken-
nuksen ja Malmin  lentoaseman autojen  ja työko-
neiden säilytyssuojan  töiden aloittamiseen.  Ta-
lonrakennustöistä  oli joka suhteessa  mittavin 

 Helsingin lentoaseman uusi matkustaja-asemara-
kennus, joka valmistui keväällä  1969.  Sen  ensim-
mäinen rakennusvaihe  on  suunniteltu  1,0  milj. 

 matkustajan vuosiliikennettä  ja  800  matkustajan 
ruuhkatuntiliikennettä silmälläpitäen. Rakennuk-
sen tilavuus  on n. 130000 m 3 .  Rakennuksen ko-
konaiskustannukset nousivat  38,6  mmk:ksi,  josta 
summasta  on  kaluston  ja  laitteiden hankintakus-
tannuksia  n. 1,1  mmk sekä suunnittelukustan-
nuksia  1,8  mmk. Toisena huomattavana hankkee-
na mainittakoon Porin lentoaseman asema-  ja 
lennonvarmistusrakennus,  jonka tilavuus  on n. 
10400 m 3  ja  kokonaiskustannukset  2,97  mmk. 

Kunnossapitotoiminta  ja 
 kunnossapitotehtävät 

 lisääntyivät 

Vuoden  1969  aikana siirtyi  tie-  ja  vesirakennus-
hallituksen kunnossapidettäväksi myöskin Utin 
lentoasema, joten kaikki säännöllisessä siviili-  tai 

 sotilasliikenteessä  olevat lentokentät, yhteensä 
 20,  ovat nyt  tie-  ja vesirakennuslaitoksen  kun-

nossapidettävinä. 
Uusien rakennusten  ja  uusien kentänosien 

käyttöönotosta johtuen  on  myös kunnossapito- 
henkilöstöä jouduttu vastaavasti lisäämään. Sa-
moin lisääntynyt lentoliikenne  on  aiheuttanut li-
sää kunnossapitotehtäviä. Henkilökunnan mää-
rän nousu vuoden  1969  aikana  on n. 19  %  sa-
moin lentoliikenteen matkustajalentoliikenne  on 

 kasvanut  19  %  ja  rahtiliikenne  37,5  %.  Lentoko-
neiden nousujen  ja  laskujen määrä  on  ko  aikana 
lisääntynyt  n. 80  %.  
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Helsingin lentoaseman uusi matkustaja-asemarakennus avattiin liikenteelle  14. 5. 1969  ja  vihittiin käyttöönsä  7. 9. 
1969.  Kuvassa yleisnäkyma asematason puolelta. 
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Tutkimus  ja  kehitystyö  

Kuljetustaloudellinen  tutkimusryhmä 

Vuonna  1967  toimintansa aloittanut kuljetustalou-
dellinen tutkimusryhmä  on  osallistunut Etelä- 
Suomen satamien sijoittamista  ja  kehittämistä 
koskevaan tutkimukseen,  jota  koskeva Etelä- 
Suomen satamatoimikunnan mietintö valmistui 

 10. 3. 1969.  Tutkimusryhmä  on  osallistunut myös 
 1969  aloitettuun  Pohjois-Suomen satamien si-

joittamista  ja  kehittämistä koskevaan tutkimuk-
seen, minkä lisäksi  on  suoritettu erillishankkeita 
koskevia kuljetustaloudellisia selvityksiä sekä 
aloitettu Järvi-Suomen vesiteiden liikenteellistä 
hyväksikäyttöä koskeva kokonaisselvitys. 

Vesitietoimialan litteroimisjärjestelmien 
 uudistaminen aloitettiin 

Silmälläpitäen tavoitejohtamisen tarpeita aloitet-
tiin vesitietoimialan litteroimisjärjestelmien 
uudistaminen. Työ saataneen valmiiksi vuoden 

 1970  aikana. 

Vesitietoimialan prosessiselvitys  aloitettiin  

Prosessiselvityksessä  on  tavoitteena kartoittaa 
vesitien suunnittelu-  ja  rakennustoiminta siten, 
että selvitystä voidaan käyttää sekä informaa-
tioon  ja  opetukseen että vesiteiden suunnittelun 

 ja  rakentamisen organisointiin  ja  ohjelmointiin. 
 Selvitystyö  on  ajoitettu siten, että  se  valmistuu 

vuoden  1970  aikana. 

Yleisten  vesitietutkimusohjeiden  laatiminen 
aloitettiin 

Yleisten vesitietutkimusohjeiden laatimistyö aloi-
tettiin  ja  ohjeet saataneen valmiiksi vuoden  1970 

 aikana. 

Nippu -uittoväylän mitoitusperusteiden  selvitys 

Vuonna  1968  aloitettiin tutkimus Pielisjokeen ra-
kennettavan nippu-uittoväylän mittojen selvittä-
miseksi silmällä pitäen samalla yleisten normien 
aikaansaamista nippu-uittoväylien mitoitukseen. 

Yksityiskohtaisemmat tutkimustavoitteet  olivat 
mitoituslautan valintaperusteiden löytäminen kul-
lekin uittoväylälle, väylän leveyden  ja  syvyyden, 
minimikaarresäteiden kaarrelevityksen suuruu-
den sekä sijoituksen määrääminen. Tutkimusta 
jatkettiin kesällä  1969  käyttäen apuna  mm  ilma- 
kuvausta  ja  stereokuvausta  rannalta käsin. 
Hinaajan ajotavan  ja  kulkutarkkuuden,  väylien 
viitoituksen, hinausvaijerin pituuden, nippujen 
puutavaralaadun, lautan mittojen  ja  kulkuvastuk -
sen  sekä tuuli-  ja  virtausolosuhteiden  vaikutuk-
sen johdosta  on  kokeita - tulosten luotettavuu-
den saavuttamiseksi - suoritettava runsaasti  ja 

 tutkimusta jatkettiin vuoden  1970  aikana. 

Vesirakennusbetonitutkimus  käynnissä 

Tutkimus valmistunee vuoden  1971  aikana. Tätä 
tutkimusta  on  tehty yhteistyössä Suurpadot Suo-
men Osasto ry:n kanssa. Tutkimus tähtää vesi-
rakennusbetonin säilyvyyteen  ja  vahingoittumi

-seen  vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen sekä 
sellaisten teknillisten ohjeiden laatimiseen, jotka 
ovat tarpeellisia hyvän tuloksen saavuttamiseksi. 

Pysyväisluontoisen viittapoijun  kehittäminen 

Syksyllä  1969  aloitettiin vesitieosastolla yhteis-
työssä Kuopion  ja  Pohjois-Karjalan piirin sekä 
Saimaan kanavan kanssa tutkimukset edullisen 
pysyväisluontoisen viittapoijun kehittämiseksi. 
Poijulle asetettavista vaatimuksista tärkeimmät 
ovat hyvä havaittavuus, kestävyys eri sääolosuh-
teissa, myös jäissä, lujuus mekaanisia rasituksia 
vastaan sekä mandollisuus kiinnittää poiju siten, 
että  se  ei karkaa nippulauttojen  tai  jäiden muka-
na. Lisäksi poijuun  on  voitava sijoittaa valomerk-
ki  ja  tutkaheijastin.  Kokeiltavaksi valittiin lasikui-
turakenteinen, puinen  ja  alumiininen poiju,  joista 
viimeksimainittua oli useita eri tyyppejä. Ensim-
mäisen  talven ja  uittokauden  kokemukset osoit-
tavat, että vaikeimmin ratkaistavat ongelmat ovat 
poijujen riittävän luja kiinnitys  ja  värin säilymi-
nen sekä kestävän vilkkuvalosysteemin kehittä-
minen. Lopullinen malli saataneen kehitetyksi 
vuoden  1970  loppuun mennessä. 



Suunnittelutoiminta  vilkasta 

Varkauden—Kuopion syväväylän rakennussuun-
nittelutyötä jatkettiin. Vuoden aikana valmistuivat 
Pussilantaipaleen kanavan, Tattarinsaaren väy -
län, Muuraispuron kanavan  ja Konnuksen sulun 

 rakennussuunnitelmat. Samoin jatkettiin Mikke
-in  ja Puhoksen syväväylien  suunnittelutyötä. 

Saimaan  jo  valmiiden syväväylien parantamis-
tarpeen tutkiminen  ja parannustöiden  suunnitte-
lu aloitettiin. 

Pielisjoen  uitto-  ja  laivaväylän suunnittelu jat-
kui kertomusvuonna. Merkittävimpänä osasuun-
nitelmana valmistui Joensuun sulkukanavan  ra- 
ken n  uss  u u nn  ite  lm a. Pi en em  mistä suunnittelu- 
kohteista mainittakoon Saimaan alueella lukuisat 
lähinnä uittoa palvelevat parannussuunnitelmat 
sekä Päijänteen latvavesiltä lähinnä Rautalam-
min reitin väylien parannussuunnitelmat. 

Meriväylien  tutkimus-  ja suunnittelutyöt  jatkui-
vat Suomenlanden talviväylällä välillä Emäsalo-
Skarven  sekä Haminan läntisellä tuloväylällä yh-
teistyössä merenkulkuhallituksen kanssa, edel-
leen Turun—Tukholman laivaväylällä, Kaskis-
ten tuloväylällä sekä Kantvikin öljyvaraston  tulo- 
väylällä. Lisäksi aloitettiin  Kemin majakoiden  tut-
kimus-  ja suunnittelutyö. Venesatamien  tutkimus- 
ja suunnittelutyöt  jatkuivat entiseen tapaan. 

Rakennustoiminta jatkui 
entiseen tapaan 

Varkauden—Kuopion syväväylän rakennustyöt 
aloitettiin neljässä työkohteessa: Tattarinsaaren 
väylällä Pussilantaipaleen kanavalla  ja  Varkau-
dessa sekä Muuraispuron kanavalla  ja Konnuk-
sen sululla Leppävirran  kunnassa.  Koko  syvä-
väylätyöstä oli vuoden lopussa tehty  n. 15  %. 
Syväväylä  on  suunniteltu valmistuvaksi vuoden 

 1972  purjehduskauteen  mennessä. Ristiinan sy-
väväylän ruoppaustyö valmistui vuoden  1969 

 purjehduskauden  alussa. Pielisjoen uitto-  ja  lai-
vaväylän parantaminen jokiosalla Kaltimo—Py-
häselkä aloitettiin  ja  Kuuman uittosulun rakenta-
minen jatkui. Pienemmistä kohteista valmistuivat 
kertomusvuonna Listonsalmen väylätyö Keite-
leellä  ja  Sysmän väylätyö Päijänteellä. 

Meriväylillä  ruopattiin Suomenlanden talvi- 
väylää välillä  Helsinki—Emäsalo  9 m  kulkusyvyi

-seksi. 

Venesatamatöistä 	olivat 	huomattavimmat 
Svartholman  linnoituksen sataman rakentaminen 
Loviisassa  ja Haapasaaren  sataman ensimmäi-
sen rakennusvaiheen toteuttaminen. 

Vesiteiden talonrakennuksista  valmistui Ker-
konkosken kanavanhoitajan asuinrakennus. 

Varkauden—Kuopion syväväylän rakentaminen. Pussilan-
taipaleen kanavatyö kesallä  1969.  Etualalla yläpuolinen 
työpato,  jolle  myös tieliikenne väliaikaisesti siirrettiin. Van-
ha tiepenger,  jota  vielä ei ole poistettu, näkyy keskellä 
kanavaa. Alapuolista työpatoa  on  juuri alettu rakentaa. 
Etualalla vasemmalla  on  läjitysalue  ja  taustalla Kommin-
selkä  ja  Varkauden kaupunki. 

Varkauden—Kuopion syväväylän rakentaminen. Tattarisaa
-ren väylätyö  Varkaudessa kesällä  1969.  Suurin  osa väy
-Iällä olevista leikattavista massoista kaivettiin kuivatyönä 

käyttämällä väylällä olleista kandesta pienestä sasresta 
saatavia  massoja työpatoihin,  joilla työalueet ympäröitiin.  
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Satamien rakennustoimintaa tuettiin siten, että 
troolarisatamien rakentamista avustettiin  385 000 

 markalla, vientisatamien rakentamiseen myön-
nettiin lainoja  1,5  milj,  mk  ja  Saimaan satamien 
rakentamiseen  n. 2,6  milj,  mk. 

Käyttö 

Alusten  ja  lauttojen sulutus lisääntyi 

Saimaan kanavaan kuuluvalla Mälkiän sululla su-
lutettiin  1 220  alusta  ja  63  puutavaralauttaa  ja  Pal- 
lm  sululla  vastaavasti  453  alusta  ja  56  lauttaa. 
RahtiaTukset  kuljettivat Saimaan kanavan läpi 

 n. 50 000  tn  tavaraa. Uittaen kuljetettiin  n. 27 000 
 tn  puutavaraa. Tavaraliikenteen kokonaismäärä 

oli edelliseen vuoteen verrattuna yli kolminker-
tainen. Tästä huolimatta  on  kanavan rahtiliiken-
nettä edelleen pidettävä kokeiluluontoisena. 
Matkustajia aluksilla oli  25 000,  joista  3 000  kul-
ki kanavan läpi. 

Sisävesiliikenteessä sulutettiin  25 140  laivaa, 
proomua  ja  venettä sekä  19573  puutavaralaut-
taa.  Alusten sulutuksessa  on n. 15  %  ja  lautto-
jen sulutuksessa  n. 4  %  lisäys edelliseen vuo-
teen verrattuna. 

Kunnossapito 

Maamme nykyinen vesitieverkosto käsittää kaik-
kiaan  n. 12 000 km  merenkulkuhallituksen hoi-
dossa olevia yleisiä kulkuväyliä, joista  n. 5400 
km on  meriväyliä  ja  n. 6 600 km  sisävesiväy-
liä.  Tämän lisäksi vesitieverkostoon kuuluvat 

 tie-  ja  vesirakennushallituksen hallinnassa  ja 
 hoidossa olevat kaivetut kanavat sekä erinäisiä 

uittoväyliä, jotka ovat uittajien kunnossapidettä-
vinä.  

Tie-  ja  vesirakennushallituksen hoidossa  on 
 kanavalaitokseen  kuuluvina Saimaan kanavan 
 (8  sulkua) lisäksi kaikkiaan  58  kaivettua  kanavaa, 

joista  29 on  sulkukanavaa  (34  sulkua)  ja  29  avo- 
kanavaa. Edelleen kuuluu kanavalaitokselle  2 

 erillistä avattavaa siltaa. 
Edellä mainittujen kanavien yhteenlaskettu pi-

tuus  on 72645 km.  Kanavalaitoksen  alueiden yh-
teenlaskettu  pinta-ala  on 2 310 ha,  josta Neuvos-
toliitolta Saimaan kanavaa varten vuokrattua 
aluetta  on 1 291 ha. 

Tie-  ja  vesirakennushallituksen toimesta pide-
tään kunnossa myös muita kuin kanavalaitok

-seen  kuuluvia vesiteitä, joskin tällä alalla tarvitta-
vat toimenpiteet ovat olleet verrattain vähäisiä. 

Saimaan kanavan muiden kanavien  ja  avatta
-vien siltojen käyttö-  ja  kunnossapitomenojen  ko-

konaismäärä oli vuoden  1969  tilinpäätöksen mu-
kaan  n. 5,6  milj.  mk .  

Koelastaus  menossa Lappeenrannan kaupungin Mustolan 
satamassa. 	 Koeuitto meneillään Mälkiän sulussa. 
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• 	•• 	.  V.  Vesustotoumunta  

Tutkimus-  ja  kehitystyö  

Vesistösuunnittelulle  laadittiin  malliohjelma 

Vesistöosaston  toimesta ryhdyttiin tammikuussa 
 1969  laatimaan vesistösuunnittelulle malliohjel-

maa, jonka tarkoituksena oli  mm  jäsennellä  ja 
 koordinoida suunnittelua, helpottaa suunnittelun 

johtamista sekä johdonmukaistaa suunnitelmien 
esitysmuotoa. Malliohjelmasta tulee ohjeellinen 

 ja  se  tulee palvelemaan lähinnä suunnittelijan 
apuvälineenä. Sitä voidaan käyttää hyväksi 
suunnittelukohteiden ohjelmoinnissa sekä vesis-
tösuunnittelun edelleen kehittämisessä  ja  se  luo 
edellytykset suunnittelutoiminnan standardisoin-
nille  ja  rationalisoinnille. Suunnittelutyöhön  osal-
listuu vesistöosastolta muodostettu työryhmä 
apunaan konsultti prosessiteknisenä asiantunti-
jana. Malliohjelma valmistuu keväällä  1970.  

Hydrologinen toimisto  on  hoitanut vesistötie-
teellistä havainto-  ja  tutkimustyötä kaikissa Suo-
men vesistöissä, joiden vesistöalue ylittää  200 

 km2  ja sen  lisäksi monessa pienemmässäkin  ye
-sistössä.  Havainto-  ja  mittaustyö  on  pääasialli-

sesti tehty perustutkimustarkoituksessa. 
Havaintotyö  on  suoritettu seuraavasti: 

- vedenkorkeushavaintoja  605  asemalla 
- sadehavaintoja  120  asemalla 
- lumihavaintoja  186  asemalla 
- routahavaintoja  30  asemalla 
- jään paksuushavaintoja  73  asemalla 
-  veden  lämpötilahavaintoja  38  asemalla 
- haihtumishavaintoja  20  asemalla 

Virtaamamittauksia  on  suoritettu  394  mittaus- 
profiilissa. Toimiston kalibroimisaltaassa  on  suo-
ritettu  18  hydrometristen siivikkojen määritystä.  

Havainto-  ja  mittaustuloksia  on  käytetty vesis-
töjä koskevia selvityksiä  ja  lausuntoja varten se-
kä tieteellisessä tutkimustyössä varsinkin hydro-
logisten ennustemenetelmien kehittämisessä. 

Havaintoaineisto  on  suurimmaksi osaksi saatu 
tietojenkäsittelykonetta varten sopivaan kuntoon 

 ja  erilaisia ohjelmia  on  laadittu hydrologisia tut-
kimuksia silmällä pitäen. Havainto-  ja  mittaus- 
työn automatisointiin tähtääviä menetelmiä  on 

 kehitetty. 

Suunnittelutoiminta  jatkui 
vilkkaana  

Vesistösuunnittelutoiminta  jatkui vilkkaana  ye
-sistöosaston  suunnittelu-  ja  rakennustoimistossa  

ja  Pohjanmaan jokisuunnittelutoimistossa. Vuok-
sen vesistössä Kuopion syväväylään liittyvän 
Unnukan—Kallaveden säännöstelysuunnitelman 
jouduttamiseksi valmisteltiin vahinkokohteiden 
ennalta sopimista rinnan katselmusmiesten tar-
kastusten kanssa. Kymijoen vesistön latvareit-
tien osalta suunnittelu kohdistui Saarijärven rei-
tillä Kiimasjärven säännöstelysuunnitelman täy-
dentämiseen sekä vahinkojen ennalta sopimi-
seen sekä Viitasaaren reitillä Keiteleen säännös-
telysuunnitelman laatimiseen. Mäntyharjun reitil-
lä täydennettiin Miekankosken nippu-uittoväylän 
parantamissuunnitelmaa sekä Tarha-, Juolas-  ja  
Sarkaveden säännöstelysuunnitelmaa.  Etelä- 
Suomen vedenhankinnan yleissuunnitelmasta 
valmistui Lounais-Suomen alueen yleissuunnitel

-ma,  joka lähetettiin kulkulaitosten  ja  yleisten töi-
den ministerlöön lokakuussa. Helsingin alueen 
vedenhankinnan suunnittelua jatkettiin Päijänne

-tunnelin  rakennussuunnittelulla.  Pohjanmaan  jo -
kivesistöjen  osalta keskityttiin ensisijaisesti Ky-
rönjoen  ja  Kalajoen vesistöjen suunnitteluun. 

LOUNAIS-SUOMEN  VEDENHANKINTA •  VEDEN  KÄY-
TÖN JAKAANTUMINEN ERI  VESIVAJEN  KES-

KEN TURUN SEUDULLA  

• ipu:: 
ScyIc 	 Pyhöjo,ve.oIta 

_____ -  0 	 200 	02D 
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Pitkämön säännöstelyaltaan  rakennustyömaa syksyllä  1969 
 Kurikassa. 

Rakennustoiminta jatkui 
 laajamittaisena  

Vesistöjä koskeva rakennustoiminta oli edelleen 
laajamittaista.  Silkajoen  vesistön säännöstelyyn 
liittyvään  Uljuan säännöstelyaltaaseen  keskitet-
tiin noin puolet  kertomusvuonna  tie-  ja  vesira-
kennuslaitoksen  käytössä olleista  vesistötyö

-määrärahoista. Kyrönjoen  vesistötaloussuunni-
telman  toteuttamista jatkettiin  Pitkämön  sään

-nöstelyaltaan  ja  Seinäjoen suun oikaisun raken-
nustöiden osalta sekä Kalajoen  vesistötalous

-suunnitelmaa  Kuonan-  ja  Settijärven  säännöste-
lyaltaiden rakennustöiden osalta. Edellä maini-
tuista  Kuonanjärven  allas  otettiin käyttöön. Muut 
eli  Uljuan, Pitkämön  ja  Settijärven  altaat otetaan 
käyttöön keväällä  1970. Simon  saariston nippu

-hinausväylän ruoppaus  valmistui.  Vöyrinjoella 
 suoritettiin joen alaosan  perkausta.  Kiuruveden 

säännöstelyyn liittyen aloitettiin  Kiurujoen  Saari -
koskessa Neulatammen säännöstelypadon  ra-
kentaminen. 

Käyttö  ja  kunnossapito 

Päijänteen,  Vanajaveden  ja  Pyhäjärven,  Lappa- 
ja  Evijärven sekä  Venetjoen  ja  Kuonan tekoaltai

-den  säännöstelyt  hoidettiin  lupapäätösten  ja 
 säännöstelyille  asetettujen tavoitteiden mukai-

sesti.  Tie-  ja  vesirakennuslaitoksen  hoitoon siir-
tyivät Iisalmen reitillä olevat  Neulatammen  sään

-nöstelypato  ja sillä  hoidettava  Kiuruvedenjärven 

säännöstely,  Nerohvirran säännöstelypato  ja sil-
lä  hoidettava  Nerkoonjärven, Poroveden  ja  Haa-
pajärven säännöstely sekä  Viannonkosken  sään

-nöstelypato  ja sillä  hoidettava  Onkiveden  sään-
nöstely.  Voimataloudelle  tärkeän  Iyhytaikaisen 
säädettävyyden  parantamiseksi tehtiin kokeita 
Kymijoessa  ja  htävänjoessa  sekä kehitettiin  ye -
sitilanteen ennakkoarviomenetelmiä. 

Katselmustoimituksia 
 suoritettiin loppuun  47,  vuoden 

lopussa oli keskeneräisiä 
toimituksia  187  
Vesilain  mukaisia  katselmustoimituksia  suoritet-
tiin  kertomusvuoden  kuluessa loppuun  47.  Näis-
tä peruutuksen takia loppuun suoritettuja oli  12 

 toimitusta. Uusia katselmuksia tuli suoritettavak-
si  30.  Kertomusvuoden  lopussa oli keskeneräisiä 
toimituksia yhteensä  187.  Vuoden aikana  on  näin 

 ollen  vireillä olevien toimitusten määrä vähenty-
nyt  17:llä.  Huomattavimmat valmistuneista toimi-
tuksista ovat koskeneet Kemijärven  säannöste-
lyä,  Kokkolan tehtaiden  vedenhankintaa  sekä 

 Aittokosken  ja  Kuuman  voimalaitoksia.  

Vesistöjen valvonta lisääntyi  

Vesilain  mukaiset vesistöjen valvontaa koskevat 
toimenpiteet ovat lisääntyneet. Niiden käsittelyä 

 on  yhdenmukaistettu  ja  tehostettu. Kaikki  valvon-
takohteet  käsittävän valtakunnallisen  vesistökor-
tiston aineistot  saatiin  kertomusvuoden  aikana 
pääosiltaan  kootuiksi  ja osa  kortistoa  valmiiksi.  
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Hallinto 	 talous  

Taloudellishallinnollinen 
kehittämistoiminta  

Laskentatoimen  uudistusta sekä tavoitebudje-
toinnin kehittämistyötä suoritettiin aluksi  tie-  ja 

 vesirakennushallituksen eri osastoissa  ja  toimis-
toissa. Vuonna  1967  katsottiin aiheelliseksi te-
hostaa kehittämistoimintaa  ja  niin muodostettiin 
kaksi varsinaisesta suoritusorganisaatiosta eril-
listä työryhmää: laskennansuunnittelu-  ja  atk- 
elin sekä työnsuunnittelun  ja tavoitebudjetoinnin 

 kehittämisryhmä ns TK-ryhmä.  
Tie-  ja vesirakenriuslaitoksen taloudellishallin-

nollinen kehittämistoiminta kartoitettHn  vuonna 
 1969  uudelleen. Tällöin todettiin, että pidemmälle 

edistyneet alat - varsinkin laskennan  ja tavol-
tebudjetoinnin  kehittäminen - joutuvat vaikeuk-
siin muiden alojen jälkeenjääneisyyden vuoksi, 
ellei käynnissä olevan  ja  eri tahoilla organisaa-
tiota käynnistettäväksi ajatellun kehittämistyön 
koordinointiin  ja  tasapainottamiseen kiinnitetä ai-
kaisempaa suurempaa huomiota. 

Toisaalta todettiin, että  on  erityisesti keskityt-
tävä taloudellishallinnolliseen kehittämistyöhön, 
koska laitoksessa tuotteiden  ja  tuotannon kehit-
tämistä  on  suoritettu  jo varsin  runsaasti. 

Ehdotus tavoitejohtamisen kehitysohjelmaksi 

Tavoitebudjetoinnin  kehittyessä todettiin, että 
 sen edellytyksiln  on  kiinnitettävä riittävää huo-

miota. Näinä edellytyksinä nähtiin 
-  tavoitteiden, tilintekovelvollisuuden  ja  toimi- 

vallan täsmentäminen tehtävänmääritysten 
 avulla sekä tehostettu valmennus tavoitejoh-

tamistavan omaksumisen varmistamiseksi 
- henkilöstöpoliittiset  toimenpiteet, joilla pyri-

tään varmistamaan henkilöstön halu asetettu-
jen tavoitteiden saavuttamiseen (motivaatio) 

- taloudeltisuuden kehittämistavoitteiden  aset- 
tammen piireille tavoitebudjetointijärjestel

-män  tarkoituksenmukaisen käytön varmista-
miseksi 

-  laitoksen toimmntaedellytysten varmistaminen 
organisaatiota sekä laitoksen  ja  ministeriöi-
den välistä yhteistyötä kehittämällä 

-  lainsäädännön  ja  eri määräysten tarkistami-
nen 

Tältä pohjalta syntyi laitoksessa vuoden  1969  ke-
väällä" Ehdotus tavoitejohtamisen kehitysohjel-
maksi".  

Tie-  ja vesirakennuslaitoksen johtamis-, 
 suunnittelu-  ja laskentajärjestelmien 

 kehittämisohjelma 

Myöhemmin keväällä tavoitejohtamisen kehitys- 
ohjelmaan yhdistettiin myös suunnittelu-  ja las-
kentajärjestelmien  kehittäminen. Tämän ns  "Tie- 
ja vesirakennuslaitoksen johtamis-,  suunnittelu- 
ja laskentajärjestelmän  kehittämisohjelman" ta-
voitteeksi asetettiin 
-  laitoksen toimintaedellytysten varmistaminen 
- laitoksen 	johtaminen 	kehitystavoitteiden 

avulla uudistettua organisaatiota  ja motivaa- 
tiojärjestelmää  hyväksikäyttäen 

-  ohjelmointi pitkän tähtäyksen  ja  keskipitkän 
tähtäyksen suunnittelujärjestelmän sekä 
uudistetun suunnittelusystematiikan avulla 

-  toiminta lyhyellä tähtäyksellä tavoitebudje-
tointijärjestelmällä ohjattuna 

-  toiminta 	integroidun tietokonejärjestelmän 
puitteissa (jossa peruslaskenta  ja  kirjanpito 
ovat yhteydessä valtion hallinnolliseen kirjan-
pitoon) 
koulutustoiminta  uudistetun koulutusjärjestel-
män puitteissa 

-  toiminta uusittujen lakien, asetusten  ja TVL:n 
 sisäisten toimintaohjeiden puitteissa 

Laitoksen 	taloudellishallinnollinen 	kehittämis- 
toiminta  -  KEHTO-projekti 

Kehittämistoiminnan edistyessä tarkastettiin vuo-
den  1969  lopulla taloudellishatlinnollisten kehit-
tämistehtävien tarve  ja kiireellisyysjärjestys ja 

 samalla pyrittiin mandollisimman selvään tehtä-
vien jaotteluun. Tuloksena oli kehittämistehtä

-ylen  uudenlainen ryhmittely, laitoksen taloudel-
lishallinnollinen kehittämistoiminta - KEHTO- 
projekti.  
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ULKOISTEN TOI- 
MINTAEDELLYTYS- 
TEN KEHITTÄMI-
NEN  

(EHTO  
- TVL:N TUI,OSTEN  PARANTAMINEN  JONTAMISTA- 

PAA  JA  SEN APUVALINEITA KEHITTAEH 
- KEHITYSTYIN  KOORDINOINTI 

2. 3. A.  

TOIMENPITEIDEN TOIMINNAN ORGANISAATION  
OHJEUWINTI- TALOUDELLISUU-  TUTKIMINEN  JA 
JÄRJESTELI4Ä  DEN 	KEHITTE-  VAIHTOEHTO - 

MINEN  SUUNNITTELU  

II TUOTANTOTEKNI IKAN 
JA  TUOTTEIDEN 

KEHITTÄMINEN  

5 . 	 _______ 

HENKILSSTSPOLI- 	 INFORMAATIOJÄR- 
TIIKAN l'ERIAAT- 	 JESTEUIÄN KEHIT - 
TEIDEN  MÄÄMITTE- 	 TAMINEN  
LY 	 (LaskentajArjestel - 

KEHTO-projekti  on  suunnitelma, jonka avulla 
 on  tarkoitus parantaa laitoksen toiminnan tulok-

sia kehittämällä sekä johtamistapoja että johta-
misen apuvälineitä. Tällä kehittämistoiminnalla 
pyritään luomaan laitoksen henkilökunnalle edel-
lytykset oman ammattitehtävänsä hoitamiseen  ja 

 kehittämiseen sekä samalla parantamaan henki-
lökunnan viihtyvyyttä  ja  halua saavuttaa hyviä 
tuloksia. 

KEHTO-projektissa kehittämistehtävät  on  ryh-
mitelty seuraavaan kuuteen ryhmään, jotka sa-
malla muodostavat ns pääprojektit.  
1. Ulkoisten toimintaedellytysten kehittäminen  
2. Toimenpiteiden ohjelmointijärjestelmän kehit-

täminen  
3. Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen  
4. Organisaation tutkiminen  ja vaihtoehtosuun-

nittelu  
5. Henkilöstöpolitiikan  periaatteiden määrittely  
6. Informaatiojärjestelmän  kehittäminen 

KEHTO  on  kokonaisuudessaan projekti, jolla 
 on  oma tavoite, toimintasuunnitelma  ja  aikataulu, 

 projektin  vetäjä sekä  projektin  käyttöön asetetut 
resurssit. KEHTO jakautuu puolestaan itsenäisiin 
alaprojekteihin. Alaprojektit ovat erilaiset riip-
puen niiden sisältämän kehittämistehtävän laa-
juudesta, yhteyksistä muihin kehittämistoimintoi

-hin, projektin kestoajasta ja  ennenkaikkea siitä 
tasosta, jolla  projektin kehittämistyö  suoritetaan 

 tai  projektin  käyttöä koskevat päätökset teh -  

dään. Kehittämisprojekti  katsotaan läpiviedyksi 
vasta kun  sen  tulokset  on  kertaalleen sovellettu 
käytäntöön.  

1. Laitoksen ulkoisten toimintaedellytysten 
kehittäminen 

Pääprojektin  sisältämät projektit ovat kaikki yh-
teistoimintatehtäviä eri ministeriöitten kanssa. 
Useat näistä jatkuvat  koko  KEHTO-projektin 

 ajan. Esimerkkinä näistä projekteista mainitta-
koon laioksen vuosibudjetin uusiminen.  

2. Toimenpiteiden ohjelmointijärjestelmä 

Tämän  projektin  päämääränä  on  luoda järjestel-
mä pitkän tähtäyksen ohjelmien laatimista var-
ten. 

Järjestelmän tarkoituksena  on  ohjelmoida toi-
minta siten, että  se  sopusoinnussa laitokselle 
asetettujen päämäärien  ja  odotettavissa olevien 
resurssien kanssa tuottaa mandollisimman suu-
ren  tie-  ja liikennetaloudellisen  hyödyn. Ohjel-
moinnin lähtökohtina ovat  mm  laitoksen toiminta- 
olosuhteita, liikennepolitiikkaa, parannustarpeita 

 ja  hankkeiden kannattavaisuutta koskevat esitut-
kimukset. Toimenpideohjelmat, jotka laaditaan 

 1O-15  vuotta varten toimivat impulssin antajina 
hankkeiden ottamiselle riittävän ajoissa suunnit-
telu-  ja  rakennustyön kohteiksi.  
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3.  Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen 
	5.  Henkilöstöpolitiikan  periaatteiden määrittely  

Projektin  päämääränä  on  kehittää laitoksen kaik- 	Tavoitejohtamisen onnistuminen perustuu suu- 
kien toimintojen taloudellisuutta. Tähän päämää- 	relta osalta siihen, että vastuuhenkilöt voidaan 
rään pyritään kehittämällä toisaalta eri vastuu- 	oikein motivoida ponnistelemaan tavoitteittensa 
henkilöiden käyttöön tavoitejohtamiseen perus- 	saavuttamiseksi. Kehittämisprojektissa pyritään 
tuvia johtamismenetelmiä, toisaalta antamalla 	löytämään keinoja, joilla henkilökunta saadaan 
heidän käyttöönsä kustannustietoutta sekä  to - 	kiinnostumaan tehtävistään  ja  asetetuista tavoit- 
teutumatietoina  ja  taloudellisten 	standardien 	teista. Tämän lisäksi projektiin kuuluu henkilö- 
muodossa että kehittämällä erilaisia toiminnan 	hallinnon kehittäminen, henkilöstösuunnitelmien 
taloudellisuuden mittausmenetelmiä. 	 laatiminen, koulutus-  ja valmennustoiminnan  ke- 

	

Projekti jakautuu pääjärjestelmätasolla  osa- 	hittäminen, työehtojen kehittäminen jne.  
projekteihin 

- työnsuunnittelun  ja tavoitebudjetointijärjes- 
telmän  kehittäminen 

-  toiminnan taloudellisuustason mittausjärjes- 
telmän  kehittäminen 

-  taloudellisten standardien kehittäminen 
6.  Informaatiojärjestelmän  kehittäminen 

Laitoksen tavoitebudjetointijärjestelrnä perus-
tuu valtionhallinnon kustannuslaskennan yleisoh-
jeisiin  ja sen  tarkoituksena  on  edistää laitoksen 
toiminnan tehokkuutta  ja  taloudellisuutta. Tavoi-
tebudjetoinnilla ymmärretään järjestelmää, jossa 
standardeja hyväksi käyttämällä määritetään  en

-nakkosuunnittelun  avulla ne määrälliset, talou-
delliset  ja  ajalliset tavoitteet, jotka asetetaan toi-
minnan päämääriksi eri organisaatiotasoille  ja 

 jossa asetettujen tavoitteiden vastuualuekohtais
-ta  toteutumista valvotaan suunniteltujen  ja  to
-teutuneiden  lukujen eroerittelyn pohjalta.  

Tie-  ja siltahankkeiden  osalta tavoitebudjetoin
-ti on  ollut käytössä vuoden  1969  alusta lukien. 

Yleisten teiden sekä lentokenttien kunnossapi
-don  osalta tavoitebudjetointi  on  alkanut  1. 9. 

1969.  Sekä budjettitietojen rekisteröinti että  bud
-jettiyhdistelmien  laadinta  on  suoritettu ATK:n 

avulla. Rakennushankkeiden raportoinnissa käy-
tettiin aluksi sekä tietokoneella hoidettua että ns 
manuaalista raportointia, mutta vuoden  1969  ai-
kana raportoinnissa  on  siirrytty yksinomaan tie-
tokoneiden käyttöön.  

Taloudellishallinnollisen 	laskennan 	uudelleen 
suunnittelussa  on  kiinnitetty huomiota 
- laskentatoimen  asiasisällön kehittämiseen 
- laskennan suoritustekniikan kehittämiseen 
- laskentaa hoitavan suoritusorganisaation 

kehittämiseen 

Laskentatoimen asiasisältöä  kehitettäessä  on 
 jouduttu uusimaan kaikki peruslaskennat.  On  py-

ritty kokonaisjärjestelmään, joka kattaa laitoksen 
 koko toimintakentän ja  joka antaa mandollisuu-

den johtaa  ja  valvoa laitosta uudella tavalla.  Pe
-ruslaskentojen  kehittämisessä  ja koneellistami-

sessa  on  pyritty integroituun systeemiin, jossa 
kerran rekisteröityä tietoa käytetään hyödyksi 
kaikissa laskennoissa. 

Laskennan suoritusteknisenä tavoitteena  on 
 ollut sellaisen järjestelmän kehittäminen, missä 

laskentatoimeen kuuluvat tehtävät voidaan hoi-
taa mandollisimman laajassa mitassa integroitu-
na järjestelmänä käyttäen hyväksi tietokonetta 
sekä elektronisin laskulaittein varustettuja  kont-
torikoneita ja  niihin liitettävissä olevaa automaat-
tisesti toimivaa apuvälineistöä.  

4.  Organisaation tutkiminen  ja  vaihtoehto- 
suunnittelu 

Organisaation tutkiminen  ja  uudistaminen  on 
 osoittautunut tarpeelliseksi paitsi laitoksen toi-

mintasektorin kapenemisen vuoksi myös uusien 
johtamismenetelmien käyttöönoton, laskennan 
suoritustekniikan muuttumisen ym syiden vuoksi. 
Organisaation uusimiseksi  on  hyväksytty määrä-
tyt peruslähtökohdat ns perusteesit.  

7.  Laitoksen kehittämistoiminnan aikataulu 

Laitoksen kehittämistoiminta tähtää siihen että 
KEHTOon sisältyvät projektit saataisiin sekä ke-
hitetyiksi että käyttöönotetuiksi vuoden  1972  lop-
puun mennessä.  
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Hallintotoiminta 

Hallintotoimista  huolehtiva hallinto-osasto käsit-
telee  tie-  ja vesirakennuslaitoksen  yleiset hallin-
nolliset, lainopilliset  ja lainsäädännölliset asiat 

 sekä virkojen  ja  toimien perustamista, viran  ja 
 toimen haltijain nimittämistä, siirtoa, virkavapaut

-ta,  eroa  ja kurinpitoa,  palkkauksen perusteita, 
matka-apurahoja, työoikeutta, sosiaalista huol-
toa, oikeudenkäyntejä  ja  maa-  ja vesialueiden 

 hankkimista koskevat  asiat.  Hallinto-osastossa 
 on  yleinen toimisto, lainopillinen toimisto  ja 

maanlunastusasiaintoimisto  sekä tilapäisenä työ-
oikeusasiaintoimisto. 

YLEINEN TOIMISTO 

Yleinen toimisto valmisteli  mm tie-  ja vesiraken-
nuslaitoksesta annettavat  lait  ja  asetukset, työ-
järjestystä  ja  ohjesääntöä koskevat  asiat ja  kä-
sitteli useimmat virkasuhdetta  ja  virkamiehiä 
koskevat  asiat  sekä huolehti nimikirjan pidosta. 
Vastaavasti toimisto käsitteli kurinpitoa  ja virka- 
rikoksia koskevat  asiat.  Edelleen toimisto käsit-
teli sosiaalihuoltoa koskevat  asiat,  hoiti kirjaa-
moa  ja arkistoa  samoin kuin kopiolaitosta  ja  pu-
helinkeskusta sekä lähettipalvelua. Toimisto huo-
lehti myös asiakirjojen puhtaaksikirjoituksesta  ja 

 lähettämisestä, mikäli muut osastot  tai  toimistot 
eivät itse hoitaneet niitä toimenpiteitä. Lisäksi 
toimisto käsitteli kongresseihin osallistumisia, 
opintomatkoja  ja  piiri-insinöörien neuvottelupäi-
vien järjestämistä koskevat  asiat.  

LAINOPILLINEN TOIMISTO 

Lainopillisen toimiston tehtävänä  on  ajaa  ja  val-
voa valtion etua  ja  oikeutta tuomioistuimissa, vi-
rastoissa  ja välimiesoikeudellisissa  asioissa, jot-
ka  on  jätetty toimiston ajettavaksi  tai  joissa toi-
misto muuten katsoo asiakseen ottaa puhevallan. 
Lisäksi toimisto valmisteli  tie-  ja vesirakennuslai-
toksen  toimintoihin liittyvät, lainsäädäntöä kos-
kevat  asiat  sekä avusti  tie-  ja  vesirakennushalli-
tuksen osastoja  ja  erillisiä toimistoja oikeudelli-
sissa kysymyksissä. Edelleen toimisto peri  sen 
perittäväksi  jätetyt saatavat, käsitteli liikenneva-
hinko-  ja  muut korvausasiat, ajoi syytteitä sekä 
piti sakkoluetteloa. 

Kertomusvuonna  toimistossa käsiteltiin haas-
teita  572  sekä tien kunnossapidon väitetystä lai-
minlyönnistä ym aiheutuneita korvaushakemuk

-sia  251.  Edustuksia oikeudenkäynneissä  oli ker-
tomusvuonna  117.  

MAANLUNASTUSASIAINTOIMISTO 

Maanlunastusasiaintoimisto  käsitteli pakkolunas-
tusta  ja tietoimituksia,  kiinteän omaisuuden han-
kintaa, käyttöoikeutta  ja sen  ajoitusta sekä nii-
hin liittyviä korvauksia koskevat  asiat.  Lisäksi 
toimisto ajoi  ja  valvoi valtion etua  ja  oikeutta tuo-
mioistuimissa  ja  virastoissa sekä toimituksia toi-
miston tehtäväpiiriin kuuluvissa asioissa. Vastaa-
vasti toimisto valmisteli osastojen toimeksianto-
jen perusteella lentokenttä-, kanava-  ja vesialuei

-den  pakkolunastusluvan  anomista koskevat 
 asiat.  Lisäksi toimisto kokosi  ja  huolehti tiealuei

-ta,  kiinteistöjä  ja  niiden käyttöoikeuksia sekä 
maa-alue-  ja rakennuskorvausten  perusteita  ja 
yksikköhintoja  koskevista tiedoista. 

TYOOIKEUSASIAINTOIMISTO 

Työoikeusasiaintoimisto  valmisteli työehtosopi-
muksia koskevat  asiat ja  niiden noudattamista 
koskevat ohjeet sekä huolehti työehtosopimus-
ten noudattamisen valvonnasta  ja palkkatarkkai-
lusta.  Vastaavasti toimisto neuvotteli työehtoso-
pimuksista ammattiliittojen edustajien kanssa. 
Toimiston tehtäviin kuului lisäksi ajaa  ja  valvoa 
valtion etua  ja  oikeutta työtuomioistuimessa, työ- 
neuvostossa  ja  työoikeuden alaan kuuluvissa 
asioissa. Lisäksi toimisto käsitteli työsopimus-
suhteisia toimihenkilöitä koskevat  asiat ja  muut 
työoikeuden alaan kuuluvat  asiat. 

Kertomusvuonna  toimistossa laadittiin viisi  tie- 
ja vesirakennuslaitosta  koskevaa työehtosopi-
musta sekä seitsemän työehtosopimuspöytäkir

-jaa.  Lisäksi toimistossa tehtiin  197  työsopimusta, 
 joista uusia työsopimuksia  63  ja uusittuja  134.  

Tili-  ja  tarkastustoiminta  

Tili-  ja tarkastustoimisto  on  huolehtinut laitok-
sen keskuskirjanpidosta  ja  varsinaisista tiliviras-
totehtävistä. Tilinpäätöksen mukaan olivat laitok-
sen kokonaismenot vuonna  1969 900709440 

 mk  ja  laitoksen kantamat erilaiset tulot yhteen-
sä  12827067  mk. 

Tilinpitoa  on  kehitetty automaattista tietojen- 
käsittelyä  ja  koneelliseen laskentaan siirtymistä 
varten 

Erilaisia taloudenhoitoon  ja  tilinpitoon liittyviä 
tarkastuksia  on  suoritettu yhteensä  234,  joista 

 180  oli  kassan ja tilinpidon,  54  varaston,  1  kes-
kusvaraston  ja  4  erikoistarkastuksia.  
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Taloussuunnitelmien  kokoaminen tapahtui tili - 
ja tarkastustoimistossa.  Työn tuloksena toimi-
tettiin kesäkuun alussa kulkulaitosten  ja  yleisten 
töiden ministeriölle laitoksen taloussuunnitelma 
vuosiksi  1970-1974.  

Pitkän ajan taloussuunnittelun tarpeiden poh-
jalta  on  kiirehditty  laitoksen laskentajärjestel

-män kehittämistehtäviä  varsinkin hallinnon tavoi-
tebudjetoinnin osalta. 

Varastoto  im  in  ta  
Vuoden  1969  aikana  on  piirien tarvikkeiden  va-
rastokirjanpito  siirretty tietokoneelle. Kun  tie-  ja 

 vesirakennushallituksen, Saimaan kanavan ka-
navakonttorin  ja  Helsingin lentoaseman raken-
nustyön varastokirjanpito  on  saatu siirretyksi tie-
tokoneelle, saadaan kaikki varastoa koskevat 
yhteenvedot eri tietokoneraporteista. 

ValtakunnaUisesta tarvikeryhmäraportista  saa-
daan esimerkiksi allamainitut tiedot lähes sadas-
ta tarvikeryhmästä 
-  kunkin tarvikeryhmän varastoarvon suhde 

keskimääräiseen kaikkien tarvikkeiden  varas-
toarvoon,  0 /00  

-  kunkin tarvikeryhmän varastoarvon suhde va-
rastoihin sidottujen varojen suurimpaan sal-
littuun arvoon, ns varastokattoon,  0/00  

-  kunkin tarvikeryhmän ilmoituskaudella tapah-
tuneen kulutuksen suhde tarvikkeiden  koko-
naiskulutukseen, /oo 

-  kunkin tarvikeryhmän vuoden alusta tapahtu-
neen kulutuksen suhde tarvikkeiden  koko-
naiskulutukseen,  0/00  

-  tarvikkeiden ostot  ja lisäyssiirrot ilmoituskau-
della  suhteessa tarvikkeiden kokonaishan-
kintoihin,  o/  

- kiertonopeus  1,  edellisen vuoden aikana ku-
lutukseen menneen tarvikemäärän arvon suh-
de kuluvan tilivuoden ilmoituskausien keski-
määräiseen tarvikkeiden varastoarvoon 

- kiertonopeus  2,  kulutukseen menneen tarvi-
kemäärän vuosikulutukseksi muunnetun ar-
von suhde kuluvan tilivuoden ilmoituskausien 
keskimääräiseen tarvikkeiden varastoarvoon 

Tarvikkeiden kulutus oli  1969  lähes  100 000 000 
 mk  ja  tarvikkeiden keskimääräinen kiertonopeus 
 n. 5,7.  

Tilivarastoja  oli vuoden  1969  päättyessä  344.  

Rationalisointi  
1.  TEKNILLINEN RATIONALISOINTI 

Vuoteen  1968  saakka oli teknillinen rationalisoin-
ti järjestelytoimistossa projektiluontoista kerta- 
tutkimustoimintaa. Vuonna  1968  käynnistettiin  ta-
voitejohtamisjärjestelmän  edellyttämä taloudefli-
suusstandardien laadinta. Taloudellisuusstandar

-di on  pysyväisluontoinen tavoitelaskelma,  joka 
määrittelee työn vaatiman ajan, materiaalin  ja 
kustannuksen.  Standardien laadinta  on  yhteis-
työtä järjestelytoimiston  ja piirikonttoreiden 

 kanssa: tutkimusohjeet  ja  ohjelmat laaditaan jär-
jestelytoimistossa, tutkimukset tehdään piirikont-
toreissa  ja  tutkimustulokset laaditaan  standar-
deiksi järjestelytoimistossa. 

Tutkimusmenetelmien kehitysvuosi  

Vuoden  1969  aikana kehitettiin maarakennusalan 
työntutkimuksia varten ns prosessi-  ja  menekki- 
tutkimus. Tämä  on  tutkimus, jossa maarakennus-
työn  osa (rakentamisvaihe)  tutkitaan sekä koko-
naisuutena että työvaiheina  ja  yksityiskohdat 
täsmennetään perinteellisin työntutkimusmene

-tel  min.  
Edellisenä vuonna kehitettyjä kapasiteetti-  ja 

lisäaikatutkimusohjeita  kehitettiin edelleen täs-
mentämällä rakennuskoneen ajankäytön jakoa 
sekä terminologiaa. 

Vuoden  1969  aikana laadittiin seuraavat  pro
-sessitutkimusohjeet:  

1. Tien  sitomattomien  kerrosten teko  
2. Rakenteilla olevan tien kunnossapito  ja  vii-

meistely  
3. Raivaus  
4. Maaleikkaus  ja pengerrys  
5. Siltatyöt  
6. Murskaus  
7. Massakerrointutkimus 

Opetustarkoitusta  varten  on  laadittu  5  kpl  mo-
nisteita  standardien käytöstä  ja työntutkimuk-
sesta.  

Standardien laadinnan  aloitusvuosi 

Järjestelytoimiston  johdolla  ja piirikonttoreiden 
 toimesta  on  kahtena viime vuonna laadittu työn- 

tutkimuksia seuraavasti: 

tutkimus 	 1968 	1969  

kapasiteettitutkimuksia ................... 169 	511  
Iisäaikatutkimuksia 	...................... 129 	262  
menekkitutkimuksia ....................... - 	n. 800  
prosessitutkimuksia ....................... - 	70  



Järjestelytoimiston  omat tutkimukset ovat ol-
leet tutkimusmenetelmien kehittämiseksi suon-
tettuja koetutkimuksia. 

Tutkimustulosten avulla laadittiin vuonna  1969 
 järjestelytoimistossa  yhteensä  91  standardia, 

 joista suurimman yhtenäisen kokonaisuuden 
muodostivat murskauslaitosten kapasiteetteja  ja 

 tandistamista  koskevat standardit.  Alla  olevassa 
kuvassa  on  esimerkki standardista. 
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Järjestelytoimistossa 	suoritettiin standardien 
muotoa  ja  asiasisältöä  koskeva selvitys, minkä 
perusteella kehitettiin maarakennusalan yleinen 
standardikenttä  ja  standardien mallit. Nämä hy-
väksyttiin sittemmin  koko  valtionhallinnossa käy-
tettävi ks  i.  

Toteutumatietoihin perustuvien tavoitteellisten 
kustannustietojen  laadinta aloitettiin järjestely- 
toimiston johdolla Oulun piirikonttorissa syksyllä 
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Teknillisen rationalisoinnin yhteistyövuosi 

Vuoden  1969  aikana  on  järjestelytoimisto  ollut 
yhteistoiminnassa Valtiovarainministeriön järjes-
telyosaston johtamassa rakennusalan yhteistyö- 
ryhmässä  ja  osallistunut seuraavien työryhmien 
toimintaan: 

- maarakennusalan kunnossapidon työsuunnit-
teluryhmä (Kl1) 

- työntutkimusohjeiston laatimisryhmä (SDO  

II)  
- työntutkimustulosten  ATK-käsittelyryhmä  

2.  HALLINNON RATIONALISOINTI 

Järjestelytoimiston  suorittamassa hallinnon  ratio
-nalisoinnissa  on  kertomusvuonna  ollut pääpaino 

sisäisen tiedotustoiminnan, suhdetoiminnan, 
palkkaustekniikan, työturvallisuuden  ja  aloitus- 
toiminnan alueilla. Hallinnon rationalisointiin kuu-
luvaa kehittämistyötä  (mm  laitoksen organisaa-
tion kehittäminen)  on  tehty lisäksi KEHTO-pro-
jektin  yhteydessä. 

Sisäinen tiedotustoiminta jatkui entiseen tapaan 

Sisäisen tiedotustoiminnan parantamiseksi  on 
 järjestelytoimistossa  julkaistu TVH:n tärkeimmät 

kirjeet sisältävää kirjasarjaa "Määräyskokoel
-ma,  josta  on  vuoden aikana ilmestynyt  IV  osa. 

Järjestelytoimisto  huolehtii myös TVL:n  lomake-
revisiosta,  sille kuuluu sisäisen puhelinluettelon 
ylläpito jne. Vuoden aikana  on  suoritettu muu-
toksia  tai  painettu kokonaan uusia lomakkeita 

 200  kpl. 

Painatustöitä  kartoitetaan 

Laitoksen painatustöiden koordinoimiseksi pe-
rustettu työryhmä  on  julkaissut mietintönsä"  Ko-
piointi ja monistus",  jossa kartoitetaan TVL:n 
painatustöiden tulevat järjestelyt. 

Koulutus  ja  neuvonta työturvallisuuden edistäjiä 

Työturvallisuuden edistämistoiminnassa  on  ollut 
pääpaino kentällä tapahtuvassa neuvonnassa  ja 
koulutustoiminnassa. 

Työturvallisuuskysymyksiä käsittelevitä ker-
taluontoisista  töistä voidaan mainita: Ohjeet ra-
kennustyön järjestysohjeiden mukaisten työmaa- 
tarkastusten suorittamiseksi  ja  kypärän hankin-
taa  ja  käyttöä TVL:n töissä koskevat tutkimuk-
set. 

Työnluokitustehtävä 

Rakennusmestareiden tehtäväkenttää  koskeva 
tutkimus  on  valmistunut vuoden aikana.  Varsin 

 suuri työ  on  ollut  tie-  ja  vesirakennushallituksen 
 ja  Suomen Työläisliitto ry:n välillä  30. 12. 1968 

 solmitun sopimuksen edellyttämä työnluokitus-
tehtävä. Työ käsitti  85  ammatin luokittelun,  sen 

 yhteydessä haastateltiin likimain  50  tiemestaria, 
 60  työmaapäällikköä,  100  työnjohtajaa,  500  työn-

tekijää  ja  lisäksi toimiala-  ja työpäälliköitä. 

Aloitetoiminta  vähäistä 

Aloitetoiminta  on  ollut vähäistä. Aloitteita  on  kä-
sitelty  10,  joista  on  palkittu  8.  

Koulutus  

Koulutustoiminta  jakautui edellisten vuosien ta-
paan opastus-, jatko-, täydennys-  ja  uudelleen- 
koulutukseen. Viraston luonteesta johtuen pää-
paino  on  ollut teknisen henkilökunnan koulutuk-
sessa. 
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Tie-  ja vesirakennuslaitoksen  omaan kurssioh-
jelmaan lisättiin vuoden aikana ilmakuvatulkinta-
kurssi. Suurin  osa  laitoksen järjestämistä kurs-
seista  on  pidetty Otahallista vuokratuissa tilois-
sa, Otaniemessä. Opettajina  on  käytetty sekä lai-
toksen omaa henkilökuntaa että ulkopuolisia 
opettajia. Koulutustoiminnan kehittämistä  on  hai-
tannut laitoksen suuruuteen  ja koulutustarpee

-seen  nähden riittämätön koulutusmääräraha 
 (57 000  mk).  
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Tilastotoimi 

Tilastokonttorin  tehtävänä  on  kerätä  ja  rekiste-
röidä  tie-  ja  vesirakennuslaitoksen  toimintaa ku-
vaavia tilastotietoja sekä laatia  ja  jakaa aineiston 
perusteella selvityksiä. Tilastokonttorin toiminta 
voidaan edellisten vuosien tapaan ryhmitellä 
seuraavasti:  
1. Määräajoin  ilmestyvät tilastot 
-  työvoima-  ja  konetilastot  kaksi kertaa kuu-

kaudessa 
- palkkatilasto  joka toinen kuukausi 
- kuijetustilasto  neljännesvuosittain  

2. Vuosikertomus  ja  siihen liittyvät tilastot  
3. Muut tilastot 

- tapaturmatilastot 
- vuosityöntekijätilasto  
Useimmat tilastot perustuivat piirikonttoreiden 

 tai  työmaiden lähettämiin määräaikaisilmoituk
-sun.  Perusaineiston  muokkaus  ja  luokittelu ta-

pahtui ATK:n myötävaikutuksella  ja  tietokonelis
-toista laadittiin tarpeen mukaan kuukausi-,  ra

-kennuskausi-  ja  vuositulastoja,  jotka yhdisteltiin 
 a  i kas  a  rj  01  ks. 

Vuoden  1969  aikana  on  tilastoja pyritty kehit-
tämään siten, että ne paremmin palvelisivat eri 
johtotasoja  ja  että niiden havainnollisuus lisään-
tyisi.  

12/13-27/69, 27. 3. 1969  alustavasti hyväksynyt. 
Vuoden  1969  aikana  on  suoritettu yksityiskoh-
taisia selvityksiä siitä, miten suunnittelu, budje-
tointi  ja  ohjelmointijärjestelmät  sekä kustannus-
laskennasta annettuja yleisohjeita toteuttavan 
laskentajärjestelmän toimintarutilnit saadaan eri 
menettelytapojen osalta yhteensovitetuiksi. Ta-
voitteena  on  saada uudet menettelytavat sisäl-
lytetyiksi valmisteilla olevaan laitoksen tiliohje-
sääntöön  ja  ohjeina noudatettaviksi  jo  vuoden 

 1971  tuTo-  ja  menoarviota  laadittaessa. Tällöin 
siirryttäisuin yhtenäiseen kustannuspohjaiseen 
laskentajärjestelmään  1. 1. 1971.  

Laskentatoimen  kehittämiseen luittyvänä tehtä-
vänä  on  suoritettu myös piirien hallinto-  ja ta

-lousorganisaatiota  koskeva selvitys, jonka tulok-
sena laadittuuri piirien yksimielisesti hyväksy-
mään organisaatioon siirryttäneen vuonna  1970.  

Vuoden  1968  aikana aloitettua peruslaskento-
jen koneellistamista  on  jatkettu ohjelman mukai-
sesti. Työmaita  ja  tiemestaripuirejä  koskeva kus-
tannustietojen koonti  ja  siihen liittyvä tilityslas-
kenta  on  ohjelmoitu toimistotietokoneille  5. 6. 
1969  tehdyn hankintasopimuksen mukaisesti. 
Laitteistojen käyttöönotto aloitettiin tammikuussa 

 1970  ja  koneellistaminen  tullaan suorittamaan ko-
konaisuudessaan vuoden  1970  kuluessa. 

Kirjasto 

Kirjaston toimintaa kertomusvuonna kuvaavat 
seuraavat hankintaa koskevat luvut: 

Hankintojen 	Hankintoihin 
lukumäärä 	käyt.  rahat 

mk 
Hankittu 	uusia 	kirjoja 	........ 596 21 543  
Kirjastoon tulleita 	lehtiä  ja  aika - 
kausijulkaisuja 
- 	kotimaisia 	................ 87 1187  

ulkomaisia 	............... 156 7042 

Laskennansuunnittelu-  ja 
 ATK-toiminta 

Laskentatoimen  kehitystyö jatkui edelleen  
Tie-  ja  vesirakennuslaitoksen laskentatoimen  ke-
hittämistyötä jatkettiin edelleen niiden periaattei-
den pohjalta, mitä  on  esitetty ehdotuksessa  tie- 
ja  vesirakennuslaitoksen laskentajärjestelmän 
pääpiirteiksi  23. 11. 1968  ja  mitkä valtiovarainmi-
nisteriö  on  asiaa koskevassa lausunnossaan  VM  

ATK-toiminta laajeni, tavoitteena laitoksen 
tietojen käsittelytarpeen kattava integroitu 
järjestelmä 

ATK-toimintaa  on  pyritty laajentamaan suunnitel-
mien mukaisesti tavoitteena  koko  laitoksen tieto-
jenkäsittelytarpeen kattava integroitu järjestel-
mä. Suunnittelun pääpaino  on  ollut tavoitebudje-
tointiin liittyvien sovellutusten laatimisessa, mut-
ta lisäksi  on  suoritettu runsaasti erilaisia tutki-
musluonteisia tehtäviä. Työn  alla  ovat  mm  tien-
pitotoimenpiteiden kannattavuuden määrittely- 
järjestelmä sekä tierekisterin suunnittelu. Tieto-
koneiden käyttö  on  ollut  2 400  tuntia  IBM S/360 
m 40 G  koneaikaa,  joka  on  ostettu Valtion tieto-
konekeskukselta. Suurimmat käyttömäärät liitty-
vät tiesuunnitteluun  ja  varastotoimintaan.  

Kansainvälinen yhteistyö 

Kansainvälisen yhteistyön osalta  on  aloitettu en-
tistä laajempi kokemusten vaihto Ruotsin  Statens 

 Vägverkin  kanssa koskien laitosten  koko  kehit-
tämisohjelmaa.  
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I  •• 	. 	.. 	.  VII.  Laitoksen  Kuunteistot  ja  kalusto  

Ki inteistöt  
Tie-  ja  vesirakennushallituksen päätoimipaikka 
sijaitsee Etelä Esplanaadikatu 4:ssä valtion omis-
tamassa kiinteistössä. Rakennukseen  on  sijoitet-
tu myös pysyvä Työsuojelunäyttely  ja  eräitä lii-
kehuoneistoja sekä huoltohenkilöstön asuntoja. 

Vielä  1950-luvun alkupuolella  tie-  ja  vesiraken-
nushallitus toimi kokonaisuudessaan mainitussa 
kiinteistössä. Taloon mahtui tällöin vielä "vieral

-takin".  Talossa sijaitsivat  mm  pääministerin  vir-
ka-asunto, tilastollinen päätoimisto  ja  eräs yksi-
tyinen yritys. Tuolla vuosikymmenellä alkaneen 

 tie-  ja  vesirakennushallituksen tietöiden  ja  sitä 
kautta henkilökunnan nopean lisääntymisen 
vuoksi lisätiloja  on  jouduttu vuosittain hankki-
maan. Päätoimitalo  (n. 4 500  brm 2)  kattaa viras-
ton toimistotilatarpeesta nyt  vain  vajaan kolman-
neksen. Kun tilantarve  on  käsittänyt tilojen hank-
kimista kerrallaan jollekin työryhmälle  tai  perus-
tetulle uudelle elimelle ei minkäänlaista  koko-
naisohjelmaa  ole voitu toimistotilojen osalta to-
teuttaa. Näin  ollen  vuoteen  1969  mennessä  on 

 jouduttu olosuhteisiin, jolloin  tie-  ja vesiraken-
nushallituksella  oli päätoimitalon ulkopuolella yh-
teensä  11  toimipaikkaa  I. n. 11 600  brm 2 .  Kun 
eräät toimipaikat muodostuvat useiden vuokran- 
antajien tiloista, oli voimassaolevia vuokrasopi-
muksia vuonna  1969  kaikkiaan  22  vuokrananta

-jan  kanssa. 
Vuokranantajien  lukumäärä muodostaa mer-

kittävän epävarmuustekijän. Sopimusten tarkis-
tamiseen pitemmälle vuokra-ajalle ei nykyisel-
lään ole ollut mandollisuuksia. 

Suurin haitta edellä kuvatusta viraston hajasi-
joituksesta aiheutuu luonnollisesti viraston sisäi-
selle työskentelylle. Virkamiesten väliset välittö-
mät neuvottelut  on  suunniteltava ajoissa  ja  ne 
vievät etäisyyksistä johtuen runsaasti aikaa. 

Tämän lisäksi toimipaikkojen välinen asiakir-
jojen vaihto sitoo huomattavassa määrin kulje-
tuskalustoa, vahtimestari- sekä lähettivoimaa. 

Virastolle  yhteisiä toimintoja kuten esim.  mo-
nistusta, kopiopalvelua, konekirjoitusta  jne ei ole 
hajallaan olosta johtuen voitu taloudellisesti  rut

-tävässä  määrin keskittää. 

Suuri tekijä tässä hajallaan sijoituksessa  on  ol-
lut kustannuskysymys. Vuokratilat sijaitsevat 
Helsingin keskustassa  ja  ovat verrattain kalliita. 
Vuonna  1970  toimistotiloja voidaan hieman kes-
kittää  ja  samalla luopua yli kymmenen vuokran-
antajan tiloista. 

Kalusto 

Kaluston arvo lisääntyi  

Tie-  ja vesirakennuslaitoksen koko  kaluston arvo 
oli  31. 12. 1969 n. 320  milj.mk.  Lisäystä edellisen 
vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden oli  n. 
10  milj.  mk .  Alla  olevassa taulukossa  on  esitetty 
tärkeimpien työkoneiden lukumääräinen kehitys 
kolmelta perättäiseltä vuodelta (vuoden lopun 
tilanne) sekä arvo  31. 12. 1969. 

1967 

kpl 

1968 

kpl 

1969 

 kpl  

arvo  
31. 12. 1969  

milj,  mk 

henkilöautoja 	...... 144 134 117 1.3  
pakettlautoja  50 68 76 0.6  
kuorma-autoja 	..... 1 271 1 249 1 202 40.1  
erikoisautoja 	...... 103 101 106 4.5  
nostureita 	......... 41 41 37 4.1  
tiehöyliä 	.......... 942 939 879 85.2  
pyörätraktoreita  866 858 792 9.2  
pyorakuormaimia 	..  59 59 60 4.9  
puskutraktoreita 	. . .  41 35 29 3.0  
lumilinkoja 	........ 40 40 39 4.1  
seulontalaitoksia 	. .  164 164 153 4.5  
sahköaggregaatteja 	.  258 258 256 8.3  
jyriä 	............. 116 114 101 2.9  
asfalttilevittimiä 	...  10 10 12 0.8  
murskaamoja 	...... 126 128 122 20.0  

Kalustokirjanpitoa  uusittiin  

Tie-  ja vesirakennuslaitoksen kalustokirjanpito 
 on  parhaillaan uudistuksen alaisena. Tarkoituk-

sena  on  tulevaisuudessa hoitaa  koko kalustokir-
janpito  tietokonetta hyväksi käyttäen. Kirjanpi-
don rutiinit ovat pääpiirteittäin loppuun asti ke-
hitetyt. Järjestelmän kokeiluun päästään Hämeen 

 tie-  ja vesirakennuspiirissä jo  vuoden  1970  ai-
kana.  
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Puskutraktori  ja  hydraulinen kaivukone tielinjan 
raivaustyössä. 

Tiehöy!ä Lokomo  AH  145. 
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VIII.  Väestönsuojelutoiminta  

Tie-  ja  vesirakennushallitus kulkuyhteyksien ra-
kentajana  ja  niiden kunnossapitäjänä pitää tär-
keänä huolehtia siitä, että  sen  henkilö-  ja  työn-
tekijäkunta  on  väestönsuojelullisesti  siten valis-
tunutta, että  se  pystyy onnettomuus-  ja katastro-
fitilanteissa ja  poikkeuksellisissa oloissa yleensä 
paitsi toimimaan myös antamaan mandollisim-
man tehokasta apua joko yksityishenkilönä  tai 

 muodostettujen  laajempien johdettujen elimien 
avulla. Kun ottaa huomioon, että  tie-  ja vesira-
kennuslaitoksen kokonaisvahvuus  vuosittain 
nousee lähes  30 000  henkilöön,  on  myös tässä 
tarkoitetulla väestönsuojelulla  ja  yleensä työtur-
vallisuuteen tähtäävällä toiminnalla laaja kenttä.  

Tie-  ja vesirakennuslaitoksen suojelutoimintaa 
 johtaa  tie-  ja  vesirakennushallituksen suojelujoh-

taja apunaan suojelujohtajan apulainen. Käytän-
nön suunnittelutyötä tehdään vss-toimistossa, 
mikä kokoontuu viikoittain  ja  minkä työskente-
lyyn osallistuu  em  henkilöiden ohella  3  toimipai-
kan suojeluvalvojaa. Vss-toiminnassa  on  ylimpä-
nä  tie-  ja  vesirakennushallituksen väestönsuoje-
lutoimikunta, mikä kokoontuu vuosittain  ja  luo 
katsauksen edellisen vuoden vss-palveluun sekä 
vahvistaa suuntaviivat tulevan vuoden tavoitteik

-si.  Toimikunta koostuu  tie-  ja  vesirakennushalli-
tuksen ylimmästä virkamiehistöstä, edustaen 
jaostoina kaikkia vss-palvelualoja. Samanlainen 
vss-organisaatio toistuu kaikissa  tie-  ja vesira-
kennuspiireissä,  Saimaan kanavalla  ja suureh-
koilla  erillisillä työmailla. Organisaatio ulottuu jo-
kaiseen toimipaikkaan, osastoon, tukikohtaan 
jne. 

Vuoden  1969  vss-toiminnan painopiste  on  ollut 
vo  im  a  kka  asti  ko  u I  utu  sto im  inn ass a.  Kertomus- 
vuonna  on  pidetty  mm  seuraavia kursseja 
- suojelujohtajan peruskursseja 
- suojelujohtajan jatkokursseja 
- kouluttajakursseja 
- ryhmänjohtajakurssi  sekä annettu 
- ensiapukoulutusta.  

Tämän lisäksi  on  piirihallinnossa  pidetty lukui-
sia ns yhteistoimintaharjoituksia, joihin piirin 
alueella  on  osallistunut  3-5  tiemestaripiiriä pu-
rikonttorin  ja  jonkin työmaan suojeluelimen 
ohella. Näissä harjoituksissa pyritään saamaan 
kokemuksia suurten onnettomuustilanteiden va-
ralta. Harjoituksen vahvuus  on  ollut keskimäärin 

 70—bO  henkilöä.  
Tie-  ja  vesirakennushallituksen henkilökunnal-

le annettiin vss-perustietoutta virasto-  ja  oma-
kohtaisesta suojelusta Suomen Väestösuojelu-
järjestön koulutustiloissa Helsingissä. Kurssit 
ovat yhden päivän kursseja  ja  opetusta saa  30 

 henkilöä kerrallaan. Vuonna  1969  tätä informoin
-tia  sai  160  henkilöä. 

Voitaneen todeta, että koulutuksellista vss-tie-
toutta  on  kertomusvuonna  saanut  n. 2000 tie-  ja 
vesirakennuslaitoksen  henkilökuntaan kuuluvaa. 

Väestönsuojeluvalmiuden piirikohtaiseksi  to-
teamiseksi  on  kertomusvuonna  pidetty vss-tar-
kastus  4  piirissä. Tarkastuksissa  on  ollut mu-
kana myös ministeriön edustaja. 

Niiden henkilöiden palkitsemiseksi, jotka  an
-sioituneesti  ovat olleet mukana väestönsuojelu- 

toiminnassa,  on  yhteistyönä ao sotilaspiirien 
kanssa pyritty saamaan ylennyksiä  reservin  up-
seerin  tai  aliupseerin  arvossa.  
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Sam mand rag 

I. VAG- OCH VATTENBYGGNADSVERKETS 
 ORGANISATION  

Väg- och vattenbyggnadsverket  är till en  övervägande  del 
 ett byggnadsämbetsverk vars uppgift  är  att planlägga, 

bygga och upprätthålla landsvägar, vattenvägar och luft-
vägar. Väg- och vattenbyggnadsverkets ledning utövas av 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, ett centralämbetsverk 
som  är  beläget i Helsingfors. 

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens  organisation  uppdelas 
i tre huvudförvaltningsgrenar: landsvägar, vattenvägar och 
luftvägar. Dessa har  en  gemensam verkställande  organi-
sation,  distriktsförvaltningen. Med hänsyn  till  uppgifternas 
mångfald och olikheter  är  landsvägsförvaltningen indelad 
i tre avdelningar: vägplanläggningsavdelningen, vägbygg-
nadsavdelningen och broavdelningen samt vattenförvalt-
ningen i två avdelningar: vattenvägsavdelningen och  vat

-tendragsavdelningen.  Dessutom finns  på  väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen sakkunniga  organ,  vilka sköter  de 

 åligganden som  är  gemensamma för hela verket. 
Distriktsförvaltningen uppdelas i  13  väg- och vattenbygg-

nadsdistrikt. Förvaltningen utövas i varje distrikt av ett 
distriktskontor, vars uppgift  är  att dra försorg om ut-
förandet av väg- och vattenbyggnadsverkets åligganden. 
Distriktskontoren underlyder väg- och vattenbyggnads-
styrelsens ledning och tillsyn. 

Distriktskontoret leder verksamheten i fältet. Fältet om-
fattar vägmästardistrikt, byggnadsarbetspiatser, undersök-
ningsarbetsplatser, reparationsverkstäder, förråd, kanaler 
och flygfält.  

II.VAGTRAFIKEN  OCH VÄGAR  

A. Vägnätet  

I  väg- och vattenbyggnadsverkets regi var  1. 1. 1970 
 sammanlagt  71 870 km  allmänna vägar. Andelen vägar med 

två körbanor av hela landsvägsnätet var  132 km,  varav  108 
km  var motorvägar i allmän trafik.  

På  stads- och köpingsområdena fanns utöver allmänna 
vägar  ca 5 500 km  gator v.b. kommuners regi. 

Utöver allmänna vägar och gator har  man  beräknat an-
talet enskilda vägar utgöra  175 000 km  av vilka  23490 km 

 erhöll  år 1969  statligt underhållsbidrag.  

B. Trafiken  

På  väg- och vattenbyggnadsverkets uppdrag har  man på 
 1960-talet undersökt landsvägstrafikens allmänna utveckling 

främst med hjälp av allmänna trafikräkningar var femte  år, 
 årliga kontrolitrafikräkningar och maskinel  la  trafikräkningar 

samt vissa tryckundersökningar.  Pa  grund av undersök-
ningsresultaten har  man  kunnat följa med ändringar som 
inträffat i trafikförhållandena såväl  på  olika områden som 
i hela landet.  

Den  årliga ökningen av bilarnas transportarbete har i 
medeltal varit  ca 12  %.  På  transportarbetets utveckling har 
främst inverkat personbiltrafikens kraftiga ökning.  I  lands-
vägstrafikens sammansättningar har skett kontinuerliga 
ändringar, vilket berott  på den  olikartade utvecklingen 
i olika biltypers trafik.  

C. Undersöknings- och utvecklingsarbetet  

I  trafik- och vägnätsundersökningarna koncentrerade  man 
 sig närmast  på  planeringen av  den  allmänna trafikräkningen 

för  år 1970.  Dessutom fortsatte  man  att planera vägregistret, 
som tjänar planläggning och programmering och med olika 
körhastighetsundersökningar sökte  man  utreda körhastig-
heternas årliga utveckling. 

Inom ramen av det tekniska undersökningsarbetet ut-
reddes bla 
—  planeringsmetodik och vägplaneringsprocessen 
—  tekniska anvisningar angående byggande av allmänna 

vägar 
-  effektivering av vägars tekniska planläggning 
- landskapsskydd och landskapsvård 
—  utveckling av trafikolycksrapportoring 
—  arbetsbeskrivning av vägbyggnadsarbeten. gransknings-

arbete av entreprenadprogrammet och utvecklingsarbete 
av kontrollsystemet 

-  betongens duglighet i vattenkonstruktioner 
-  brobeläggningar och beläggningsskador  på  broar 
— effektiveringsmöjligheter  för och behov av jordgrunds- 

undersökningar 
-  teknisk och ekonomisk förbättring av grus- och olje-

grusvägar 
—  granskning av konstruktiva anvisningar angående an-

visningar och normalbestämmelser 
-  utveckling av undersökningsinstrument och undersök-

ning sm etod er  
Till  det trafikekonomiska utvecklingsarbetet anslöt sig 

ett omfattande forskningsarbete om utvecklingen av i väg- 
planeringsarbete tillämpliga ekonomiska planeringsstandard 
för planeringen av väghållningsåtgärder och för det eko-
nomiska programmeringssystemet.  

D. Planeringsverksamheten 

Programmeringen av väghåll.ningsåtgärder  fortsattes med 
att utarbeta "Ekonomisk  plan  för väghållning för  5 -års-
perioden  1970-1974',  

För  vägnätsplaneringen  uppgjordes trafikprognoser för 
rikshuvudvägnätet för åren  1970  och  1980.  Dessutom  tog 
man del  i utarbetandet av vägnätsplaner i regionplanlägg-
ningens stamplansskede  på  vissa regionplaneområden och 
utvecklade trafikmodeller som används i trafikprognoser. 

Vägplaner har  under  berättelseåret ingått i planerings-
programmet sammanlagt  2 799 km.  Färdigställda lands-
vägsplaner finns inalles  716 km. I  väg- och vattenbygg-
nadsstyrelsens egen regi fortsatte  man  med  den  översikt-
liga planeringen av  de  långa motorvägdelarna i Södra 

 Finland:  Helsingfors - Åbo, Helsingfors — Tavastehus och 
Helsingfors —  Lahti  - Lusi.  

Broplaner vilka hör  till  byggande och förbättring av all-
männa vägar färdigställdes  190. Till  separata broarbeten 
anslutna vägförbättringsplaner fastställdes  115.  

Geoteknisk planering och geoteknisk granskning ansluter 
sig tätt  till  jordundersökningsbyråns  åligganden.  Under 

 byggnadsperioden utförs  på  arbetsplatserna geoteknisk 
tillsyn. För effektivering av  den  geotekniska  verksamheten 
har  man  i flera distrikt anställt  en person  för att leda och 
övervaka distriktskontorets geotekniska planering.  

E. Byggnadsverksamheten och finansiering  

Under  berättelseåret uppläts för allmän trafik sammanlagt 
 1 507 km  allmänna vägar.  I  slutet av året var antalet halv-

färdiga,  under  byggnad varande vägar jämte anslutningar 
 ca 5600 km.  

För byggande och förbättring av allmänna vägar an-
vändes sammanlagt  459  milj.  mk .  Med ny beläggning för-
seddes  2377 km. 40  beläggningsarbeten gavs  på  entre- 
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prenad,  var av fyra utfördes med väg- och vattenbyggnads-
styrelsens egna maskiner. Det  är  att observera att  de 

 vägbyggnadsarbeten  som färdigställdes  under år 1969  ut-
fördes genom utnyttjande av programbudgeteringssystemet.  

Under år 1969  färdigställdes  286  broar. Som byggnads-
material användes huvudsakhgen stålbetong,  men  broarna 
med större spännvidd var stålbroar med stålbetonglock. 

slutet av året fanns  på  landsvägar och bygdevägar  9415 
 broar och  114  färjor.  

Till  väghållriingen  anslutna fastigheter fanns i början av 
berättelseåret sammanlagt  600.  Byggnader fanns  1 640,  vil-
kas sammanlagda kubikmått var  1 200 000 m 3 .  Nya stödje-
punkter färdigställdes i vägmästardistrikten sammanlagt 

 25640 m3 . Till  husbyggnadsarbeten  i anslutning  till  väg-
hållningen användes  5,5  milj.  mk .  

F.  Underhållsverksamheteri  

Underhållet indelas i egentligt och förstärkt vägunderhåll 
av allmänna vägar. För underhåll av vägar  är  väg- och 
vattenbyggnadsdistrikten indelade i  175  vägmästardistrikt.  

Antalet allmänna vägar som väg- och vattenbyggnads-
verket underhöll  1. 1. 1970  utgjorde sammanlagt  71 870 km. 
Ca 30  %  av hela vägnatet som underhölls var belagda 
vagar. Underhållets andel av hela vägverkets utgifter var 

 ca 25  %.  
De  viktigaste vägunderhållningsåtgärderna  är  åtgärder 

för att hålla 
—  vägområdet torrt 
-  underhåll av vägens slitlager 

reparering av skador i vägkroppen 
-  underhåll av vägslänters grönområden 
—  bekämpande av tjälskador 
—  trafikledning och säkerhetsåtgärder 

Det förstärkta underhållet omfattar nyläggning av olje-
och bitumenlösningsgrus  på  gamla livligttrafikerade grus-
belagda vägar. Genom denna åtgärd efterstravar  man  att 
minska underhållskostnader samt förbättra trafikens fram-
kom lighet.  

III. FLYGTRAFIKEN  ON  FLYGSTATIONER  

I  flygfältsverksamheten pågick undersöknings- och ut-
vecklingsarbetet och  under  berättelseåret tillämpades 
programbudgetering  på  flygfaltsområdet.  

Planeringen av flygfälten fortsatte i  den  utvidgning som 
anslagen medgav.  

Under år 1969  påbörjades icke nya byggnadsarbeten av 
flygfält, utan arbetena koncentrerades  på  färdigställandet 
av redan påbörjade arbeten.  

Bland  flygfältens husbyggnadsarbeten var det mest 
betydande Helsingfors flygstations nya passagerarstations- 
byggnad, som färdigställdes våren  1969.  Dess första bygg-
nadsetapp var planerad för att tillfredsställa  en  miljon 
passagerares årstrafik och  800  passagerares rusningstrafik. 
Byggnadens volym  är ca 130 000 m 3  och totalskostnaderna 
steg  till 38,6  milj.  mk .  

Under  berättelseåret ökades underhålisverksamheten och 
underhållsåtgärderna. Även underhållningen av Utti flyg-
station  övergick  till  väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.  

IV. VATTENTRAFIKEN OCH  VATTENVAGARNA  

Det nuvarande vattenvägnätet omfattar sammanlagt  ca 
12000 km  i sjöfartsstyrelsens regi varande allmänna  far-
leder, av vilka  ca 5400 km är  sjöleder  och  ca 6600 km 

 insjöleder.  Dessutom omfattar vattenvägnätet  de  i väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens besittning och skötsel varande 
kanalerna samt vissa flottleder vilkas underhåll åligger 
flottan  den. 

I  väg- och vattenbyggnadsstyrelsens skötsel  är  som  till 
 kanalverket hörande utom Saima kanal  (8  slussar) samman-

lagt  58  kanaler, av vilka  29 är  slusskanaler  (34  slussar) 
och  29  rörliga kanaler. Vidare tillhör kanalverket två 
särskilda rörliga broar. Ovan nämnda kanalers samman-
lagda längd  är 72,645 km. 

Under  berättelseåret påbörjades förnyandet av vatten- 
vägverksamhetens littereringssystem med beaktande av  

programmeringsbudgetens behov, Likaså påbörjades vatten- 
vägverksamhetens processutredning och utarbetandet av 
allmänna anvisningar för vattenvägundersökningar. Vidare 
utreddes knippflottleds dimensioneringsgrunder och satts 
igång  en  vattenbyggnadsbetongundersökning  och undersök-
ningar angående utveckling av  en  varaktig signalboj. 

Planerings- och byggnadsverksamheten har pågått  på 
 olika kanaler och djupfarleder. Likaså fortsätter planerings- 

och byggnadsarbetena av båthamnar och sjöleder som 
förut.  

I  insjötrafiken ökades både fartygens och färjornas sluss-
ning i jämförelse med året förut. Saima kanals varutrafik 
var i jämförelse med förra året över trefaldig.  

V. VATTENDRAGSVERKSAMHETEN  

Under  berättelseåret påbörjades utarbetandet av ett mo-
dellprogram för vattendragsplanering, vars àndamål  är  att 
analysera och koordinera planläggningen, underlätta led-
ningen av planläggningen samt göra planernas framställ-
ningsform konsekvent. Vattendragsplaneringsverksamheten 
pågick livligt sáväl i vattendragsavdelningens planerings- 
och byggnadsbyrå som i Osterbottens älvplaneringsbyrå. 
Byggnadsverksamheten som berorde vattendrag var fort-
farande vidsträckt. För byggande av Uljua regleringsdamm 
i anslutning  till  regleringen av  Siikajoki  vattendrag reserve-
rades  ca  hälften av  de under  berättelseåret av väg- och 
vattenbyggnadsverket disponerade vattendragsanslag. 

Syneförrättningar  som avses vattenlagen utfördes  under 
 berättelseåret  47.  Nya syneförrättningar tillkom  30  och 

i slutet av berättelseåret utgjorde antalet halvfärdiga förrätt-
ningar  187.  

Åtgärder som enligt vattenlagen gällde vattendragens 
övervakning tilltog och dessas behandling förenhetligades 
och effektiverades.  

VI. ADMINISTRATION  OCH EKONOMI 

 Ekonomiskadministrativ  utvecklingsverksamhet 

Redan  år 1967  hade det ansetts motiverat att effektivera 
väg- och vattenbyggnadsverkets utvecklingsorganisation. 
Två arbetsgrupper fristående från  den  egentliga verksam-
hetsorganisationen hade bildats: organet för ADB- och 
redovisningsplanering samt utvecklingsgruppen för arbets-
planering och programbudgetering. Väg- och vattenbygg-
nadsverkets ekonomiskadministrativa utvecklingsverksamhet 
omkarterades  år 1969.  Samma  år på  våren utkom "Förslag 

 till  utvecklingsprogram för målstyrning". Senare  på  våren 
sammankopplades med detta  program  även utvecklandet 
av planerings- och redovisningssystemen och som resultat 
blev "Utvecklingsprogram för väg- och vattenbyggnads-
verkets lednings-, planläggnings- och redovisningssystem".  

Medan  utvecklingsverksamheten framskred granskades 
i slutet av berättelseåret behovet av  den  ekonomiskad-
ministrativa  utvecklingens åtgärder och  man  eftersträvade 

 en  tydlig fördelning av projekten. Detta resulterade  en 
 ny projektfördelning, verkets ekonomiskadministrativa ut-

vecklingsverksamhet -  KEHTO -projektet. Det  är en plan, 
 med vars hjälp  man  har för avsikt att förbättra verkets 

arbetsprestationer genom att utveckla såväl lednings-
metoder som hjälpmedel för ledningen.  I  KEHTO -projektet 
har utvecklingsprojekten grupperats i  sex  huvudprojekt 

-  utveckling av yttre verksamhetsförutsättningar 
- utveckling av åtgärdernas programmeringssystem 
- utveckling av verksamhetens ekonomi 
-  undersökning av organisationen och planering av 

alternativ 
-  definiering av personalpolitikens principer 
-  utveckling av informationssystemet  

KEHTO  är  i  sin  helhet ett projekt, som har ett eget mål, 
 en  egen verksamhetsplan och tidtabell,  en  projektiedare 

 samt för projektets  disposition  ställda resurser.  KEHTO 
 indelas i självständiga underprojekt. Utvecklingsprojektet 

anses genomfört först  då  dess resultat har  en  gång till-
lämpats.  
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Förvaltningsverksamheten 

Administrativa avdelningen som sköter förvaltningsverk-
samheten handlägger väg- och vattenbyggnadsverkets all-
männa administrativa, juridiska och lagstiftningsärenden 
samt inrättande av tjänster och befattningar, utnämningar 
av tjänst- och befattningsinnehavare, överföringar, tjänst-
ledigheter, avsked och diciplin, avlöningsgrunder, rese-
understöd, arbetsrätt, socialvård, rättsgångar samt anskaff-
ningar av  land-  och vattenområden. 

Räkenskaps• och revisionsverksamheten  

Rakenskaps-  och revisionsbyrån har dragit försorg om 
verkets centralbokföring och egentliga räkenskapsverks- 
ärenden. Enligt bokslutet var verkets totalutgifter  år 1969 
900 709 440  mk  och inkomster av olika  slag  som verket 
inkasserat  2827 067  mk.  

Räkenskapsföringen  har utvecklats för automatisk data-
behandling och övergång  till  maskinell redovisning. 

Insamlingen av  de  ekonomiska planerna skedde i räken-
skaps- och revisionsbyrån. Som resultat av detta arbete 
översändes  I  början av juni  till  ministeriet för kommu-
nikationsväsendet och allmänna arbetena verkets eko-
nomiska  plan  för åren  1970-1974. 

På  grund av behovet av  en  långtids ekonomisk  plan 
 påskyndades utvecklingsarbetet av verkets redovisnings-

system speciellt för förvaltningens programbudgeteringens 
 del.  

Förrådsverksamheten  

Under  berättelseåret överfördes lagerbokföringen gällande 
 på materiel på  datamaskin. Materielets förbrukning var 

 under  berättelseåret nästan  100  milj.  mk  och omlopps-
hastighet i medeltal  ca 5,7.  Antalet redovisningsförråd var 
i slutet av året  344.  

Rationaliseringen 

För  den  tekniska rationaliseringen betydde berättelseåret 
utveckling av uridersökningsmetoderna 

-  begynnelse av utarbetningen av  standard  
-  samarbete i teknisk rationalisering 

För arbetsstudierna  på  jordundersökningsområdet  ut-
vecklades  en  sk  process-  och förbrukningsundersökning. 
Kapacitets- och tilläggstidsundersökningsprogram ut-
vecklades vidare samt olika processundersökningsanvis-
ningar utarbetades.  

Den  största enhetligheten i utarbetningen av  standard 
 utgjorde  de standard  som gällde krossverkets kapacitet 

och synkronisering.  På  basen av utredningen om  standard-
former  och sakinnebörd utvecklades ett allmänt  standard-
fält och standardmodeller för jordbyggnadsområdet. Dessa 
godkändes sedermera att användas i hela statsförvalt-
ningen.  

Under  berättelseåret har  man  deltagit i finansministeriets 
organisationsavdelnings samarbetsgrupp för byggnads-
branchen och i olika arbetsgruppers verksamhet.  

I  förvaltningsrationaliseringen har tyngdpunkten legat  på 
 inre informationsverksamhetens, PR-verksamhetens, av-

löningsteknikens, arbetsskydds och initiativverksamhetens 
områden. Dessutom har  man  i samband med  KEHTO - 
projektet utfört utvecklingsarbete som hört  till  förvaltnings-
rationaliseringen. 

Utbi  Id  nm  gen 

Utbildningsverksamheten indelades  I informations-,  fortsätt-
nings-, kompletterings- och omskolning. Beroende  på 

 ämbetsverkets natur har utbildningen  till  största delen gällt 
 den  tekniska personalen. 

Statistikhållningen  

Under  berättelseåret har  man  sökt utveckla  de  statistiska 
uppgifterna sålunda att  de  bättre skulle tjäna  de  olika in-
stanserna och att  de  skulle bli mera åskådliga. 

Redovisningsplaneringen och ADB- 
verksamheten 

Utvecklingsarbetet av räkenskapsverksamheten fortsattes 
vidare och  under  berättelseåret utreddes hur planerings-, 
budgeterings- och programmeringssystemen samt räken-
skapssystemets funktionsrutiner kan med avseende  på  för-
faringssättet sammanpassas.  I  anslutning  till  räkenskaps-
verksamheten utreddes även distriktens förvaltnings- och 
ekonomiorganisation samt fortsattes med att maskineilt 
utföra  den  redan tidigare påbörjade grundräkningen. 

ADB-verksamheten utvidgades vidare och som mål ett 
hela verkets databehandlingbehov täckande integrerings-
system. Planeringens huvudvikt  är  riktad  på  utarbetandet 
av tillämpningar i anslutning  till  programbudgeteringen.  

VII. FASTIGHETER OCH INVENTARIER 

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens administrationshus  är 
 beläget vid Södra Esplanadgatan  4.  Byggnaden  (ca 4500 

 brm2 )  täcker endast knappt  en  tredje  del  av ämhetsverkots 
byråutrummesbehov.  Under  berättelseåret hade väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen  11  lokaliteter  (ca 11 600  brm 2)  som 
var belägna utanför administrationshuset. Gällande hyres-
kontrakt har uppgjorts med sammanlagt  22  hyresvärdar. 

Verkets inventariers lagerbokföringsvärde var i slutet av 
berättelseåret  320  milj.  mk .  Av inventariernas värde var 
väghyvlarnas andel  27  %  lastbilarnas andel  13  %.  kross-
verkens andel  6  %  samt hjultraktorernas och el.aggre-
gaternas värde  3  %  båda. Tillägget utgjorde i jämförelse 
med förra årets motsvarande tidpunkt  ca 10  milj,  mk.  

VIII. BEFOLKNINGSSKYDDSVERKSAMHETEN  

Väg- och vattenbyggnadsverkets befolkningsskyddsverk-
samhet leds av väg- och vattenbyggnadsstyrelsens skydds-
ledare med hjälp  v en  biträdande skyddsledare. Bfs-
verksamhetens högsta instans  är  väg- och vattenbyggnads-
styrelsens befolkningsskyddskommitté, som består av väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsens ledande ämbetsmän, vilka 
representerar i sektionerna olika bfs-tjänstefält.  En  mot-
svarande bfs -organisation  förekommer i väg- och vatten- 
byggnadsdistrikten och  på  större arbetsplatser. 

Bfs-verksamheten har  under år 1969  huvudsakligen riktat  
Sin  verksamhet  på  bfs-skolning av personalen.  
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Summary 

I. NATIONAL BOARD OF PUBLIC ROADS AND 
WATERWAYS: ORGANISATION 

The National Board of Public Roads and Waterways is 
primarily a construction agency assigned to plan, construct 
and keep up highways, waterways and air routes. The 
management of the Board has its Central Office in Hel-
sinki. 

The organisation of the Board is divided into three 
adminstrative branches: highways, waterways and airlines, 
which have a common executive body: district organisation. 
Owing to the variety and quantity of tasks, the highway 
administration is divided into three sections: Road Planning 
Division, Road Construction Division and Bridge Division. 
The waterway administration has two sections: Waterways 
Division and Water System Division. There are also expert 
bodies in charge of assignments common to the whole 
Board. 

The District Administration is divided into 13 Road and 
Waterways Districts administéred by a District Office, 
which is in charge of tasks assigned to the Board. District 
Offices are subordinated to and supervised by the National 
Board management. 

The field of District Offices consists of road overseer 
districts, construction sites, research sites, repair shops. 
stores, canals and airfields. 

II. ROAD TRAFFIC AND ROADS 

A. Road Network 

On January 1, 1970, 71 870 kms of public roads were kept 
under review by the National Board of Public Roads and 
Waterways. The share of dual-carriageway roads was 132 
km, of which 108 km were open to public traffic as motor-
ways. 

Furthermore, there were about 5 500 kms of streets kept 
up by cities and borroughs in the areas of towns and 
boroughs. 

It is estimated that there are, in addition to public roads 
and streets, about 175 000 kms of private roads, of which 
23 490 km received subsidies from State for maintenance 
purposes in 1969. 

B. Traffic  

ln  the 1960's the National Board of Public Roads and 
Waterways has studied the development of highway traffic 
primarily by General Traffic Censuses arranged every 5th 
year, annual check counts and mechanical counts and 
some vehicle weight surveys. The results show that there 
are changes in traffic conditions both regionally and 
nationally. 

The average growth of automobile traffic has been about 
12 % annually. The development has been primarily affec-
ted by the rapid growth of passenger car traffic. There 
have been continuous changes in the composition of high-
way traffic owing to different trends in traffic by various 
vehicle groups. 

C. Research and Development 

Traffic and road system research concentrated mainly on 
planning the 1970 General Traffic Census. Preparing a road 
register for planning and programming was also continued 

and the annual development of driving speeds was 
elucidated by various speed surveys. 

Technical development was directed to the clarification of: 
- planning methods and road planning process 
-  technical directions for construction of public roads 
- nature protection and landscaping 
-  development of traffic accident statistics 
-  specifications for road construction, revision of contract 

programmes and development of the supervision system 
- condition of concrete in underwater structures 
-  bridge surfacings and their damages 
-  ways and needs of improving the efficiency of soil 

surveys 
-  technical and economic improvement of gravel and oil 

gravel roads 
-  revisions of instructions and structural instructions of 

standard specifications 
-  development of survey equipment and methods 

Traffic-economic development work included an extensive 
survey on the development of economic design standards 
applicable to road planning for planning road keeping 
measures and an economic programming system. 

D. Planning 

Programming of road construction and maintenance oper-
ations was continued by the preparation of an Economic 
Plan for Road Construction and Maintenance for 1970-
1975. 

For road network planning, traffic forecasts of national 
main road network were made for 1970 and 1980. The 
Board also participated in the preparation of road network 
plans for regional planning in the areas of some regional 
plans. Traffic models used in forecasts were also devel-
oped. 

During the year, the planning programme consisted of 
2 799 kms of road plans. There were 716 kms of completed 
highway plans. General planning of long motorway sections, 
Helsinki—Turku, Helsinki —Hämeenlinna  and Helsinki—Lahti 
—Lusi was continued under the leadership of the Board. 

One hundred and ninety bridge plans were completed 
and 115 road improvement plans connected with separate 
bridges were confirmed. 

Geotechnical  planning and supervision are integral parts 
of the work of the Soil Research Bureau. Geotechnical 
supervision is carried out on construction sites during the 
work. ln order to improve the effectiveness of geotechnical 
operations, many Districts have employed a person in 
charge of leading and supervising the geotechnical planning 
of the District Office. 

E. Construction and Financing 

During the year under review, 1 507 kms of public roads 
were opened to traffic. At the end of the year, there were 
c. 5 600 kms of roads and intersections under construction. 

459 Million  mk  were used for tho construction and 
improvement of public roads. Surfacings were laid on 2377 
kms of roads. Surfacing works were divided into 40 
contracts, of which four were carried out by the machinery 
of the Board. A noteworthy fact the implementation of 
road construction projects in 1969 was that the works were 
executed by applying the system of management by 
objectives. 

During 1969, 286 bridges were completed. The bridges 
were mainly of reinforced concrete construction but those 
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with the longest spans were steel deck bridges. There were 
9415 bridges and 114 ferries on public roads at the end 
of the year. 

There were 600 real estates linked with road construction 
and maintenance in the beginning of 1969. There were 
1 640 buildings with an overall volume of 1 200 000 cu.m. 
During the year under review, 25640 cu.m. of new road 
overseer bases were completed. ln all, 5.5 Million  mk  were 
used for house construction serving the needs of road con-
struction and maintenance. 

F. Maintenance 

Road maintenance is divided into the actual upkeep of 
roads and the so-called efficient maintenance. For road 
maintenance, Road Districts are divided into 175 road 
overseer districts. 

On January 1 1970, there were 71 870 kms of public 
roads maintained by the Board. Of this, about 30 % were 
surfaced roads. The proportion of road maintenance ex-
penses of all expenditure of the Board was about 25 %. 

The most important tasks of road maintenance are: 
- drainage of the road area 
-  maintenance of the wearing course 
-  repairing damages to road structure 
-  maintenance of grassed slopes 
-  prevention of frost damages 
-  traffic control and safety measures 

Effective maintenance consists of paving old heavily 
trafficked roads with oil and cut-back bitumen gravel. The 
objective of this form of road maintenance is to lower the 
costs of maintenance and to improve the condition of the 
road. 

III. AIR TRAFFIC AND AIRPORTS 

Research and development were continued and during the 
year, programme budgeting was adopted in the airfield 
branch. 

Planning of airfield continued within the limits of avail-
able funds. 

No new construction of airfields was started in 1969, 
whereas old airfield projects were completed. 

The most important house construction project was the 
new terminal building of the Helsinki Airport, completed in 
spring. The first construction stage was designed for an 
annual traffic of one million passengers and for a rushhour 
traffic of 800 persons. The volume of the terminal is about 
130 000 cu.m. and the overall costs 38,6 Million  mk.  

During the year under review, maintenance operations 
increased and the Utti Airport was transferred to the main-
tenance of the Board. 

IV. WATER TRAFFIC AND WATERWAYS 

The networks of waterways consists of c. 12000 kms of 
public routes kept under review by the National Board of 
Navigation. Of this network, about 5 400 km are sea routes 
and about 6600 km inland channels. The National Board 
of Public Roads and Waterways also administers and 
governs excavated canals and a large number of floating 
channels kept in condition by floaters. 

ln  addition to the Saimaa Canal (8 locks) the Board is in 
charge of 58 excavated canals, of which 29 are lock canals 
(34 locks) and 29 open canals. The canal system also con-
sists of two movable bridges. The length of the canals is 
72,645 km. 

During the year under review, a reform of the coding 
system of the waterways branch was commenced in view 
of the needs of the system of management by objectives. 
Clarifying the process of the waterways branch, and 
preparing general waterway research instructions were also 
initiated. The design principles of bundle floating channels 
were elucidated and studies for the development of a 
permanent sign buoy and an underwater concrete survey 
were started. 

Planning and construction activities on various canals 
and deepwater channels continued. Boat harbours and sea 
channels were also planned and constructed as before. 

In inland waterway traffic, locking of vessels and rafts 
increased over the previous year. Goods transport on the 
Saimaa Canal was more than three times larger than in 
1968. 

V. WATER SYSTEMS 

A model programme was started for water system planning. 
The objective is to arrange and coordinate planning, to 
facilitate management of planning and to rationalize the 
presentation of plans. Active planning of water systems 
went on both in the Planning and Construction Bureau of 
the Water System Division and in the Planning Office for 

 Pohjanmaa  Rivers. 
Construction of water systems went on in a large scale 

as before. About half of available water system construction 
funds of the Board were allocated to the construction of 
the Uljua Regulation Basin linked with the regulation of the 
Sukajoki Water System. 

Forty-seven inspections prescribed in the Water Act were 
completed in 1969. Thirty new inspections will have to be 
carried out while there were 187 uncompleted inspections 
at the end of the year. 

Measures for the control of water systems prescribed in 
the Water Act increased and their treatment was coordi-
nated and improved. 

VI. ADMINISTRATION AND ECONOMY 

Economic-administrative development 

Since 1967, it has been considered necessary to improve 
the efficiency of the development of the National Board 
of Public Roads and Waterways. Therefore, two working 
groups separated from the actual executive organisation 
were established: Group for Planning of Calculations, and an 
ADP Group and a Group for the Development of Work 
Planning and Programme Budgeting (1K-Group). 

The economic-administrative development activities of the 
Board were re-formed in 1969. ln spring, "A Suggestion 
for the Development Programme of Management by Object-
ives" was presented. Later on, the development of planning 
and calculation systems was added into this Programme 
and the result was called "The Development Programme 
of the Management, Planning and Calculation Systems of 
the National Board of Public Roads and Waterways". 

ln  course of the progress of development activities the 
need for development operations was revised at the end 
of the year, in order to achieve a clear division of tasks. 
As a result, development tasks were regrouped into an 
economic-administrative development programme - the so- 
called  KEHTO -Project. It is a plan for improving the results 
of the work of the Board by developing both the methods 
and the means of management. 

The tasks of the  KEHTO-Project have been grouped as 
follows 
-  development of external possibilities of action 
-  development of the programming system of activities 
- development of the economy of activities 
-  organisation research and planning of alternatives 
- determination of the principles of personnel policy 
- development of the communication system  

KEHTO  is a project with an objective, an action plan, 
a schedule, a project leafer and funds, It is divided into 
independent sub-projects. The development project is con-
sidered completed only when its results have once been 
applied in practice. 

Administration 

The Administrative Division deals with the general adminis-
trative, legal and legislative matters of the Board. It is also 
in charge of affairs concerning the establishment of offices, 
nominations, transfers, leaves of absence, separations and 
discipline of officials and functionaries, wage and salary 
principles, travel scholarships, labour legislation, social 
security, lawsuits and acquisition of land and water areas. 
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Accounting and Control 

The Office of Accounting and Control has been in charge 
of the central book-keeping and actual accounting opera-
tions of the National Board. According to the balancing of 
accounts the overall expenditure of the Board in 1969 were 
900709440  mk  and the overall revenue 12827067  mk. 

 Accounting was developed toward automatic data process-
ing and mechanical calculation systems. 

The economic plans were coordinated at the Office and 
as a result, the Economic Plan of the Board for 1970-
1974 was submitted to the Ministry of Public Roads and 
Waterways at the beginning of June. 

On the basis of the needs of long-term economic plann-
ing, the development of the calculation system of the 
Board has been speeded up, particularly in programme 
budgeting of the administration. 

Storage 

The stock records of supplies were transferred to data 
processing during the year under review. The consumption 
of supplies was nearly 100 Million  mk  and the average rate 
of circulation of supplies was c. 5.7. At the end of the 
year, there were 344 local store units. 

Rationalisation  

ln  the field of technical rationalisation, 1969 was 
 -  a year of development of research methods  

-  a year of commencement of standard preparation 
 -  a year of cooperation for technical rationalisation 

A so-called process and supply survey was developed 
for the earthworks studies. Instructions for capacity and 
time extension studies were elaborated and different pro-
cess research instructions were prepared. 

The specifications for the capacity and timing of crush-
ing plants formed the largest single project in the prepar-
ation of standards. On the basis of a clarification of the 
form and contents of standards, the general field of 
standards and standard models for the earthworks branch 
were developed. They were then approved for use in the 
whole public administration. 

During the year under review, the Board participated in 
the work of a cooperation group of the construction field 
subordinated to the Organisation Office of the Ministry of 
Finance. The Board also took part in the work of different 
ad hoc groups. 

The emphasis of administrative rationalisation was placed 
on internal communications, public relations, recruitment, 
safety and suggestion systems. Rationalisation was also 
promoted in connection with the  KEHTO-Project. 

Training 

Training activities were divided into orientation, advanced, 
further and re-education. Owing to the nature of the Board, 
the emphasis was on training of technical personnel. 

Statistics 

Attempts have been made to develop statistics to serve 
better the various management levels and to improve the 
graphic presentation of statistics. 

Planning of calculations and ADP operations 

The development of calculation activities was continued. 
Clarifications were made of how planning, budgeting and 
programming systems and the routines of calculations 
following the general instructions of cost calculations could 
be linked with one another. The administrative and 
economic organisation of the Road Districts was also 
elucidated and the mechanization of basic calculations was 
continued. 

ADP operations expanded towards the objective of an 
integrated system covering the whole data processing 
needs of the Board. The emphasis in planning was on the 
preparation of applications for programme budgeting. 

VII. REAL ESTATES AND EQUIPMENT 

The Head Office of the National Board of Public Roads 
and Waterways is located on  Etelä -Esplanadikatu  4. The 
Head Office (c. 4 500  cu.m.)  covers only less than one- 
third of the demand. During the year, the Board had eleven 
offices outside the Head Office (c. 11 600  cu.m.).  Contracts 
were in force with 22 landlords. 

The stock records value of the equipment of the Board 
was 320 Million  mk  at the end of the year. The share of 
motor graders was 27  %,  lorries 13  %,  crushing plants 6  % 

 and wheel tractors and aggregates 3  %  each. The growth 
in the value of machinery was c. 10 Million  mk  on 1968. 

VIII. CIVIL DEFENCE 

The  -  Civil Defence activities of the Board are headed by 
the Civil Defence Manager of the Board helped by an 
assistant. The Civil Defence operations are subordinated 
to the Civil Defence Commission of the Board consisting 
of the highest officials representing as sections all branches 
of Civil Defence. The Road and Waterways Districts and 
larger construction sites also have a similar Civil Defence 
organisation.  

ln  1969, the emphasis of Civil Defence operations was 
on training activities. 
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