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Etukansi: Luukkaansalmen  silta Lappeenrannassa 
valmistuu kesäkuussa  1989 (Heikki  Heiniö)  
Takakansi:  Tulevaisuuden  siltapaikka Kärkistensalmi Korpilandella 

 Keski-Suomessa  (Ilmakuva  Hannu  Vallas)  
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LUKIJALLE  

Vuosi  1988 jää tielaitoksen  historiaan niinä harvinaisina 
vuosina, jolloin lainsäädännöllä  on  puututtu  tie-  ja vesira-
kennuslaitoksen  toimintaan. Tällä kertaa oli kyseessä 
asetuksen muutos; laki, joka  on  peräisin vuodelta  1975, 

 säilyi entisellään. 

Asetusmuutoksella  saatettiin tehdä huomattavaa nykyai-
kaistamista TVL:n työhön: TVH organisoitiin uudelleen  ja 

 päätösvaltaa siirrettiin laitoksessa oleellisessa määrin 
alaspäin. Käytännön tienpitoa ajatellen tiemestaripiirit ovat 
vuoden  1988  jälkeen tuntuvasti suuremmin valtuuksin toimivia 
kuin aikaisemmin  ja  samaa  on  sanottava myös TVL:n 
piireistä. TVH suhteessa liikenneministeriöön  ja  valtioneuvos-
toon  on  niin ikään saanut väljemmät toimintamandollisuudet. 
Esimerkkeinä mainitsen TVL:n työjärjestyksestä päättämisen 
siirtymisen pääjohtajalle  ja nimitysvallan  lisääntymisen lai-
toksen itsensä käsissä. 

Kyseessä  on  vuosikausia harjoitetun tavoitejohtamisen 
edistyminen  ja sen  muuntuminen tulosjohtamiseksi, joka 
tulee seuraavina vuosina olemaan yksi leimallisimpia piirteitä 
TVL:n työskentelyssä. Vuoden  1988  kehitys jatkuu monella 
tavoin sekä TVH:ssa että TVL:n piireissä. Vuonna  1990 tie- 
ja  vesirakennuslaitos muuttuu pelkästään tielaitokseksi 
vesitieosaston  ja vesitietoimialan  siirtyessä merenkulkulai-
tokseen. Samalla TVH:n  kollegion  tilalle muodostetaan 
tielaitoksen johtoon johtokunta, johon tulee laitoksen oman 
edustuksen lisäksi myös ulkopuolisten, mutta tiepolitiikkaan 
tavalla  tai  toisella liittyvien tahojen edustus. 

Vuodesta  1988 on  muistettava sanoa myös  se,  että silloin 
päästiin ensimmäisen kerran valtion hallinnon kokeiluviras

-tona  maksamaan työntekijöille tulospalkkiota.  Lapin,  Keski- 
Pohjanmaan, Kuopion  ja  Turun piireissä kokeiltiin kussakin 
erilaista tulospalkkiosysteemiä  ja sen  seurauksena saatet-
tiin keväällä  1989  näiden piirien työntekijöille jakaa yh-
teensä  9  milj.  mk  tulospalkkiona. Palkkio tuli, kun asetetut 
tavoitteet saavutettiin  tai  ylitettiin. 

Keväällä  1989  tätä kirjoitettaessa nousee vuodelta  1988 
 hyvin voimakkaasti mieleen ennätyksellisen suuri, yli  6000 
 kilometriä sisältänyt päällystystyö. Syksyllä  1988  lähdettiin 

tiepäällysteiden osalta elämään seuraavaa talvea hyvistä 
lähtökohdista: esim. ohjeen ylittäviä urasyvyyskilometrejä 
oli  varsin  vähän, päätieverkolla tuskin yhtään. Normaalin 
päällysterahoituksen lisäksi tielaitos sai Suomen  ja  Neuvos-
toliiton  välisen  kaupan tasapainottamisen vuoksi tuntuvan 
päällystelisärahari. 

Sitten tuli talvi  1988/89  ja  se  oli aivan poikkeuksellinen 
tienpitoa ajatellen. Laajoilla alueilla etelä-, keski-  ja  länsi- 
Suomessa tarvittiin suunniteltua tuntuvasti suurempaa suolan 

 ja  hiekan käyttöä, kun taas itäisessä  ja  pohjoisessa Suomessa 
 lumen poistoon  jouduttiin käyttämään merkittävästi arvioi-

tua enemmän resursseja. Keväällä  1989  ovat tiet tuntuvasti 
urautuneempia kuin vuotta aikaisemmin sekä lisääntyneen 
liikenteen että  talven  laadun vaikutusten vuoksi. 

Muilta osin oleellinen kerronta  tie-  ja vesirakennuslaitok-
sesta  vuodelta  1988  ilmenee seuraavilta sivuilta. 

Helsingissä huhtikuussa  1 989  

Jouko Loikkanen 
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KANSAINVÄLISTÄ  

Me  olemme maantieteellisistä  ja kielestämme  johtuvista 
syistä eristynyt kansa. Siitä saattaa olla hyötyäkin. Mutta 
elintasokukkaron kasvattamiseen kuuluu taloudellinen 
kanssakäyminen, jonka ehtona  on  puolestaan teknillisen 
kehityksen eturintamassa pysyminen. 

Pienenä maana meillä  on  enemmän saatavaa. Mutta 
kansakunnan menestyminen edellyttää, että annettavan, 
osaamisen  ja  omien tuotteiden osuus kasvaa. Tässä 
kaksisuuntaisessa liikenteessä  tie-  ja vesirakennuslaitok-
sella  on  oma kaistansa huollettavana. 

Kansainvälisten järjestöjen  lista,  joissa laitos  on  mukana  on 
 vaikuttava. Vielä vaikuttavampi luku saadaan, kun otetaan 

huomioon kansainvälisiin kokouksiin  ja kongresseihin  sekä 
opintomatkoihin osallistuneiden lukumäärä. 

Valitettavasti tällä alueella määrä ei korvaa laatua  ja  laitok-
sen hartiat ovat kapeat. Tiedon kuljettaminen, johon luen 
vieraskieliseen tekstiin perehtymisen myös kotimaassa,  on 

 jäänyt  kovin  harvojen  ja  samojen yksilöiden tehtäväksi. Kun 
korvien väliin aina kuitenkin jotain tarttuu, yhtä valitettavaa 

 on,  jos ja  kun tieto ei muutu käytännön johtopäätöksiksi. 

Helpointa  on  yhteydenpito pohjoismaihin. Meillä  on  yhteinen 
kulttuuritausta  ja  historiallinen perinne sekä samankaltainen 
ajattelutapa.  Jo  Ruotsin kansainvälinen kontaktipinta  on 

 moninkertainen omaamme verrattuna. Kun kanrialtamme 
tärkeimmän kansainvälisen järjestön, Pohjoismaiden 
Tieteknillisen Liiton (PTL) vetovastuu siirtyy  1989  Suomeen 
neljäksi vuodeksi,  se on  meille ei pelkästään tiedonhankin-
tapaikka vaan mandollisuus näyttää osaamistamme. 

Merkittäviä tiealan järjestöjä ovat PIARC,  Permanent Inter-
national Association of Road Congresses  ja  OECD, Organi-
zation for Economic Co- operation and Development.  Edel-
lisessä  on 12 kongressien  väliseksi ajaksi eli nelivuotiskau-
sittain miehitettyä komiteaa, jotka kattavat järjestön  koko 
toimintakentän.  Suomi on  edustettuna seitsemässä, joista 
laitos kandessa. OECD:n toiminta  on projektiluoriteista, 

 tutkimuksia, seminaareja, pienoiskongresseja, ym. Vesi-
tiealan tärkein järjestö  on PIANC, Permanent International 
Association of Navigation Congresses.  

Edellisten lisäksi laitoksen edustajat osallistuivat myös seu-
raavien kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen toimintaan: 
ECE,  Economic Commission for Europe 

ICHCA,  International Cargo Handling Coordination Asso-
ciation 
IALA,  International Association of Lighthouse Authorities 
AIPC, Association Internationale des Pontes et Charpentes 
IRF, International Road Federation 
ICI, International Commission on Illumination 
EUCO-COST, Commission on the European Communities! 
European Co- operation in the Field of Scientific and Tech-
nical Research 
TRB,  Transportation Research Board 
PTRC,  Planning and Transport Research and Computation 
UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Devel-
opment  
ja  pohjoismaissa: 
NKV!TTV,  Nordisk Kommitte för Vägtrafiklagstiftning/ 
Trafiktekniska utskottet 
NKTF,  Nordisk Kommitte' för Transportekonomisk Forskning 
NORDPIANC,  Permanent International Association of Navi-
gation Congresses 
NAT,  Nordiska Rädets ämbetsmannakommitte' för  Trans-
portfrägor  

Laitos  on  kasvanut merkittäväksi Suomen kehitysyhteistyön 
hallinnoijaksi. Kuluneena vuonna käytetty rahamäärä oli 

 124 milj.mk.  Vireillä olevien hankkeiden kokonaiskustan-
nukset alkavat lähestyä puolen  miljardin  rajaa. Kun UM:n 
kehitysyhteistyöosasto  on  aikaisemmin hyväksynyt  vain 
vesitiehankkeita,  nyt ovat tiet tulossa mukaan kunnossa-
pitokohteina. Kehitysyhteistyöhankkeista  on  kuvaus 
kansainvälinen toiminta otsikon  alla. 

Kehitysyhteistyössä  ei pääpaino ole kehittyneimmän  teknolo-
gian viennisä  tai  tuonnissa vaan yhteistyökumppanien 
johdattaminen korkeampaari teknologiaan. Laitoksen  ja 
sen  henkilöstön kannalta tärkein merkitys tällä  sektorilla  on 
harjaantuminen  kansainväliseen kanssakäymiseen. 

Kauppa-  ja  teollisuusministeriön virittämänä TVH  on  kehittänyt 
valmiuksiaan myös kaupalliseen vientiin. Alku ei ole ollut 
kannustavaa, vuoden  1984 budjettiehdotuksesta  laitoksen 
aloite karsittiin pois. Vasta seuraavana vuonna tuli lupa. 

Kilpailu kansainvälisillä markkinoilla  on  ollut yhä kovene-
vaa. Markkinointiin  ja  oman osaamisen tunnetuksi teke-
miseen  on  erityisen budjettirahoituksen puuttuessa keinot 
olleet  kovin  rajalliset. Sentään pieniä töitä  on  saatu. Kaupal-
linen vienti  on  hyvin soveltunut kehitysyhteistyötoiminnan 
kylkiäiseksi. 

TVH:n  tavoite ei ole perustaa kansainvälistä insinööri- 
toimistoa voidakseen enenevässä määrin toimia ulkomailla. 
Tavoite  on  yhteistyössä konsulttien yritysten, laiteyalmis-
tajien, ym kanssa edesauttaa suomalaista osaamisen  ja 

 tavaroiden vientiä.  

L  
Väinö Suonio 

Ylijohtaja Väinö Suonio kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen  virkamatkalla Pekingissä  6.  toukokuuta  1989.  
Hänen oli tarkoitus allekirjoittaa Suomen  ia  Kiinan  tieviranomaisten  välinen  yleissopimus.  jonka tavoitteena  on  suomalaisen  tiensuunnittelu -ja 

 tienrakennustaidon  vieminen Kiinaan.  



TVL - PALVELUKSESSANNE 	I 
Tie-  ja  vesirakennuslaitos  
Tie-  ja  vesirakennushallitus 

	 Piirihallinto  
Tie-  ja  vesirakennuspiirit  

Pääjohtaja Uusimaa  Hank- 
Jouko Loikkanen Esko Pekkarinen  keet  

Turku 
Sven-Ake Blomberg  

Ylijohtaja Hallinto-osasto 
 Heikki Joustie  Häme  

Väinä  Suonio Martti  Annila 
Yleishallinto 
Henkilöstöhallinto  Kymi  
Taloushallinto  Ville  Mäkelä  
Oikeuspalvelut 
TVH:n  hallinto Mikkeli 
ATK-keskus Risto  Varmavuo 

Suunnitteluosasto  Pohjois-Karjala 
Erkki Koskinen Kauko Koistinen  Tie- 

Tienpidon  suunnittelu Kuopio 
Toimi- 
alat  

mesta - 
Tutkimuskeskus Pekka Taskinen  ripiirit 
Kehittämiskeskus  166  kpl 
Suunnitteluhallinto  
Tiensuunnittelu  Keski -Suomi 
Sillansuunnittelu  Jorma Hintikka 

Tuotanto-osasto  Vaasa  
Antti Talvitie  Sven  Cederberg 

Tuotannon ohjaus Keski-Pohjanmaa 
Tekniset palvelut Eero Hintikka  
Geopalvelukeskus  
Tuotannon  kehittämis-  Oulu  
palvelut Pentti  Ikonen  
Resurssipalvelut  
Tieliikenteen palvelut Kainuu Varautuminen Esa  Vuolteenaho 

Vesitieosasto  Lappi Jarkko  Saisto  Sauli Niku -Paavo  Kanavat  
Vesitienpidon  suunnittelu 
Väylät 

Sisäinen tarkastus  
Satamat 
Vientipalvelukeskus  Saimaan kanava 

Seppo  Koivupuro  
Toimi- 
alat  

TVL:n  organisaatiota muutettiin  1.10.1988.  
Tällöin astui voimaan uusi asetus  tie-  ja vesirakennuslaitoksesta  

Keskushallinnon organisaatiota uudistettiin  ja  toimi-  ja ratkaisuvaltaa  siirrettiin piireihin  

Tie-  ja  vesirakennuslaitos palvelee yhteiskuntaa tarjoamalla 
hyvin toimivia  ja  turvallisia liikkumismandollisuuksia 

erilaisten asiakasryhmien muuttuviin tarpeisiin 
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Liikennesuorite tietyypeittäin, 
 25,6  mrd.autokm,  vuonna  1988  

Yhdystiet 	 Paatiet  
(42 168 km, 55%) 	 (11 428 km, 15%) 
4,06  mrdautokm 	- 	14,27  mrd.autokm 

Kokoojatiet  
(14 767 km, 20%) 
3 26  mrdautokm 

	

• 	55,8% 

15,6%  

Seudulliset  tiet 
 (7 834 km, 10%) 

3,98  mrd.autokm 

Autokanta  ja  yleisten teiden 
lilkennesuorite 

• 	Muut autot 
Henkilöautot  

(1000  autoa) 	Yleisten teiden  liikennesuorite 	(mrd autokm.  
3000 
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TIET  

Tieliikenne 

Autoistumisen  alkuaikoina liikenne kasvoi nopeasti  

1960-luvulla  ja  1970-luvun alussa tieliikenne kasvoi lähes 
 10 %  vuodessa. Kasvua lisäsi nopea taloudellinen kehitys. 

Vastaavanlainen nopea autoistumisen vaihe  on  ollut kaikissa 
muissakin pitkälle autoistuneissa rriaissa.  

1970-luvun jälkimmäisellä puoliskolla liikenteen kasvu hi-
dastui  2 %:iin  vuodessa. Olosuhteet autoistumiselle olivat 
epäsuotuisat. Taloudellinen kehitys oli hidasta, reaaliansiot 
pysyivät ennallaan sekä auton  ja  polttoaineen hinta nousi 
jyrkästi.  

1980-luvulla liikenteen kasvu  on  jälleen nopeutunut  

1980-luvulla olosuhteet ovat muuttuneet liikenteen 
kehitykselle suotuisaksi. Talouden kehitys  ja  reaaliansioi-
den kasvu  on  ollut nopeaa. Polttoaineen reaalihinta oli 
vuoden  1989  alussa  35 %  pienempi kuin vuosikymmenen 
alussa, eikä henkilöauton reaalihinta ole noussut.  1980- 
luvulla henkilöautotiheys (autoa/1  000 as.) on  kasvanut 
Suomessa enemmän kuin missään muussa autoistuneessa 
maassa.  

Koko  maan liikennesuoritteesta noin  70 %  ajetaan yleisillä 
teillä. Vuonna  1988  yleisten teiden liikennesuorite oli  25,6 
mrd autokm.  Liikenne kasvoi vuonna  1988  noin  7%. 

1980-luvulla yleisten teiden liikennesuorite  on  kasvanut 
 41 %,  mikä  on  selvästi enemmän kuin yleinen talouden 

kasvu (bkt:n kasvu noin  26%).  Erityisen nopeaa liikenteen 
kasvu  on  ollut pääteillä, joilla lisäys  on 55 %.  Muilla teillä 
liikenne  on  kasvanut  27 %.  

Suomessa  on  yli kaksi miljoonaa autoa 

Vuoden  1988  lopussa maassamme oli  2,03  miljoonaa 
autoa, joista henkilöautoja oli  1,80  miljoonaa. Henkilöau-
tojen määrä lisääntyi kuluneen vuoden aikana  5,7 %  ja 

 muiden autojen määrä  7,8%.  Vuoden  1988  lopussa maas-
samme oli  362  henkilöautoa  1000  asukasta kohti. 

Autokanta  (31 .12) 	 Muutos  
1987 	1988 	%  

Tieliikenteen arvioidaan  1990-luvulla kasvavan  30 % 

Jos  taloudellinen kehitys jatkuu suotuisana, liikenne kasvaa 
edelleen nopeasti. Kasvuun vaikuttaa myös väestön ny -
kyinen ikärakenne, jossa aktiiviväestön osuus  on  suuri.  Au-
totiheyden  kasvaessa  ja  lähestyessä pitemmälle autois-
tuneiden  maiden  tasoa henkilöautoliikenteen kasvu alkaa 
hidastua lähestyttäessä vuosituhannen vaihdetta.  

1990-luvulla henkilöautoliikenteen arvioidaan kasvavan noin 
 30%  ja  kuorma-autoliikenteen noin  10 %.  

Vuonna  2000  arvioidaan maassamme olevan noin  2,5 
 miljoonaa henkilöautoa. Tuolloin henkilöautoja olisi  495 

1000  asukasta kohti.Tieliikenteen osuus  koko  maan  hen-
kilöliikenteestä on  nykyisin  93 %•  

Tieliikenteen kasvu keskittyy pääteille  ja  Etelä-Suomeen. 
Pääteiden liikenteen ennustetaan lisääntyvän vuoteen  2000 

 mennessä noin  50 %.  Muilla teillä kasvu jäänee noin  30  

Teillä liikkuu  66 %  koko  maan  tavarankuljetuksista  

Viimeisen kymmenen vuoden aikana tavaraliikenne  on 
 kasvanut runsaat  40 %.  Lisäksi tiekuijetusten osuus  ta-

varankuljetuksista  on  lisääntynyt. Vuonna  1980  oli tiekuljetus
-ten  osuus tavarankuljetusten kokonaissuoritteesta  55 %, 

 nykyisin  se on 66 %.  

Kuorma-autojen määrä  on  pysynyt lähes muuttumatto-
mana, joten kuljetusmäärien kasvu maanteillä näkyy kalus-
ton järeytymisenä  ja kuormakoon suurenemisena. Perävau-
nuttomat ja puoliperävaunulliset  kuorma-autot ovat vähen-
tyneet. Vastaavasti täysperävaunu  I listen  määrä  on  kym-
menessä vuodessa lisääntynyt  1 ,6-kertaiseksi,  ja  niiden 
keskimääräinen kokonaispaino kasvanut muihin ryhmiin 
verrattuna eniten - vajaa  20 % -  ollen  tällä hetkellä noin  34 

 tonnia.  

Tavaraliikenteen  tieställe  aiheuttama rasitus kasvoi 

Yksittäisten täysperävaunullisten kuorma-autojen tiestölle 
aiheuttama keskimääräinen rasitus  on  kasvanut kymme-
nen vuoden aikana  1 ,5-kertaiseksi.  Muiden kuorma-auto-
tyyppien keskimääräinen rasitus  on  vähentynyt. Vastaavana 
aikana  on tiestöön  kohdistuva  ja  sitä kuluttava kuorma-
autoliikenteestä aiheutuva rasitus kasvanut viidenneksellä. 
Suurinta rasituksen kasvu  on  ollut päätieverkolla, runsaat 

 30%.  

Henkilöautot  1698671 1795908 57  Ottaen huomioon kuorma-autoliikenteen ennusteet  ja  vuoden 
Linja-autot  9233 9229 0 1990  alussa voimaan astuvat uudet akseli-, teli-  ja koko- 
Kuorma-autot  51956 52736 1,5 naispainomääräykset  on tiestölle  kohdistuvan rasituksen 
Pakettiautot  146219 160901 10,0  arvioitu nopeutuvan ensi vuosikymmenellä. Kun kasvu 
Erikoisautot  13640 15392 12,8  menneellä kymmenvuosijaksolla oli keskimäärin  1,22-ker- 
Yhteensä  1919719 2034166 6,0 tainen,  kasvaa  se  vuoteen  2000  mennessä  1 ,5-kertaiseksi.  

Teillä liikkuu  66 %  koko  maan tavarankuljetuksista 	 9 
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TIET 

Tieverkko 

Yleisiä teitä  76200 km  

Valta-  ja  kantatiet  muodostavat päätieverkon. Valtatiet 
yhdistävät valtakunnanosa-  ja  maakuntakeskukset  toisiinsa. 
Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa sekä yhdistävät 
kaupunkikeskuksia maakuntakeskuksiin  ja  rinnakkaisiin 
kaupunkikeskuksiin. 

Seudulliset  tiet yhdistävät kuntakeskuksia lähimpiin kaupunki- 
ja  maakuntakeskuksiin  ja  kokoojatiet paikalliskeskuksia 

 lähimpiin kaupunki-  ja  kuntakeskuksiin.  Tiet välittävät seu-
dullista  ja  paikallista liikennettä. 

Yhdystiet  yhdistävät kyläkeskuksia  ja haja -asutusalueita 
ylempiluokkaisiin teihin  ja  välittävät paikallista liikennettä. 
Valtaosa yhdysteistä  on paikallisteitä,  joiden kunnossapi

-don  ja  tekemisen kustannuksista vastaavat osittain myös 
 kunnat  

Vuonna  1988  yleinen tieverkko laajeni  107 km  lähinnä 
yksityisteiden muuttuessa yleisiksi teiksi. Pieksämäen  ja 

 Suonenjoen välinen seudullinen  tie  muutettiin kantatieksi. 
Vuoden lopussa yleisten teiden pituus oli  76197 km.  

Yleiset tiet,  km 
vuoden lopussa  

1987 1988  Muutos 
km 

Valtatiet  7432 7437 +5 
Kantatiet  3955 3991 +36 
Seudulliset  tiet  7815 7834 +19 
Kokoojatiet  14766 14767 +1 
Yhdystiet  42122 42168 +46  
Yleiset tiet yhteensä  76090 76197 +107  

Moottoriteitä oli vuoden  1988  lopussa  214 k m (204 km 
v. 1987)  ja  moottoriliikenneteitä  189 km (156 km).  

Yleisen tieverkon  laajentamistarve  vähäinen 

Yleinen tieverkko  on  nykyiseen aluerakenteeseen  ja sen 
 odotettavissa olevaan kehitykseen nähden jokseenkin riittävä. 

 Haja-asutusalueillakaan  ei ole tieverkon huomattavaa laajen-
tamistarvetta.  Sen  sijaan eräitä yhdyskuntarakenteita 
eheyttäviä tieyhteyksiä  on  perusteltua parantaa. 

Vuonna  1988 lauttapaikkoja  oli  67 kpl.  Näistä noin 40:lle 
olisi liikennetaloudellisesti kannattavaa rakentaa silta. 

Liikenteen kasvu lisännyt ruuhkia 

Vuosikymmenen alussa liikenteen ruuhkia  ja  jonoja oli 
lähinnä pääkaupunkiseudun ulosmenoteiden työmatka-  ja 

 viikonloppuliikenteessä.  Nyt jonoja  ja  ruuhkia esiintyy ylei- 

sesti lähes kaikilla valtateillä. 

Pääosa ruuhkista  on  edelleen viikonloppuliikenteessä, mutta 
pitkät autojonot ovat nopeasti yleistyneet myös arkipäivien 
liikenteessä. Vuonna  1988 viikonloppuruuhkia  esiintyi  720 

 km:llä  ja  pitkiä jonoja  1840  km:llä pääteistä. Teiden määrä, 
joilla esiintyi ruuhkia  tai  jonoja, lisääntyi  190 km  edellisestä 
vuodesta. 

Suurten kaupunkien  ja  päätieverkon liikenneongelmat 
 lisääntyvät 

Käynnissä olevat  ja  lähivuosina aloitettavat suuret 
päätiehankkeet vaikuttavat merkittävästi tieoloihin vasta 

 1990-luvun alussa. 

Kaupunkialueiden  yhdyskuntarakenteen hajautumisen  ja 
 autoistumisen  aiheuttama liikenteen kasvu  on kärjistänyt 
 suurten kaupunkien, erityisesti pääkaupunkiseudun, liiken-

neongelmia. Päätieverkko  ja  suurten kaupunkien katuverkot 
vaativat huomattavia lisäinvestointeja välittääkseen kasvavan 
liikenteen; muutoin ajo-olosuhteet  ja  liikenneturvallisuus 
huonontuvatja  liikenteen kustannukset  ja  ympäristöhaitat 

 lisääntyvät. 

Pääteiden  jakautuminen  
palvelutaso-  ja  nopeusrajoitus- 
luokkiin  (km) 

1987 

km %  

1988  

km  %  

Ajo-olosuhteet hyvät  9020 80 8870 78  
Jonoja, ohittaminen vaikeaa  1700 15 1840 16  
Liikenne ruuhkautunut  620 5 620 5 
Tie tukkeutunut 50 0 100 1  

Nopeusrajoitus:  
100 (120) km/h 8630 76 8690 76 

80 (70) km/h 2420 21 2410 21 
60 (50) km/h 340 3 330 3  

Yhteensä  11390 100 11430 100  

Alemmalla  tieverkolla liikenneolot  tyydyttävät  

Muuua tieverkolla  ruuhkia esiintyy lähinnä  vain  pääkaupun-
kiseudulla. Taajamien ulkopuolella odotettavissa oleva liiken-
teen kasvu  on  alemmalla tieverkolla keskimääräistä hitaam-
paa eikä sanottavasti heikennä ajo-olosuhteita eikä liiken-
neturvallisuutta. Ongelmat tällä tieverkolla keskittyvät ras-
kaiden kuijetusten aiheuttamaan tierakenteiden heikenty-
miseen. Paikallisia liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita 
lukuunottamatta painopiste alemmalla tieverkolla tuleekin 
olemaan teiden kunnon säilyttämisessä  ja  parantami-
sessa. 

Lähes kaikilla seudullisilla  ja  kokoojateillä  voidaan ajaa 
 70. .80 km/h,  ja  yhdysteillä  50...60 km/h.  

Nykyisin jonoja esiintyy yleisesti kaikilla valtateillä 	 11 
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Kevyen liikenteen olot parantuneet  

1980-luvulla yleisten teiden varsille  on  rakennettu 1410km 
kevyen liikenteen väyliä. Samana aikana kevyen liikenteen 
onnettomuudet yleisillä teillä ovat vähentyneet  10 %.  

Vuonna  1988  kevyen liikenteen väylien pituus yleisillä teillä 
lisääntyi  110 km  ja  oli vuoden lopussa  2640 km.  Kuitenkin 
useiden taajamateiden varsilta puuttuvat erilliset kevyen 
liikenteen väylät. 

Tavoitteena liikenneruuhkien vähentäminen 

Tavoitteena  on 1990 -luvun puoliväliin mennessä vähentää 
liikenneruuhkia  ja  saavuttaa valtakunnanosa-  ja maakun-
takeskuksia yhdistävillä  tärkeimmillä pääteillä lähes  100 
km/h ajonopeus.  Muulla tieverkolla keskitytään huonokun-
toisten teiden parantamiseen. 

Suurten kaupunkien liikenne-  ja ympäristäongelmia lieven-
netään  uusilla ohi-  ja kauttakulkujärjestelyillä.  Muissa 
taajamissa keskitytään liikenneturvallisuuden parantamiseen 
rakentamalla uusia kevyen liikenteen väyliä. 

Sorateitä päällystetty noin  1000 km  vuodessa 

Tienpidon  painopiste  on 1970-luvun puolivälistä lähtien 
ollut alemmalla tieverkolla, jolloin huomattava  osa tiein-
vestoinneista  kohdistettiin sorateiden päällystämiseen. 
Vuoden  1975  jälkeen sorateitä  on  päällystetty noin  15400 
km.  

Yleisiä teitä päällystettiin  915 km,  mikä  on 145 km  vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Vuoden lopussa oli kestopäällys-
teteitä  15345 km  ja äljysorateitä  29615 km.  Sorateitä oli 

 31240 km,  joista  3135 km kokoojateillä  ja  28095 km 
yhdysteillä.  

vilkkaimmin liikennöityjä sorateitä (kesäliikenne yli  350. .500 
autoalvrk)  ja  kunnostaa kelirikkoisia sorateitä niin, että 
alemmalla tieverkolla voidaan turvata eri elinkeinojen edel-
lyttämä ympärivuotinen kuljetusmandollisuus. 

Kantavuudeltaan  huonot 	1987 	1988  
soratiet  (km) 	 km 	% 	km 	% 

Päätiet 	 - 	- 	- 	- 
Seudulliset  tiet 	 - 	- 	- 	- 
Kokoojatiet 	 1190 	32 	1030 	30  
Yhdystiet 	 9010 	29 	8470 	27  

Yhteensä 	 10200 	29 	9500 	28  

Kestopäällysteisten  teiden kantavuus parantui - urat 
vähentyivät 

Päällystetyt tiet rakennetaan kestämään  15-30  vuotta, 
minkä jälkeen tierakenteita  on  vahvistettava. Suurin  osa 

 maamme päällystetystä tieverkosta  on  rakennettu  1960 -ja 
 1970-luvulla. Päällystetyn tieverkon kunto  ja tierakenteiden 

 ikääntyminen edellyttävät, että suurin  osa päällystetyistä 
 teistä  on peruskorjattava  vielä ennen vuotta  2000. 

Kestopäällysteiden  kantavuus  ja  kunto parantuivat selvästi 
vuonna  1988.  Vuosikymmenen puolivälissä pahimpana 
ongelmana  on  ollut pääteiden urautuminen. Parina viime 
vuonna  se on  vähentynyt. Päällystyskauden päättyessä 
syksyllä  1986  liian suuria uria oli  360  km:llä, viime syksynä 
enää  120  km:llä. 

Vuonna  1988  oli huonosti kantavia kestopäällysteteitä 
 2100 km (14 %). Tierakenteissa  olevat vau  riot  ovat kuiten-

kin vielä yleensä lieviä. Kertomusvuoden myönteiseen 
kehitykseen vaikutti  200 milj.mk:n päällysteiden  uusimisen 
lisäbudjetti. 

Päällystettyjen tei-  1987 1988  Kantavuudeltaan  huonot  1987 1988 
den  pituus  km %  km  % % kestopäällystetiet  (km) km %  km  % 

Päätiet  11390 100 11430 100 +0,4  Päätiet  1450 17 1060 12  
Seudulliset  tiet  7805 100 7825 100 +0,3  Seudulliset  tiet  300 12 290 11  
Kokoojatiet  11350 77 11635 79 +3,0  Kokoojatiet  380 21 290 16  
Yhdystiet  13500 32 14070 33+4,2  Yhdystiet  510 26 460 24  

Yhteensä  44045 58 44965 59 +2,1  Yhteensä  2640 18 2100 14  

Sorateiden pääl lystämistä  vähennetään 

Sorateiden  liikenne  on  noin  6%  yleisten teiden liikenteestä. 
Pääosa sorateistä  on vähäliikenteisiä.  Vilkkaasti liikennöityjä 
sorateitä, joiden liikenne ylittää  300  autoa vuorokaudessa, 

 on  noin  1920 km. Soratiet  ovat tyydyttävässä kunnossa 
kelirikkoaikaa lukuunottamatta. 
Lähivuosina ensisijaisena tavoitteena  on päällystää vain  

Viidennes äljysorateistä edelleen huonossa kunnossa 

Vuonna  1988 pinnaltaan  huonokuntoisten öljysorateiden 
määrä lisääntyi. Kantavuudeltaan huonojen teiden määrä 

 sen  sijaan väheni. Noin  5200 km (20 %) äljysorateitä on 
pinnaltaan  huonossa kunnossa  ja  kantavuus  on  heikko 

 5120  km:llä  (19 %). Monet  tiet ovat  jo  kauttaaltaan huo-
nossa kunnossa. 

Kestopäällysteteiden  kantavuus parani 	 13 
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Kantavuudeltaan  huonot 	1987 	1988 
äljysoratiet  (km) 	 km 	% 	km 	% 

Päätiet 	 180 	7 	160 	6 
Seudulliset  tiet 	 780 	15 	700 	14 
Kokoojatiet 	 2010 	22 	1710 	18 
Yhdystiet 	 2780 	32 	2550 	28  

Yhteensä 	 5750 	22 	5120 	19  

Siltojen  painorajoitukset  vähentyneet 

Silloista  on 96%  joko hyvässä  tai  tyydyttävässä kunnossa. 
 1 980-luvulla painorajoitettujen siltojen määrä  on  vähen-

tynyt lähes kandeksallasadalla. Vuoden  1988  lopussa oli 
ennakkotietojen mukaan painorajoitettuja siltoja  335,  mikä 

 on 17 edellisvuotista  vähemmän. Vuoden  1990  alussa 
voimaan tulevan akselipainojen korotuksen johdosta yli 

 300  sillalle  on  asetettava uusi painorajoitus. 

Painorajoitetut  sillat (kpl) 	1987 	1988 

	

kpl 	% 	kpl 	% 

Päätiet 	 2 	0 	2 	0 
Seudulliset  tiet 	 3 	0 	3 	0  
Kokoojatiet 	 23 	1 	21 	1 
Yhdystiet  1) 	 324 	7 	309 	7  

Yhteensä 	 352 	3 	335 	3 

1) ml. polkutiet  

Tavoitteena tiestön kunnon parantaminen 

Lähivuosien tavoitteena  on  parantaa tieverkon kuntoa. 
Pääteilläel päällystyskauden päättyessä sallita yli  20 mm:ä 

 syviä uria. Teiden  ja  siltojen painorajoitukset eivät lisäänny 
nykyisestä, eivätkä rajoitukset koske  alle  neljän tonnin 
kuljetuksia. 

Vakavat onnettomuudet tapahtuvat useimmiten ylei-
sillä teillä  

TVL:n onnettomuustilasto  perustuu poliisin lähettämiin 
ilmoituksiin. Tilaston ulkopuolelle  jää  suuri joukko yleensä 
seurauksiltaan lieviä onnettomuuksia. Tutkimuksen perus-
teella yleisten teiden liikenneonnettomuuksien  koko-
naismääräksi  v. 1988  arvioidaan noin  55000.  

Verrattaessa onnettomuuksien jakautumista yleisten tei-
den  ja  katujen välillä  on  yleisten teiden osuus sitä suurempi 
mitä vakavampi onnettomuus  on.  Vaikka kaikista onnet-
tomuuksista tapahtuu yleisillä teillä  vain  reilu kolmannes, 

 on  kuolemaan johtaneista onnettomuuksista noin  65 %  ja 
vammautumisiin  johtaneista noin  55 %  tapahtunut yleisillä 
teillä.  

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet lisääntyivät  

1980-luvun alusta lukien henkilövahinko-onnettomuudet 
ovat lisääntyneet yleisillä teillä yli  15 %  ja  kaikki onnet-
tomuudet noin  30  %.  Vakavat onnettomuudet ovat 
lisääntyneet erityisesti pääteillä. Onnettomuustyypeistä 
kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden määrä  on  kasvanut 
eniten. Henkilövahinko-onnettomuuksien sekä tiheys että 
aste ovat edelleen kuitenkin suurimmat taajamateillä. 

Vuoden  1988  aikana yleisillä teillä tapahtui noin  16750 
 poliisin ilmoittamaa liikenneonnettomuutta, joissa kuoli  455 

 ja vammautui  6630  ihmistä. Vuosien  1985-87 keskiarvoon 
 verrattuna liikenneonnettomuudet lisääntyivät  1 5  %. Kuol - 

iden  määrä lisääntyi  18 %  ja  vammautuneiden määrä 

Noin puolet onnettomuuksista tapahtuu  pääteillä  

Noin  57 %  kuolemaan johtaneista onnettomuuksista  ja  48 
%  kaikista yleisillä teillä tapahtuneista henkilövahinko-
onnettomuuksista tapahtui valta-  ja kantateillä.  Taajama- 
alueilla tapahtui runsas  1 8 %  henkilövahinkoon johtaneista 
onnettomuuksista. Noin puolessa taajama-alueiden  hen-
kilövahinko -onnettomuuksista oli osallisena jalankulkija  tai 

 pyöräilijä.  

Vakavien  liikenneonnettomuuksien määrä (kpl)  ja  aste 
(onn./1  08  autokm/v) 

kpl 

1987 	1988 	Muutos  
0/ 
/0  

onn.aste kpl onn.aste kpl onn.aste 

Päätiet  1890 14 2280 16 +21 +14 
Seudulliset  
tiet  700 19 780 20 +11  +  5  
Kokoojatiet  709 22 760 23  ^ 13 +  5 
Yhdystiet  880 22 960 24 +  9 +  9  
Yhteensä  4140 17 4780 19 +15 ^ 12  
50  ja 60km/h- 
alueet 
yhteensä  1230 33 1350 34 +10  +  3  

Kevyen liikenteen väylät  ja  onnettomuudet (kpl)  

1987 	1988 	Muutos  
0/ 
/0  

väylät onn.  väylät  onn.  väylät onn. 

Päätiet  730 390 750 400  ^3 +  3 
Seudulliset  
tiet  440 250 460 260  ^5 +  4  
Kokoojatiet  530 250 560 290 +6 +16  
Yhdystiet  830 360 870 380  ^5 +  6  
Yhteensä  2530 1250 2640 1330 +4 +  6 
50  ja  60 km/h - 
alueet 
yhteensä  1410 640 1480 690 +5 +  8  
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Jalankulku-,  polkupyörä-  ja  mopo-onnettomuuksia sattui 
 1330 kpl,  mikä  on 80  enemmän kuin vuonna  1987.  Yleisillä 

teillä tapahtuneissa kevyen liikenteen onnettomuuksissa 
kuoli  125  ja  vammautui  1005 jalankulkijaa,  pyöräilijää  tai 

 mopon kuljettajaa. 

Vakavia onnettomuuksia tapahtui vähiten kevät-  ja  eniten 
kesäkuukausina. Vuonna  1988  yleisillä teillä tapahtuneista 
kaikista onnettomuuksista  41%  oli talvikelillä tapahtu-
neita. 

Suuret  ajonopeudet  usein syynä vakaviin onnet-
tomuuksiin 

Marraskuussa  1987  aloitettiin kaksi vuotta kestävä vuo-
denajan mukaan vaihdettavien nopeusrajoitusten kokeilu. 

 120 km/h  ja  100 km/h  -nopeusrajoituksia alennettiin talvella 
neljän kuukauden ajaksi runsaan  2000  km:n matkalla  ja  80 
km/h  -rajoituksia korotetaan kuuden kesäkuukauden ajaksi 
runsaan  500  km:n matkalla. Tutkimuksella selvitetään, 
missä määrin ajonopeuksien alentaminen  talven  huonoissa 
keliolosuhteissa parantaa liikenneturvallisuutta  ja  miten 
nopeusrajoitusten nosto kesällä vaikuttaa turvallisuuteen. 
Talvikautena  87-88 nopeusrajoituksen  alentaminen vähensi 
onnettomuuksien kokonaismäärää kokeiluteillä  12 %.  Eni-
ten vähenivät vakavimmat onnettomuudet. 

Liikennekäyttäytymisessä  on  viime vuosina tapahtunut 
muutoksia, joiden vaikutukset ovat ilmeisesti heijastuneet 
onnettomuustilastoihin. Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien 
selvitysten mukaan suuret nopeudet ovat olleet entistä 
useammin syynä vakaviin onnettomuuksiin. 

Tavoitteena estää  vakavien  liikenneonnettomuuksien 
lisääntyminen 

Liikennekuolemien määrä suhteutettuna väkilukuun  on  viime 
vuosina ollut pohjoismaista keskitasoa.  Se on  pienempi 
kuin Tanskassa, mutta jonkin verran suurempi kuin Nor-
jassa  ja  Ruotsissa. Toistaiseksi liikenneturvallisuus  on 

 kuitenkin kyetty pitämään kansainvälisesti korkealla pohjois-
maisella tasolla. 

Liikenteen kasvusta huolimatta tavoitteena  on  edelleen, 
että  vakavien  liikenneonnettomuuksien määrä ei lisäänny, 
jolloin riski joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen piene-
nee. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää, että tienpidon 
rahoitusta lisätään  ja  painopiste siirretään pääteille  ja  taajamiin, 
joissa suurin  osa  liikenneonnettomuuksista tapahtuu. Lisäksi 
tavoitteen saavuttaminen edellyttää voimakkaita liikenteen 
säätelytoimenpiteitä. 

Talvikunnossapitoa  ja  tienkäyttäjien palveluja lisätään 
kehittämällä  tiesääpalvelua  

Teiden päivittäiset ajo-olosuhteet riippuvat säistä, teiden 

kunnosta  ja  hoitotasosta.  
Teiden talvihoidon (lumenauraus, polanteen jyrsintä  ja 

 liukkauden torjunta) onnistuminen  ja  oikea-aikaisuus  on 
 tärkeää,  sillä  esim. pääteillä  onnettomuusriski talvikeleillä 

 on  keskimäärin kymmenkertainen kesäkeliin verrattuna. 
Suolauksen ansiosta suurin  osa  pääteiden liikennesuorit

-testa  ajetaan talvellakin kesäolosuhteita vastaavilla kui-
villa  tai  märillä teillä. 

Tutkimusten mukaan onnettomuusriskijäisellätienpinnalla 
ajettaessa  on  suurin niissä osissa maata, joissa tällaista 
keliä esiintyy harvemmin. Tämän johdosta riski joutua 
onnettomuuteen jäisellä kelillä  on  suurempi Etelä-Suomessa 
kuin Pohjois-  ja  Sisä-Suomessa. Liikenneturvallisuuden 
kannalta ongelmallisinta onkin liukkauden yllätyksellisyys 

 ja  kelien  vaihtelut tieverkolla sekä suolasohjon poistami-
sessa esiintyvä viive. 

Talviaikana  (joulu-maaliskuu) sattuu noin  40 %  liikenneon-
nettomuuksista, vaikka samana aikana ajetaan  vain 25 % 

 koko  vuoden ajosuoritteesta. 

Lähivuosina tavoitteena  on  toteuttaa  koko  maan kattava 
tiesääpalvelu, jolla talvihoidon tehokkuutta  ja  tienkäyttäjille 

 suunnattuja kelitiedotuksia voidaan parantaa. 

Valtionavut kattavat puolet  avustustarpeesta 

Rakennuslain  136a §:n  perusteella kunnille myönnetään 
harkinnan mukaan avustusta moottoriajoneuvoliikenteelle 
tärkeiden katujen  ja  kaavateiden rakentamis-  ja paran

-tamishankkeisiin.  Avustukset ovat tehokas keino edistää 
liikennepoliittisten tavoitteiden toteutumista taajama-alueilla. 

Avustuksia myönnettiin  40,6 milj.mk (44,5 milj.mk).  Kun 
avustustarve oli lähes kaksinkertainen, voitiin avustuksia 
myöntää  vain liikenteellisesti  tärkeimpiin kohteisiin. 

Katumaksulain  perusteella katujen  ja  kaavateiden  kunnos-
sapitoon kunnille suoritettiin valtionosuutena  62,5 milj.mk 
(57,0 milj.mk). 

Yksityistielain  perusteella myönnettiin avustuksia yksityis-
ten teiden kunnossapitoon  97,3 milj.mk(90,9 milj.mk)jate-
kemiseen 28,0 milj.mk (22,5 milj.mk). Yksityisteiden  val-
tionavustukset kohdistuvat etupäässä  haja-asutusaluei

-den  tieolojen ylläpitoon  ja  kehittämiseen. 

Valtionavustuksia maksettiin kaduille, kaavateille  ja  yksityis- 
teille yhteensä  230,8 milj.mk (225,4 milj.mk).  

Nykyisiä valtion, kuntien, tiekuntien  ja  muiden tienpitäjien 
tienpitoa koskevia säännöksiä (erityisesti vastuun  ja  kus-
tannusten jakoa) pidetään vanhentuneina, hajanaisina  ja 

 osittain myös epäselvinä. Liikenneministeriön toimeksian-
nosta TVH :ssa ryhdyttiin selvittämään säännösten  ja hallin

-tomenettelyn  yksinkertaistamista 

Vaarat vaan ivat 	 17 
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TIENPITO  

Toiminta vuonna  1988  

Tienpidon  määrärahat vähenivät reaalisesti  35 miIj.mk  

Tienpitoon käytettiin määrärahoja yhteensä  3593 milj.mk , 
 josta  1695 milj.mk  rahoitettiin teiden kunnossapidon,  ja 

 1898 milj.mk  teiden tekemisen momentilta,  100 milj.mk 
työllisyysmäärärahoista  ja  10 milj.mk työsiirtoloille 
järjestettävien  töiden määrärahoista. Tienpidon määrära-
hat olivat vuonna  1988  reaalisesti  35 milj.mk  pienemmät 
kuin edellisenä vuonna. 

Painopiste siirtyi pääteille 

Vuoden  1988 tienpidossa  tapahtui selvä painopisteen 
siirtyminen alemmalta tieverkolta päätieverkolle  ja 
kestopäällystetyn  tieverkon ylläpitoon. Päätieverkon on-
gelmat ovat liikenteen voimakkaan kasvun myötä vuosi 
vuodelta kasvaneet. Urautuneiden  ja ruuhkautuvien päätei

-den  määrän kasvun pysäyttämiseksi siirrettiin varoja alem-
man tieverkon kehittämisestä pääteiden kunnon paran-
tamiseen  ja liikennöitävyyden  turvaamiseen. 

Liikennöitävyyden  parantamiseen panostettiin 

Pääteiden liikennöitävyyttä  parannettiin tuntuvasti avaamalla 
liikenteelle  mm.  erittäin vilkkaasti liikennöidyt osuudet Helsingin 

 ja  Hämeenlinnan sekä Helsingin  ja  Landen välisistä  val-
tateistä.  Moottori-  ja moottoriliikenneteitä  rakennettiin yh-
teensä  23 km. Pääteiden  linjausta parannettiin  50  km:n 
matkalla. Muiden teiden liikennöitävyyttä parannettiin  140 

 km:llä. Liikenteen sujuvuutta parannettiin lisäksi toteutta-
maIla ohi-  ja kauttakulkujärjestelyjä  10  kaupungissa. 

Painopisteen siirtyminen päätieverkolle ei välittömästi vai-
kuta liikenteen olosuhteiteisiin  ja  kustannuksiin. Liiken-
neruuhkien määrä kasvoi tehdyistä toimenpiteistä huoli-
matta pääteillä noin  7%.  Erityisesti vuonna  1988 panostet

-tim päätieverkon  hankkeiden suunnitteluun. Hankkeiden 
rakentamisaikatauluista pidettiin tiukasti kiinni; eräissä 
tapauksissa jopa nopeutettiin odotettua pienemmästä rahoi-
tuksesta huolimatta. 

Turvallisuutta parantavia toimenpiteitä lisättiin 

Viime vuosina huonompaan suuntaan kääntynyt onnet-
tomuuskehitys vaatii jatkuvaa selvittämistä onnettomuuksien 
syistä  ja ongelmakohtien  poistamista tieteknisin keinoin. 
Pääteiden onnettomuusriskiin vaikuttaa pienentävästi 
moottoriteiden, ohikulkuteiden  ja  muiden korkealuokkais-
ten teiden rakentaminen. Erillisiä liikenneturvallisuutta pa-
rantavia  tie-  ja katujärjestelyitä  sekä kevyen liikenteen 
väyliä tehtiin noin  12%  enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Päätieverkon tärkeyden korostuminen tienpidossa ei 
kuitenkaan ole vaikuttanut alemman tieverkon turvallisuutta 
parantavien hankkeiden määrään eikä tärkeyteen 
vähentävästi. 

Päällystettyjen  teiden kunto parani 

Päällystettyjen  teiden kunto parantui tuntuvasti  ja pääteillä 
 huonokuntoisten teiden määrä väheni neljänneksellä. Syksyllä 

 1988 päällysteissä  oli uria selvästi edellisvuosia vähemmän. 
Päällysteitä uusittiin kaikkiaan runsaat  4100 km,  mikä oli yli 

 700 km  enemmän kuin vuonna  1987. 

Päällystettyjä  teitä peruskorjattiin noin  800 km  eli  20 km 
 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Päätiepainotteisen toi-

mintapolitiikan aiheuttamat muutokset alemman tieverkon 
tienpidossa näkyivät selvimmin sorateiden parantamis-  ja 
päällystämismäärissä,  jotka vähenivät  1210 km:sta  vuonna 

 1987 995 km:iin  vuonna  1988.  

Teiden hoitotaso pidettiin ennallaan 

Teiden hoitotaso pidettiin edellisten vuosien tasolla. Hoito- 
kustannusten nousu johtui pääasiassa lämpimän  talven 

 suunniteltua suuremmista lumenpoisto-  ja liukkaudentorjun-
tamääristä.  

Vuoden  1988  merkittävimmät tienrakennushankkeet 
(kustannusarvio yli  40  Mmk) ovat: 

Lihavoiduista  hankkeista lyhyt tarkastelu 

PIIRI/Hanke 	 Kust.arvio  Valmis 
(milj.mk) 	liikenteelle 

UUSIMAA  
Vt  3 Vantankoski-Keimola 215 1988  
Vt  4 Anäs-Mäntsälä  122 1988 
Kt 50 Muurala-Bemböle 98 1989  
Vt  7  Loviisan ohikulku  43 1989  
Vt  3 Keimola-Hämeen läänin  raja 576 1991 
Mt Tammisto-Valkoisenlähteentie  
(Tuusulantie)  142 1991 
Kt 51  Kirkkonummen kohdalla  63 1990  

TURKU 
Vt  2 Tikkula-Tiilinmäki 	 50 	1988 
Mt 189 Turku-Naantali 	 197 	1989  

HAME  
Vt  5 Joutjärvi-Vierumäki 	 122 	1988 
Mt  Kuru-Virrat 	 62 	1989  
Vt  3  Uudenmaan piirin  raja- 	520 	1991  
Hämeenlinna 	 1993  
Vt  12  Soramäki -Lahti 	 47 	1990  

KYMI  
Vt  6  Imatra-Parikkala 	 64 	1988  

MIKKELI  
Vt  5 Vierumäki-Myllykylä 	 70 	1989 

Tienpidon  painopiste siirtyi pääteille.  Kuva Muurala-Bemböle tietyömaalta 	 19 
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TIENPITO  

KUOPIO  
Vt  5  Vuorela-Siilinjärvi 	 235 	1992  

KESKI-SUOMI  
Vt  4 Mattilanniemi-Lohikoskentie 	200 	1989  
Vt  4 Keskisenkangas -Jämsä 	55 	1989 

1990  

VAASA  
Vt  8 Kirkkolehto-Piispanmäki 	65 	1990  

OULU  
Vt  4  Kempele-Kiviniemi 	 150 	1990  

KAI  N U U  
Vt  5  Kajaanin kohdalla 	 106 	1989  

LAPPI  
Kt 78  Rovaniemen sisääntulo 	92 	1989  

Vt  3  Vantaankoski-Keimola  (Uudenmaan piiri)  kuva  1  

Rakentamisaika:  syksy  1985 -  marraskuu  1988 

Rakentamiskustannukset:  21 5milj.mk ,  josta tien avajai
-sun  mennessä oli käytetty  194 milj.mk. 

Tieosan  pituus  ja  leveys: Moottoritie  8.0 km,  leveys 
 2x12.5 m.  Päätien lisäksi muita maanteitä  ja ramppeja 

 14.2 km, paikallisteitä 3.9 km,  yksityisiä teitä  10.0 km  sekä 
jalankulku-  ja polkupyöräteitä  16.2 km. Tieosalla on  neljä 
eritasoliittymää, siltoja kaikkiaan  23 kpl  sekä Keimolan 
palvelualue. 

Keskimääräinen liikenne (KVL):  n. 20 000 autoalvrk  

Moottoritien valmistuminen poisti päivittäiset seisovat ruuhkat 
sekä jäsensi tieverkon myös tulevaa maankäyttöä varten. 

 Tie on  ensimmäinen vaihe  Helsinki -Hämeenlinnan  välisen 
Vt  3  rakentamisessa moottoritieksi. 

Vt  4  Ånäs-Mäntsälä (Uudenmaan piiri)  kuva  2  

Rakentamisaika:  syksy  1984 -  marraskuu  1988 

Rake  ntamiskustannuks  et: 122 milj.mk,  josta tien avajaisiin 
mennessä oli käytetty  111 milj.mk. 

Tieosanpituusja  leveys: Moottori liikennetie  18.6 km,  leveys 
 12.5 m.  Päätien lisäksi hankkeeseeri sisältyi muita maan-

teitaja paikallisteitä  2.4 km.  Hankkeeseen sisältyy  vain  yksi 
eritasoliittymä, Haarajoki. Tämän lisäksi tieosan pohjois-
osassa  on Hirvihaaran palvelualue.  Siltoja tehtiin  20 kpl.  

Keskimääräinen liikenne (KVL) :  n. 10 000 autoa/vrk,  josta 
uudelle tielle siirtyi  n. 80 %. 

Valtatien  4  osuus Anäs-Mäntsälä  E on  osa  Helsinki - Lahti 
- Lusi moottori(liikenne)tietä,  josta aikaisemmin  on  valmis-
tunut moottoritie  Helsinki -  Järvenpää  ja moottoriliikennetiet 

 Järvenpää - Anäs sekä Mäntsälä  E - Lahti.  

Uusi  tie  palvelee pitkämatkaista liikennettä pääkaupun-
kiseudulta Lahteen  ja  edelleen Landen pohjoispuolelle sekä 
Mäntsälän  ja  pääkaupunkiseudun liikennettä. Kesäviikon-
loppuisin ovat liikennemäärät kaksinkertaiset arkipäivän 
liikenteeseen verrattuna.  

Vt  5  Joutjärvi-Vierumäki  (Hämeen  ja  Mikkelin piirit) 
 kuva  3  

Rakentamisaika:  kevät  1986 -  marraskuu  1988 

Rakentamiskustannukset:  122 milj.mk,  josta tien avajaisiin 
mennessä oli käytetty  116 milj.mk. 

Tieosan  pituus  ja  leveys: Moottoritietä  3.2 km  ja mootto-
riliikennetietä  15.8 km  eli yhteensä  19.0 km. 1 .5 km  moot-
toritietä tehtiin leventämällä nykyinen moottoriliikennetie 

 2 x 16.25 m  leveäksi tieksi. Muilta osin moottoritien leveys 
 on 2 x 12.5 m  ja moottoriliikennetien  12.5 m.  Muita teitä 

tehtiin  5.3 kmja  kevyen liikenteen väylää  11 .9km. Tieosalla 
on  kolme eritasoliittymää  ja  siihen sisältyy  28  siltaa. 

Keskimääräinen liikenne (KVL):  n. 8200 autoa'vrk,  josta 
uudelle tielle siirtyi  n. 70 %. Viikonloppuliikenne on  lähes 
kaksinkertainen arkiliikenteeseen verrattuna. 

Tieosan avauduttua  Helsingistä pääsee nyt moottori-  ja 
moottoriliikennetietä  pitkin Vierumäelle. 

Urakoinnin  osuus kasvussa  

Rakennuttamisen  määrän tasainen nousu  on  jatkunut  jo  yli 
vuosikymmenen ajan  70-luvun puolenvälin aallonpohjasta. 
Rakentamiseen käytettyjen rahojen selvä lisääntyminen 
pysähtyi vuonna  1988.  

Rakennuttamisen  osuus työkustannuksista laskettuna oli 
tienrakennustöissä  60% (56 %), sillanrakennustöissä 81 % 
(82  %)ja kunnossapitotöissä  33 % (31 %). Kunnossapidon 
urakat  olivat lähes yksinomaan päällystys-  ja murskausu-
rakoita. 

Urakalla teettämisen  osuus oli  48 % (47%)  kaikista laitok-
sen työkustannuksista. 

Kolme neljännestä omasta väestä toimii  tienpidossa  

Laitoksen omasta henkilöstöstä  9000  henkeä työskenteli 
tienpidossa. Lisäksi urakoitsijoiden työvoimaa sekä yksityisiä 

 auto-  ja konemiehiä työllistettiin  keskimäärin  3300  vuonna 
 1988. 

21 
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Ilmakuva hankkeelta  valtatie  4  Kempele- Kiviniemi 

TIENPIDON TOIMENPITEITTÄISET  KUSTAN-
NUKSET  
milj,  mk 	 Tr-ind.  114  

Toimenpide  
1986 1987 1988  

Hoito 
Kesähoito  193 172 163 
Talvihoito  273 291 398  
Muu hoito  252 282 266 
Lautat  137 134 127  

Yhteensä  856 879 953  

Ylläpito 
Soratiet  232 201 160 
Oljysoratiet  448 430 447 
Kestopäällystetiet  403 400 509  
Sillat  127 138 87  
Muu ylläpito  88 81 65  

Yhteensä  1297 1250 1268  

Kehittäminen 
Päätiet  
Kapasiteetin lisäys  211 264 252  
Teiden parantaminen  49 75 87  
Ohikulkutien rakentam.  112 114 176 
Turvallisuusjärjestelyt  87 82 78  
Kevyen liikenteen järj.  39 35 46  
Uudet  tie-  ja siltayht.  32 21 4  

Yhteensä  529 591 643  

Muut tiet 
Kapasiteetin lisäys  2 1 1  
Päällteiden  parantaminen  84 127 92 
Sorateiden päällystäminen  493 543 462  
Ohikulkutien rakentam.  25 6 0  
Turvallisuusjärjestelyt  41 46 80  
Kevyen liikenteen iän.  93 95 83  
Uudet  tie-  ja siltayhteydet  156 155 126  

Yhteensä  895 973 845  

Yhteensä  1424 1564 1488 

Kohdistamattomat  0 38 72 

Toimenpidekustannukset  3577 3731 3782  

Määrärahat 	tr.ind.  114  

Kunnossapito  1640 1668 1695  
Tekeminen  1805 1960 1898  

Yhteensä  3445 3628 3593 
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SUUNNITTELU  

Suunnittelutoimintaa  ovat tienpidon suunnittelu, tieverkko- 
suunnittelu  ja tiensuunnittelu.  
Suunnittelussa toimi tielaitoksessa yhteensä  n. 1500  henkeä, 
minkä lisäksi konsulthpalveluina ostettiin  n. 600 henkilövuotta 

 vastaava työpanos. 

Yhteistyötä  tienpitojärjestelmän  kehittämiseksi  

Tienpidon  suunnittelu  on tienpidon  tavoitteiden  ja  toimin-
talinjojen suunnittelua. 

Tienpidon  suunnittelussa keskityttiin toiminnan suun-
taamiseen hallinnonalansuunnitelman mukaiseksi. 

Tienpitojärjestelmän  kehittämiseksi laadittiin liikennemi-
nisteriön toimeksiannosta yhteistyössä Suomen 
Kaupunkiliiton, Suomen Kunnallisliiton  ja Finlands svenska 
kommunförbundin  kanssa selvitys tienpitojärjestelmän 
nykytilasta, ongelmista  ja kehittämistarpeista.  

Tiestön  ja  liikenteen  kehittämissuunnitelma  Lounais- 
Suomen saaristoon valmistui  

Tieverkkosuunnittelu  on  liikenteen, yhteyksien  ja  teiden 
luokittelun suunnittelua, joka palvelee myös maankäytön 
suunnittelua. 

Tieverkkosuunnitelmia  oli tekeillä noin  40  kohteeseen, 
jotka käsittivät pääasiassa kuntia  tai  niiden jotain osaa. 

Merenkulkuhallituksen kanssa saatiin valmiiksi erikois-
laatuinen  ja  laaja Lounais-Suomen saariston tiestön  ja 

 liikenteen kehittämissuunnitelma. 

Tieverkon luokittelussa tehtiin liikenneministeriölle esi-
tykset Suomenselän alueen tieverkosta sekä esitys 
yhdeksästä valta-  ja kantatiel uokan tarkistuksesta.  

Avoimuutta  tiensuunnittelussa 

Tiensuunnittelu  on hankesuunnittelua,  jonka lähtökohtina 
ovat tieverkkosuunnitelmat, toteutuksen  5-vuotisohjelmat 

 ja  eräissä tapauksissa kaavoituksen tarpeet. 

Tiensuunnittelun päävaiheetovatesisuunnittelu sekätie -ja 
rakennussuunnittelu. Esisuunnittelussa  tutkitaan tieverkon 
määrättyyn osaan sisältyviä ongelmia, parantamiskeinoja 

 ja tielinjausten  vaihtoehtoja.  Tie-  ja rakennussuunnittelussa 
 tehdään lähivuosien hankkeiden toteutusta varten tarvit-

tavat suunnitelmat. Tiesuunnitelmalla saadaan hallinnol-
linen valmius  ja rakennussuunnitelmalla  tuotetaan asiakirjat 
tien rakentajille. 

Tiensuunnittelussa  edettiin yhä avoimempaan  ja vuorovai-
kutteisempaan suunnittelukäytäntöön.  Suunnitelmista 
tiedotetaan alusta alkaen  ja  eri sidosryhmät pyritään saamaan 
mukaan esittämään omat tavoitteensa  ja  ongelmansa. 
Pitkälle vietynä  ja kokeilevana  esimerkkinä tällaisesta 

käytännöstä  on mm.  Espoossa käynnissä oleva Länsiväylä-
Kehä  Il  suunnittelu. (Kuvassa) 

Valmistuneista esisuunnitelmista tärkeimpiä olivat Helsingin- 
Tampereen  moottoritien pääsuuntaselvitys Hämeenlinnan 

 ja Tampereen  välillä sekä Kuopion  ja  Joensuun  välisen 
 valtatien nro  17  selvitys Kuopion  ja Riistaveden  välillä. 

Myös  mm.  Turun, Jyväskylän, Vaasan  ja  Oulun seuduilla 
tehtiin huomattavia esisuunnitelmia. 

Yhteensä tehtiin vuoden mittaan hyväksymispäätös  39 
esisuunnitelmalle. Tiesuunnitelmia  puolestaan vahvistet-
tiin vuoden aikana  296 kpl, tiepituudeltaan  yhteensä 

 n. 1400 km.  

Merkittäviä tiesuunnitelmia valmistui seuraavista hankkeista: 

Helsingin -Tampereen  moottoritie välillä Riihimäki-Hämeen-
linna  
Mt 137  (Tuusulantie) välillä Valkoisenlähteentie-Maantiekylä 

 Helsinki-Lahti-Lusi  moottoritie välillä Myllykylä-Heinolankylä 
(Heinolan ohikulkutie)  
Kotkan-Haminan moottoritie välillä Otsola -Summa 

 Vt  17  välillä Ylämylly-Noljakka Joensuussa  
Vt  4  rakentaminen moottoritieksi välillä  Kello-Räinänperä 

 (Haukipudas) 

Kutsukilpailu sillansuunnittelussa  

Näkyvänä osana tiensuunnittelussa  on sillansuunnittelu. 
Sillansuunnittelussa on  viime vuosina järjestetty kutsu- 
kilpailuja, kun vaativa siltapaikka  on  sijainnut kaupunki-
alueella. Heinolaan rakennettavan Tähtiniemen moottori-
tiesillan suunnittelusta järjestettiin kutsukilpailu. Siihen 
osallistui neljä toimistoa yhteensä kymmenellä ehdotuksella. 
Voittaneesta siltaehdotuksesta  on kuvasovitus  viereisellä 
sivulla. 

Yleis-  ja rakennussuunnitelun  kohteista merkittävimmät 
olivat: 

Hakovirran  silta, Sulkava 
Kuggsundin  silta, Porvoon mlk 
Puumalansalmen  silta, Puumala  
Vt  3  Riihimäki-Hämeenlinna sillat,  45 kpl  
Vt  4  Kello-Räinänperä  sillat,  20 kpl  

Siltojen rakennussuunnitelmia valmistui  197,  joista  19 
TVH:ssa, 57  piireissä  ja  119 konsulttitoimistoissa.  

Yhteensä tiensuunnittelutoiminnan kustannukset olivat  402 
milj.mk. Konsuittikustannukset  puolestaan olivat  150 milj.mk 

 eli  38 % kokonaiskustannuksista. 

25 
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VESITIET 	 VESITIENPITO 

Vesiliikenne  

Ulkomaan liikenne kasvoi 

Ulkomaan liikenteessä kuljetettiin tavaraa  55,2  milj. 
 (53,7 milj.t v. 1987). Vientikuljetusten  osuus oli  23,4 milj.t 

(22,4 milj.t)  ja tuontikuljetusten  31,9 milj.t (31,3 milj.t). 
 Kuljetusten määrä kasvoi  2,8 % edllisvuotisesta. 

Kuijetussuorite 	merkityillä  väylillä oli  2,6 mrd.tkm 
(2,5 mrd.tkm). 

Matkustajaliikenteessä  kuljetettiin  8,9  milj,  matkustajaa 
 (8,3  milj.  matkustajaa). Kasvu vuoteen  1987  verrattuna oli 

 6,6 % (0,55  milj.  matkustajaa). 

Kotimaan liikenne väheni 

Kotimaan rannikko-  ja sisävesiliikenteessä  kuljetettiin ta-
varaa  13,4 milj.t,  mikä oli noin  2 milj.t (13 %)  vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Kotimaan vesiliikenteen 
kuljetussuorite oli  4,1 mrd.tkm,  mikä oli noin  0,1 mrd.tkm 
(3 %)  pienempi kuin  v. 1987. 

Aluskuljetusten  osuus tavaramäärästä oli  8,1 milj.t (60 %). 
 Määrä väheni  1,6 milj.t (16 %).  Suuri väheneminen johtui 

ruoppausmassojen kuljetuksista, joiden määrä väheni 
 1,8 milj.t (55 %). Alusliikenteen  osuus kuijetussuoritteesta 

oli  2,8 mrd.tkm (68 %).  Vähennys oli  152 milj.tkm (5%).  

Raakapuun uiton osuus kotimaan vesiliikenteen tava-
ramäärästä oli  5,3 milj.t (40%)  ja  osuus kuljetussuoritteesta 

 1,3 mrd.tkm (32 %).  Uiton määrä väheni  0,4 milj.t (6 %), 
 mutta kuljetussuorite kasvoi  29 milj.tkm (2 %). 

Uittomäärästä  nippu-uiton osuus oli  4,3 milj.t (80 %)  ja 
irtouiton  1,0 milj.t (20 %). Uittosuoritteesta  oli nippu-uiton 
osuus  1,0 mrd.tkm (74 %)  ja irtouiton  0,3 mrd.tkm (26 %).  

Saimaan kanavan liikenteessä ennätysvuosi 

Saimaan kanavan kautta kulki tavaraa ennätykselliset  1,67 
milj.t (1,51 milj.t),  mikä oli  10,3 %  enemmän kuin vuonna 

 1987.  Tärkeimmät tavaralajit olivat raakapuu, sahatavara, 
paperi, raakamineraalit, mineraalituotteet  ja  selluloosa. 
Metsäteollisuustuotteiden kuljetukset kasvoivat edellisvuo-
tisesta yli  40 %.  

Kanavalla kulkeneista rahtialuksista oli  63%  neuvostoliitto-
laisia,  28%  länsisaksalaisia,  6%  suomalaisia  ja  3%  muista 
maista. Tavaramäärästä kuljettivat länsisaksalaiset alukset 

 45 %,  neuvostoliittolaiset  45 %,  suomalaiset  8 %  ja  muiden 
 maiden  alukset  3%.  Saimaan kanavan kautta kulki matkus- 

tajia  47 900 (35 500).  

Kanava oli liikenteelle avoinna  1.1. - 16.1.  ja  5.4. - 31.12. 
Liikennekauden  pituus oli  287  vuorokautta  (292 vrk).  

Myös muilla kanavilla liikenne vilkastui  

Kanavalaitokseen  kuuluvien muiden sulkukanavien kautta 
kulki tavaraa yhteensä  5,1 milj.t (4,6 milj.t).  Matkustajia 
veneissä  ja aluksissa  kulki  255 400 (211 500),  mikä oli yli 

 20 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Veneitä  ja  aluksia 
sulutettiin yhteensä  73 100 (60 100). 

Vesitieverkko 

Vesiteiden viitoitettuja  väyliä  13900 km  

Suomessa  on viitoitettuja  väyliä yhteensä  13 900 km. 
 Näistä  7 700 km on  rannikolla  ja  6 200 km  sisävesillä. 

Sisävesien väylistä  on 770 km  Saimaan syväväyliä, 
 2 900 km pääväyliä  ja  2 500 km sivuväyliä.  Näiden lisäksi 

 on  sisävesillä uittoväyliä  3 300 km.  Laitoksen hoidossa  on 
25 sulkukanavaa  ja  32 avokanavaa.  

Maassamme  on 63  satamaa. Näistä  on  kunnallisia yleisiä 
satamia  31.  Kunnallisten satamien ohella  on 13  merkittävää 
teollisuussatamaa  ja  useita pienehköjä lastaus-  ja pur-
kauslaitureita.  

Toiminta vuonna  1988  

Sulkujen  valvontajärjestelmien  uusiminen käynnistyi 

Kanavien kunnossapidosta huolehdittiin korjaus-  ja  huolto- 
töillä sekä toteuttamalla eräitä laajempia peruskorjauksiaja 
uudisrakennustäitä. 

Saimaan kanavan uuden korjaamon rakentaminen jatkui  ja 
rakennustekniset  työt saatiin valmiiksi. Sulkujen valvon-
tajärjestelmien uusiminen käynnistyi  ja  työt Mustolan sulun 
osalta valmistuivat. Lempäälän kanavan turvallisuusjärjeste-
lyjen parantamisesta valmistui suunnitelma  ja  siihen liittyvä 
vesiliikennevälpän suunnittelu käynnistyi. 

Sulkuporttien sulanapitolaitteita  kehitettiin Taipaleen 
kanavalla  

Utran vesitietoimintakeskukseen  tulevan  telakan  raken-
taminen TVL:n  ja  merenkulkuhallituksen aluksille aloitettiin. 
Taipaleen kanavalla kehiteltiin sulkuporttien sulanapitolait-
teistoa  ja lämpöeristyksiä. Varistaipaleen väylänhoito

-tukikohdan rakennustyöt valmistuivat. 

Saimaan kanavaliikenteessä oli ennätysvuosi 	 27 
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VESITIEN  PITO 

Hailuodon  lauttaväylä  ruopattiin 

Vuoden  1988  aikana valmistui Merikarvian  4,5 m:n  väylä. 
Lisäksi ruopattiin Hailuodon lauttaväylä  5,75 m:n 
haraussyvyyteen. Ruoppaustyö  Veitsiluodon  7,0 m:n  väylällä 
jatkui. Uutena väylärakennuskohteena käynnistyi Mussa

-Ion 15,3 m:n  väylän rakennustyö. Lisäksi solmittiin 
urakkasopimus Oulun  10,0 m:n  väylän ruoppaustyöstä. 

Sisävesillä jatkuivat Muroleen kanavan kunnostaminen, 
Saimaan syväväylien merkinnän parantaminen sekä 
Kymijoen  ja  Kokemäenjoen vesistöalueiden viitoituksen 
kuntoonpanotyöt. Pielisjoella aloitettiin Paukkaja-Häihä 
väylänosan parantamistyöt. 

Kalasatamien kehittämisohjelmasta  toteutunut  70  % 

TVL  rakentaa kalasatamien kehittämisohjelman mukai-
sesti uusia kalasatamia  ja  parantaa  jo  käytössä olevien 
varustetasoa. Kalasatamien kehittämisohjelmasta  on 

 toteutunut noin  70 %. Yhteysliikennelaitureita saaristojen 
yhteysliikennettä  varten  on  rakennettu  90  ja  niitä tarvitaan 
vielä noin  30. 

Piensatamia  rakennettiin  10 

Piensatamia  ja  laitureita rakennettiin kaikkiaan  1 0.  Näistä 
kalasatamia  ja  -laitureita oli  3, yhteysliikennelaitureita 4  ja 
matkailuliikenteen laivalaitureita  3.  Lisäksi rakennettiin  2 
rajavartiolaitoksen merivartioaseman  satamaa. Vuoden 
aikana parannettiin  9 piensatamaa. 

Keiteleen-Päijänteen kanavan yleissuunnittelu käyntiin  

Taalintehtaan  ja  Raahen väylien yleissuunnitelmat sekä 
Oulun väylän tarkistettu yleissuunnitelma valmistuivat. 
Rakennussuunnitelmat valmistuivat Mussalon  ja  Oulun 
väylistä. Lisäksi valmistui useita veneväylä-  ja venereitti

-suunnitelmia. 

Savonlinnan syväväylävaihtoehtojen, Vihtakannan kana-
van  ja  Saimaan syväväylien merkinnän parantamisen 
suunnittelua jatkettiin. Keiteleen-Päijänteen kanavahankkeen 
maastotutkimukset  ja  yleissuunnittelu käynnistettiin. 

Valtionavut  satamarakennustoiminnan  tukemiseen 

Valtionavut kohdistuivat kokonaisuudessaan satamara-
kennustoiminnan tukemiseen.Satamalainoja (korkotukilai

-noja)  jaettiin  35  milj,  mk. Lainoista  78 %  suuntautui ran-
nikolle. Kalasatamien rakentamista avustettiin  1 ,7  milj. 

 mk:lla  ja veneilysatamien  rakentamista  1,0  milj,  mk:lla. 

Yhteistyäkaavailut  Keiteleen-Päijänteen kanavan ra-
kentamiseksi  

Vesitienpidon  toiminta painottuu tulevaisuudessakin ole-
massa olevan vesitieverkon kunnossapitoon. Keskeisenä 
tavoitteena  on  säilyttää nykyinen verkosto, erityisesti nippu-
uittoväylästö, liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Tavoite 
edellyttää parannuksia varsinkin turvallisuusriskejä aiheut-
tavilla väylillä. Satama-  ja laituriverkkoa täydennetään liiken-
netarpeen  mukaisesti. 

Keiteleen-Päijänteen kanavan rakentamismandollisuudet 
suomalais-neuvostoliittolaisena yhteistyöhankkeena sel-
vitetään. Alustavien suunnitelmien mukaan kanavan ra-
kentaminen ajoittuisi vuosille  1 990-93.  

Kanavan rakentamiskustannukset ovat noin  180 milj.mk 
 ja  tästä noin  140 milj.mk  muodostuisi neuvostoliittolaisten 

urakkaosuudeksi. 

Suunnitelman mukaan neuvostoliittolaiset hoitaisivat maan-
siirtotyöt sekä rakentaisivat viisi sulkua  ja  kuusi siltaa. 

Kanavan pituudeksi tulee  45 km  ja  se  avaa  450 km  pitkän 
vesitien Pielavedeltä Kuusankoskelle. Sitä pitkin  on  määrä 
uittaa vuosittain noin  700000  kuutiota puuta pohjoisesta 
etelään. 

Laitoksen  tekemien  laskelmien mukaan kanava olisi kan-
nattava.  Se  tuottaisi yhteiskunnalle vuodessa  18 milj.mk 

 säästöt. Matkailua  se  piristäisi arvion mukaan vuosittain 
 22-23 milj.mk:lla.  

Vesitietoiminta merenkulkuhallintoon  1.3.1990  

Vuoden  1989  tulo- ja menoarvioesityksen  mukaisesti  me-
renkulkuhallinto  ja  merentutkimuslaitos siirtyvät liikenne-
ministeriön alaisuuteen  1.9.1989  lukien. Vesitieasioiden 
hoidon keskittämistä  on  tarkoitus jatkaa siten, että  tie-  ja 
vesirakennuslaitoksen vesitieasiat ja  niitä hoitava hen-
kilöstö, yhteensä noin  600  henkilöä siirtyvät merenkulkuhal-
lintoon  1 .3.1990  lukien. Samassa yhteydessä tullaan myös 
muilta osin tarkistamaan merenkulkuhallinnon organisaatiota. 

Keiteleen- Päijänteen kanavasuunnitelma käsittää  mm.  viisi sulkukanavaa 	 29 
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VOIMAVARAT  

nossapito,  henkilökohtainen atk). Eri piirien  ja TVH:n DPS6-
laitteet ovat yhteydessä toisiiinsa yleisen dataverkon väli-
tyksellä. Pasilan virastokeskukseen rakennettuun lähi- 
verkkoon  on  yhdistetty kaikki TVH:n tietokoneet. 

Vuoden  1988  lopussa oli TVL:n tietokonekanta seuraava: 
 1 kpl DPS8, 30 kpl DPS6, 17 kpl HP-9000ja n. 1050 mikroa.  

Rakennustöissä vieraan kaluston käyttö väheni 

Rakennustöissä käytettiin vuokrattuja työkoneita  ja 
 ulkopuolisia kuorma-autoja vuoden aikana keskimäärin 

 1050 kpl (1240).Työkoneiden  osuus tästä määrästä oli 
 44 % (43 %).  

Koneita oli riittävästi saatavissa. Vähäistä tarjonnan niukkuutta 
esiintyi eräissä piireissä päällystyskautena tiehöylistä  ja 
tilvistyskalustosta. 

Hintakilpailutilanne  pysyi hyvänä. 

Koneiden vuokrauksessa käytettiin pääasiassa aikataksaa. 
Yksikköhintataksa oli lähinnä kaivu-  ja kuormauskoneiden 
maksuperusteena. 

Konetyön  tuottavuus huonontui  v. 1987 7,1 %  ja  parani  
v. 1988  hieman edelliseen vuoteen verrattuna. 

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

Konevuokria  maksettiin rakennustöissä  122,0  milj,  mk  (133,0 
 milj.  mk)  ja kunnossapitotöissä  58,0  milj,  mk  (57,0  milj.  mk). 

Konevuokrat nousivat vuoden aikana  3,7 % (4,5 %).  

Kuorma-autokuijetusten tuottavuus rakennustöissä pysyi  
v. 1987  ennallaan  ja  parani  v. 1988 n. 2%. 

Erikoistaksojen  käyttö lisääntyi 

Kuorma-autojen kuljetustaksat määräytyivät laitoksen 
kuljetusmaksuneuvottelukunnan kustannuslaskelmien 
perusteella. Tuotantopalkkiotaksan käyttö väheni edelliseen 
vuoteen verrattuna  ja erikoistaksojen  käyttö lisääntyi edelleen. 

Kuljetustaksat  nousivat vuoden aikana  6,9 % (+2,0 %)  

Kaikista ajoista suurin  osa  ajettiin  3-akselisilla  kuorma- 
autoilla. 

Kuorma-autoilla kuljetettiin maa-  ja kiviaineksia  noin  1 7,0 
 milj.  m 3  (13,5  milj.  m3).  Rakennustöissä kuorma-autoja oli 

 591 kpl (7l34cpl)  ja kunnossapidossa  278 kpl (299 kpl). 
 Vastaavasti kustannukset olivat  136  milj.  mk  (154  milj,  mk) 
 ja  87  milj,  mk  (81 mlj.  mk). 

Materiaalit  

Tienpitoainesten ottopaikkoja  1900 kpl  

Laitoksella  on  käytössä noin  1900 tienpitoainesten  otto- 
paikkaa. niissä  on  materiaalia runsas  190  milj.  m3  .Tästä 

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

Tienpitoainesten ottopaikka-alueita hankittiin  340 ha 
 vapaaehtoisin kaupoin  ja vuokrauksin. 

Tiealueen  ulkopuolisia aineksia käytettiin tienpitoon noin 
 20  milj.  m3 . 

Murskaustuotteita  hankittiin  13,8  milj.  m3 ,  josta  36 %  oli 
tehty kalliosta  ja  loput sorasta. 

Omalla kalustolla valmistettiin murskesoraa  1,9  milj.  m3  
eli  13 %  koko murskatusta kiviainesmäärästä.  Omaa 
murskauskalustoa oli jatkuvassa käytössä  7  laitosta. 

Murskattaviksi  soveltuvien kallioesiintymien, karkeiden 
moreenien  ja  pohjaveden  pinnan  alaisten sora-  ja  hiekka- 
varojen etsintää jatkettiin muutaman piirin alueella. Myös 
näiden materiaalien hankintaa tehostettiin. 

Bitumituotteisiin  lähes  200 milj.mk 

Tarvikkeisiin  käytettiin  566  milj.  mk  (512  milj,  mk). 

Tärkeimmät olivat  (milj.  mk)  

1987 1988 

Bitumituotteet  160 192  
Polttoaineet  67 67  
Suolat  51 60  
Koneiden  ja  laitteiden varaosat  39 40 
Betonituotteet  16 15 

1) a.o.  vuoden kustannustaso  
2) näistä urakoitsijoiden käyttämiä bitumeja  1 50  milj.  mk 

 (128  milj.  mk) 
TVL:n  varastoissa oli vuoden  1988  lopussa tarvikkeita 

 101  milj.  mk:n arvosta. 

Kaivinpaalukone  valtatie  3:n siltatyömaalla  Riihimäellä 	 33 
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TUTKIMUS  JA  KEHITTÄMINEN 

Tutkimus-ja  kehittämistoiminnan tämän hetken haasteet 
liittyvät uudistuvaan laitoskuvaan. Kyseessä  on  yhteiskun-
nan tarpeista lähtevä tulosvastuullinen toimintatapa. 
Erityisen keskeisenä nähdään yhteistyön kehittäminen 
yhteiskunnan muiden sektoreiden  ja kulkumuotojen  kanssa. 

Tierekisterin tietokanta  valmistumassa  

Tie-  ja  liikennetutkimuksissa selvitettiin liikennemäärät  ja 
 liikenteen ajalliset vaihtelut yleisillä teillä. 

Liikenne-ennusteiden tarkentamiseksi aloitettiin eri keskus-
ten  välisen liikennevirtainformaation mallintaminen.  

Laitoksen tierekisteri sisältää tiedot yleisten teiden liiken-
teestä, liikenneonnettomuuksista  ja  tieverkon teknisistä 
ominaisuuksista. Kuluneen vuoden aikana viimeisteltiin 
rekisterin uusi tietokantamuotoinen versio, joka otetaan 
käyttöön vuoden  1989  aikana. Tämä parantaa tietojen 
hyväksikäyttöä erilaisissa tienpidon suunnittelua palvele-
vissa sovelluksissa, joita niin ikään parhaillaan vilkkaasti 
kehitetään. 

Tierekisterin tietosisältöä  laajennettiin erityisesti tieverkon 
kunto-  ja kantavuustietojen  osalta. Kehitystyö, joka tekee 
mandolliseksi erilaisten yhteiskunnan toimintoja  ja sen 
maankäyttöä  kuvaavien rekisterien sekä tierekisterin 
yhteiskäytön, käynnistettiin. Tämä mandollistaa  mm.  te-
hokkaamman liikennesuunnittelun. 

Liikenneturvallisuuden osalta painopistealueina ovat olleet 
pääteiden onnettomuuksien ennustemallien kehittäminen, 
taajamien pääväylien turvallisuuden selvittäminen  ja 

 alueellisten turvallisuussuunnitelmien (kuntakohtaisten  ja 
piirikohtaisten) laatimismenetelmien  kehittäminen. 

Viisi vuotta tutkimusta  ja päällysteiden  kuluminen 
 30  %  pienemmäksi 

Asfalttipäällysteiden  tutkimusohjelma (ASTO)  1987-92 
 käynnistyi. Tavoitteena  on  saada päällysteiden kuluminen 

vähenemään nykyisestä  30 %  viiden vuoden kuluttua. Ra-
hallisesti merkitys tielaitokselle  on  vajaa  100 milj.mk  vuo-
dessa. 

ASTO-projekti jakautuu kymmeneen osaprojektiin. Kulle-
kin osaprojektille  on  laadittu oma organisaatio, 
tutkimusohjelma  ja  kustannusarvio sekä aikataulu.  Osa- 
projektit ovat: 

- sideaineet 
- kiviainekset 
- lisäaineet 
-  massat 
- kestopäällysteet 
- kevytpäällysteet  

-  sekoitus 
-  levitys  ja  tiivistys 
- kunnossapitomenetelmät 
- vahvistusmenetelmät 

ASTO-projektin  kokonaiskustannukset kohoavat noin 
 27 milj.mk.  

Vuonna  1987  laadittiin  projektin työsuunnitelma.  Vuonna 
 1988  työryhmät tekivät esiselvitykset  (10 kpl)  ja projektin 

 johto teki niistä tiivistelmän. Varsinaiset tutkimukset 
käynnistyivät vuonna  1988.  Ensimmäiset tutkimukset ovat 

 jo  valmistuneet. Tutkimuksia  on  käynnissä  n. 50 kpl.  Ne 
jakautuvat seuraavasti: 

- VTT  40 % 
-  Korkeakoulut  32% 
- Neste 13% 
- Urakoitsijat  10% 
-  Muut  5 %  

Vuoden  1988  loppuun mennessä tutkimuksen kustannukset 
olivat  4 milj.mk.  

Tieverkon ylläpidon ohjausjärjestelmät kehitteillä 

TVH:ssa  on  kehitteillä  ja  koekäytössä ylläpidon ohjaus-  ja 
suunnittelujärjestelmä  sekä verkko- että hanketasolle (val-
takunnallinen  ja piirikohtainen  järjestelmä). Tieverkon ra-
kenteellista ylläpitoa optimoiva ohjausjärjestelmä käsittää 
PMS:t  (pavement management systems)  sekä siltojen 
ylläpitotarpeen ohjausjärjestelmän  (bridge management 
system).  

Valtakunnallisen tason optimointijärjestelmä ennustaa tiestön 
tilaa nykyhetkestä eteenpäin. Tavoitteena  on  saavuttaa 
tiestömme hoidon  ja  investointien optimaalinen taso, jossa 
yhteiskunnan kokonaiskulut (käyttäjien  ja tienpitäjien  kus-
tannusten  summa) on minimoitu. Hanketason  PMS  auttaa 

 mm. päällystysohjelman  laatimisessa. Siltojen  hallin-
tajärjestelmän  avulla pyritään optimoimaan käytettävissä 
olevat määrärahat siten, että siltojen kunto  ja  palvelutaso 
säilyvät halutulla tasolla. 

Kestopäällystettyjen  teiden ylläpidon ohjausjärjestelmä otettiin 
vuonna  1988 tuotantokäyttöön  sekä verkko- että hanketasolla. 
Järjestelmän kehittämistä  koko  tieverkon käsittäväksi jatket-
tiin. Kunnossapidon vastaavan hallintajärjestelmän 
kehittäminen aloitettiin. 

Hallintajärjestelmän  osalta keskityttiin erityisesti sillantar-
kastusjärjestelmän  ja siltarekisterin  uusimiseen. Aiemmin 
siltarekisteriin  on  kerätty  vain  sillan  alus-  ja päällysraken

-teen yleiskunto, uudistettuun  rekisteriin kerätään kaikki 
 sillan  vauriot eritellysti. Myös muita hallintajärjestelmän 

tietoja  on  rekisteriin lisätty. Uusittu sillantarkastusjärjestelmä 
 ja siltarekisteri  saadaan käyttöön vuoden  1989  aikana. 

Mittava asfalttipäällysteiden kehittämisohjelma jatkuu vuoteen  1992 	 35 
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TUTKIMUS  JA  KEHITTÄMINEN  

Tiesääpalvelua  kehitettiin 

Tiesääpalvelujärjestelmää  on  kehitetty talvikunnossapidon 
tarpeiden pohjalta. Tuleva järjestelmä koekäytettiin Kymen 
piirissä. Tiesääasemia, joita tällä hetkellä  on  käytössä  65, 

 hyödynnetään eri muodoissa lähes joka piirissä. Tavoitteen 
mukaan uusi järjestelmä  on  käytössä pääosassa piirejä 
talvikautena  -90-91.  Järjestelmän avulla tiemestari hallit-
see  sää-  ja kelitilanteen tieverkolla ja  saa tarvitsemansa 
sääennusteet  ja säätutkan  kuvan omaan mikroonsa. 

Tuotantotoiminnan kehitysyksikät perustettiin 

Tuotantotoiminnan tutkimuksen  ja  kehittämisen tehosta-
minen käynnistettiin perustamalla Tampereelle, Kuopioon 

 ja  Ouluun tuotantotekniset kehitysyksikät.  Tampereen ja 
 Kuopion yksiköt keskittyvät lähinnä kunnossapidon mene-

telmien  ja  laitteiden kehittämiseen  ja  tutkimiseen. Oulun 
yksikkö keskittyy pääasiassa rakennustoiminnan tutkimuksiin. 

Valtakunnallinen satamien kehittämisohjelma valmis-
tui 

Satama-asiain neuvottelukunta (SANKA) sai valmiiksi val-
takunnallisen satamien kehittämisohjelman. 

Vesitienpidossa  käynnistyi tietokoneavusteisen väylänsuun-
nittelujärjestelmän, väylä- atk:n kehittämisprojekti. 

Hallinnon kehittäminen 

Suunta tulosohjaukseen  

Tie-  ja  vesirakennuslaitos oli mukana valtiovarainminis-
teriön käynnistämässä virastojen budjetoinnin  ja tu-
losohjauksen kehittämishankkeessa. Sen  tavoitteena oli 
tulosohjauksen edellytysten luominen valtionhallintoon. 

Tulosohjaukseen  siirtyminen edellyttää vapautumista 
määrärahojen tiukasta momenttisidonnaisuudesta sekä 
ohjausjärjestelmien  ja johtamiskulttuurin  muuttamista.  Tu-
losohjaukseen  liittyy myös tuloksellisen toiminnan palkit-
seminen. 

Tulosohjauksessa  toiminnalle asetetaan selkeät tulostavoit
-teet,  joiden toteutumista voidaan mitata. Siksi  koko  organi-

saatioon tarvitaan yhteinen tuloksellisuuskäsitteistö. 

Tavoitteiden selkeys  on  välttämätöntä tuloksellisuuden 
arvioimiselle.  Tulo- ja  menoarvion rakennetta  ja budjetoin-
tia  on  kehitettävä seuraavien periaatteiden mukaisesti: 
-  Virastoa koskevassa  tulo- ja  menoarvion kohdassa 
esitetään viraston keskeiset  tu lostavoitteet. 
- Toimintamenomomentteja  on  mandollisimman vähän, ne 
perustuvat loogisiin kokonaisuuksiin,  ja  niiden sisällä  on 

 mandollisimman suuri liikkumavara. 
-  Viraston johto kohdentaa määrärahat ministeriön ohjaamana 
niin, että tulostavoitteet toteutuvat mandollisimman hyvin. 

Tulosohjauksesta  ja -budjetoinnista  saadaan kokemuksia 
vuoden  1990  tulo- ja  menoarvion toteutumisen yhteydessä. 
Kehittämistyötä jatketaan näiden kokemusten perusteella. 

Tulospalkkiota  kokeiltiin 

Tulospalkkiojärjestelmää  kokeiltiin Turun, Kuopion, Keski- 
Pohjanmaan  ja  Lapin  piireissä. Kukin piiri toteutti erilaista 
mallia. 

Kokeilu vaikutti myönteisesti sekä suoraan piirien tuloksiin 
että välillisesti tuloksellisuustekijöihin kuten johtamiseen  ja 

 yhteistoimintaan. Piirit kehittivät omatoimisesti paremman 
tuloksen  ja palvelukyvyn saavuttamiskeinoja.  

Tuottavuus  ja  taloudellisuus kehittyivät kaikissa piireissä 
myönteisesti. Kokeilu paransi työskentelyilmapiiriä  ja  moti-
vaatiota. Vastuu omasta työstä  ja tavoitetietoisuus kohen-
tuivat.  Toisten työn ymmärtämys lisääntyi  ja  paransi yhteis-
toiminnan edellytyksiä. 

Kokeilu jatkuu vuonna  1989. Tulostavoitteiden  vaativuus- 
tasoa tarkistetaan  ja tulosmittareita  kehitetään edelleen. 
Tulospalkkiojärjestelmä  on  tarkoitus ottaa käyttöön  koko 

 laitoksessa vuoden  1990  alusta lukien. 

Uusi  tiesääpalvelujärjestelmä  valmistuu ensi vuosikymmenen alussa 	 37 
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA  

Kehitysyhteistyövienti  voimakkaassa kasvussa 

Laitoksen kehitysyhteistyövienti kasvoi määrällisesti edel-
lisvuodesta  n. 30 %.  Kaikkiaan viisitoista mekittävää hanketta 
oli käynnissä kuudessa maassa. Vuoden  1988 hankekus-
tannukset  olivat  124  milj. mkja  meneillään olevien hankkei-
den yhteinen kustannusarvio  on  noin  500  milj,  mk. 

Pha  Rungin  telakka taloudellisesti kannattavaksi 

Vietnamissa jatkui Pha  Rungin telakan neuvontaprojekti. 
Telakasta  on  tarkoitus tehdä taloudellisesti kannattava 
itsenäinen tulosyksikkö. Vaiheen kesto  on  kaksi vuotta  ja 

 kustannusarvio  15  milj.  mk . 

Chittagongin konttiterminaalin 	lilkennetavoitteet  
saavutettu 

Bangladeshissä jatkui Chittagongin sataman konttitermi-
naalin kehittäminen. Konttiterminaalille vuodelle  1988  asetettu 
liikennemäärätavoite  60 000 konttia  saavutettiin  jo  vuonna 

 1987.  Vuoden  1988  liikenne oli  70 000  kanttia.  Suomen 
kehitysapu, joka koostuu kalusto-  ja varaosatoimituksista, 

 teknisestä avusta  ja  koulutuksesta, oli vuosina  1984-88 
 yhteensä noin  38  milj.  mk. Monglan sataman konttitermi-

naalihanke aloitettiin. 

Nacalan konttiterminaali  valmis  60000 kontille  

Mosambikissa valmistui Nacalan sataman konttiterminaalin 
kehittämisen toinen vaihe. Konttiterminaaliin  on  koulutettu 
terminaalin käyttö-  ja hallintohenkilöstö,  luotu laitteiston 
huoltosysteemi sekä rakennettu konttikenttiä  ja  muita tar-
peellisia rakenteita noin  60 000  kontin vuotuista liikennettä 
varten. Toisen vaiheen kustannukset olivat  63  milj.  mk . 

 Kolmannen  vaiheen suunnittelu saatiin päätökseen. 

Kaikki Pohjoismaat mukana Beiran satamahankkeessa 

Beiran  satama Mosambikissa  ja  siihen liittyvät  tie-  ja  rauta-
tieyhteydet Zimbabween  ja Malawiin  muodostavat yhden 
eteläisen  Afrikan  tärkeimmistä kuljetusreiteistä.  Sen 

 kehittämiseen osallistuvat kaikki Pohjoismaat, useat muut 
Euroopan valtiot,  USA,  Kanada  sekä  EEC.  Sataman kontti-
terminaalin  1 -vaihe valmistui  ja  11 -vaihe aloitettiin. 

Sambian murskauslaitosten  käyttöä tehostettiin 

Sambiassa  jatkui maan tielaitokselle toimitettujen kolmen 
murskauslaitoksen käytön tehostaminen. Päätavoitteena 

 on  ohjata  ja  kouluttaa paikallista hallinto-  ja käyttöhen-
kilökuntaa. Sambian piirikunnille  on  jatkettu apua 
kuljetuskaluston huoltamisessa.  

100 milj.mk Dar Es Salamiin  sataman konttiterminaa-
lm  rakentamiseen 

Tansaniassa jatkui  Dar es Salaamin  sataman konttitermi-
naalin rakentaminen (kuvassa). Sataman kehittämiseen 
osallistuvat Suomen ohella Ruotsi, Tanska  ja  Hollanti. 
Suomen osuuden kustannusarvio  on 100  milj.  mk .  Suomi 

 toimittaa konttiterminaaliin koneet  ja  antaa niiden käyttö -ja 
huoltokoulutusta  sekä osallistuu myös konttiliikenteen järjeste-
lyihin. 

Tazaran  radan  toimintaa tehostettiin 

Tansanian  ja Sambian välisen Tazaran radan  toiminnan 
tehostaminen jatkui Tansaniassa.  Se  sisältää onnet-
tomuuksien vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä 

 radan raivauskalustotoimituksia.  Suomessa annettavan avun 
määrä  on 29  milj.  mk . 

Tiekaluston  kunnostaminen jatkui Perussa 

Perussa jatkui kehitysyhteistyöhanke, jonka tarkoituksena 
 on  teiden rakentamisessa  ja kunnossapidossa  käytettävien 

tiekoneiden kunnostaminen  ja  siihen liittyvä henkilöstöapu. 
 Projektin  kesto  on  kolme vuotta  ja  kustannusarvio noin  22 

 milj.  mk. Lisäksi  on  valmisteltu tien kunnossapitoprojektia. 

Markkinointiponnistelut  kaupallisessa viennissä 

Laitoksen kaupallisen viennin käynnistämismandollisuuksia 
ryhdyttiin selvittämään suuntaamalla tehostettu markkinointi 
erityisesti Kiinassa, Indonesiassa, SADCC-alueella eteläi-
sessä Afrikassa sekä Egyptissä toteutettaviin kansainvälis-
ten rahoituslaitosten projekteihin. 

Suomalais-neuvostoliittolaisen yhteistyön mandol-
lisuudet Keitele-Päijänteen kanavan rakentemiseksi 

Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksen 
mukaisesti TVH ryhtyi liikenneministeriön myötävaikutuksella 
selvittämään suomalais-neuvostoliittolaisen yhteistyön 
mandollisuuksia Keiteleen-Päijänteen kanavan rakentami-
sessa. Tarkoituksena  on  selvittää, voidaanko kanavan ra-
kentamisella tasapainottaa idänkauppaa toteuttamalla hanke 
bilateraalikaupan puitteissa suomalais-neuvostoliittolaise-
na yhteistyönä. Tavoitteena  on  neuvostoliittolaisten 
urakkaosuus, joka olisi suuruusluokkaa  140  milj.  mk . 

Suunnitelman mukaan neuvostoliittolaiset hoitaisivat maan-
siirtotyöt sekä rakentaisivat viisi sulkua  ja  kuusi siltaa.  

Dar es Salaamin  sataman konttiterminaali 	 39 
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KEHITYSVAIHEET  1799-1988  

Kuninkaallinen Suomen Koskenperkausjoh-
tokunta  1799  

Valtion  tie-  ja  vesirakennushallinnon  alku muotoutui  1700- 
luvun kuluessa  ja  vuonna  1799  perustettiin Kuninkaallinen 
Suomen Koskenperkausjohtokunta.  Sen  tehtävänä oli val-
voa  ja  johtaa vesistö-  ja  järverilaskutöitä, kuivatuksia  ja 

 tulvavahinkojen  torjumista. Tienpito jäi edelleen lääninhal-
linnan huoleksi. Tärkein työkohde oli Kokemäenjoen 
alajuoksun kanavointi. Johtokunnan toiminta keskeytyi 
Suomen  sodan  sytyttyä  vuonna  1808. 

KeisariHinen Koskenperkausjohtokunta  1816  

Keisari Aleksanteri  I  antoi  20.2.1 816  määräyksen perustaa 
Koskenperkausjohtokunta Ruotsin  vallan  aikaista järjestel-
mää vastaavaksi.  Se  oli senaatin talousosaston kanslia-
toimikunnan alainen.  Sen  toiminta alkoi varsinaisesti 
vuonna  1817  ja  nimi muutettiin Keisarilliseksi  Kosken

-perkaus  ja  Kanavatöiden johtokunnaksi  vuonna  1818. 
 Käytännön toimintaa hoitamaan perustettiin  Kosken

-perkausinsinöörikunta  vuonna  1821.  Toiminnan pääpaino 
oli aluksi tulvien ehkäisyssä, soitten kuivatuksessa  ja 

 muissa vesistötöissä. Liikenneyhteyksien parantaminen 
tuli esiin  1830-luvulla. Ensimmäiset valtion rakentamat 
kanavat, Taipale  ja  Konnus,  valmistuivat  1839 vesiliiken-
nettä  helpottamaan  ja  Koskenperkaustoimikunta  rakensi 
vuosina  1833-34 myöstien  Alajärven  ja  Soinin  välille puuta-
varan kuljetuksen mandollistamiseksi.  

Tie-  ja vesikulkulaitosten  johtokunta  1840 

Koskenperkausjohtokunta  sai järjestyssäännön vuonna  1837 
 ja  vuodesta  1840  sitä alettiin nimittää  Tie-  ja  vesikulkulai

-toksen  johtokunnaksi.  Se  oli edelleen kiinteästi yhteydessä 
senaattiin  ja  enemmän komitean kuin keskusviraston luon-
toinen. 

Liikenneyhteyksien rakentaja  

Tie-  ja  vesikulkulaitosten johtokunnnan  alaisuudessa toi-
mineessa  tie-  ja  vesikulkulaitosten insinöörikunnassa  oli 
aluksi päällikön lisäksi  vain  neljä insinööriä, mutta vuodesta 

 1856  lähtien  jo  24  insinööriä,  2 piirtäjää  ja  32 rakennusmes-
taria.  Johtokunnan töissä alkoi liikenneyhteyksien raken-
taminen olla merkittävää  1840-luvulta lähtien. Saimaan 
kanava rakennettiin ensimmäisen kerran  1845-56,  tosin 
erillisen organisaation  turvin,  mutta insinöörikunnan päällikkö 
oli kiinteästi mukana kanavan teknisessä toteutuksessa. 
Muut kanavat rakennettiin johtokunnan toimesta. Vesiliiken-
neyhteyksiä täydentämään rakennettiin maamme  en- 

simmäinen  rautatie Helsingistä Hämeenlinnaan vuosina 
 1858-62. Koskenperkaus-, järvienlasku-  ja  kuivatustyöt 
 olivat edelleen merkittävä  osa  insinöörikunnan  toimintaa  ja 
 1850-luvulla ryhdyttiin myös suuriin suonkuivatuksiin.  

Tie-  ja vesikulkulaitosten ylihallitus  1860  

Vuonna  1860  johtokunta muutettiin  Tie-  ja  vesikulkulai-
tosten ylihallitukseksi  ja  se  toimi maanviljelys-  ja  yleis-
tentölden toimituskunnan alaisuudessa. Ylihallitus sai 
johtosäännön, jossa  sen  tehtäviksi määriteltiin rautateitten, 
sähkölennättimien, kanavien, sulkujen, siltojen, lauttojen 
ym yleisten vesi-  ja  maakulkulaitosten  rakentamista koskevat 

 asiat  sekä telakkain  ja  satamain  rakentaminen  ja  kunnos-
sapito, joenperkaukset järvenlaskut suon-  ja  nevankuiva-
tukset. 

Ylihallitukseen  kuului ylitirehtööri  ja  kaksi insinöörikunnan 
upseeria sekä asessori. lnsinöörikunnan vahvuus oli sama 
kuin vuonna  1856.  Sotilaallinen muoto lakkautettiin vuonna 

 1869  ja  insinöörien määrää lisättiin 28:aan. 

Plirihallinto  muodostetaan 

Maa jaettiin kuuteen, vesistöalueita noudattavaan piiriin, 
jotka olivat Oulun, Vaasan,  Tampereen  (1869  alkaen Länsi- 
Hämeen), Päijänteen, Kuopion  ja  Saimaan piirit. 

Insinöörikunrian  jäsenet olivat mukana rautatierakennuksilla, 
myös rautatieden hallinto  ja  kunnossapito olivat ylihalli-
tuksen tehtäviä kunnes ne siirtyivät vuonna  1877  peruste-
tulle  rautatiehallitukselle. Myös vesiliikenteen edellytysten 
parantamiseen kiinnitettiin runsaasti huomiota  ja  useita ka-
navia rakennettiin  ja  vesireittejä perattiin  ja  syvennettiin. 

 Valtio  rakensi myös joitakin yksittäisiä tietä, esim. Urjalasta 
Lopelle,  ja  suurimpia maantiesiltoja kuten Höytiäisen, Uit-
timeen  ja  Vanajaveden  silta. Edelleen merkittävänä työsar

-kana  olivat järvenlaskut  ja  joenperkaukset,  joiden tarkoi-
tuksena viljelysmaan parantaminen  ja  lisääminen.  

Tie- vesirakennusten ylihallitus 1887  

Uusi johtosäntö vahvistettiin vuonna  1887.  Laitoksen nimeksi 
tuli  Tie-  ja  vesirakennusten ylihallitus  ja  se  toimi maan-
viljelys-  ja  yleisten töiden toimituskunnan  ja  vuodesta  1 892 
kulkulaitostoimikunnan  alaisuudessa. Tehtävät säilyivät 
suunnilleen samoina kuin aiemmin  ja  käsiteltäviin asioihin 
kuuluivat rautateiden, kanavien, siltojen, telakkain, sata-
mien lauttaväylien  ja  muiden  tie-  ja  vesirakennusten  raken-
tamista sekä yksityisten ratojen kunnossapitoa  ja  hallintoa 
sekä järvenlaskujen, vesijärjestelyjen  ja  vesiperäisten  maitten 
ku ivatuksen suoritusta koskevat kysymykset. 

Varistaipaleen  kanavan rakennustyömaan kivenmurskaamo vuonna  1912 	 41  
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KEHITYSVAIHEET  1799-1988  

Ylihallituksen  muodostivat ylitirehtööri, kaksi yli-insinööriä 
 ja  asessori. Vuonna  1900  perustettiin  kolmas  yli-insinöörin 

 virka.  Yhden yli-insinöörin tehtäväalueiksi määriteltiin ka-
navat, sillat, satamat  ja kulkureitit,  toisen puutavaran laut

-taus, vesilaitosten  rakentaminen, vesiperäisten maitten 
kuivattaminen sekä  kolmannen rautatietyöt, asessorin  tuli 
taas tuntea lainopilliset  ja  hallinnolliset kysymykset. Pu-
rijako pysyi ennallaan  ja  kuuden piiri-insinöörin ohella ylihal-
lituksen alaisuudessa oli  14 insiriööriä  ja  20 rakennusmes-
taria  sekä kanavapäällikkö. Töiden lisääntyessä jouduttiin 
palkkaamaan ylimääräisiä insinöörejä  ja rakennusmes-
tareita.  

Liikenteen uudet haasteet 

Rautatiedenrakentaminen  oli vuoteen  1923  asti ylihalli-
tuksen tehtävänä, jolloin rautatiehallitus otti vastattavakseen 
myös tämän tehtävän. Vuosina  1886-1 919  oli rakennettu 

 18  rautatietä, yhteensä  2 324 km  ja luovutuksen tapahtuessa 
 oli neljä rataa tekeillä. Vesiliikenteen edellytyksiä parannet

-tim  sekä vanhoja kanavia uusimalla  ja  uusia kanavia raken-
tamalla sekä laiva-  ja uittoväyliä  parantamalla. Satamara-
kennukset Hangossa  ja Mäntyluodossa  taas paransivat 
meriliikennettä. Suuri uudistus oli vuonna  1918  annettu 
tielaki, joka tuli voimaan  1921.  Siinä tienteko  ja  kunnossa-
pito tulivat valtion huoleksi  ja  valtion hoitoon otettiin yhdellä 
kertaa  24 600 km  teitä. Vuonna  1919  perustettiin väliai-
kainen yli-insinöörin  virka  sekä väliaikainen tieosasto sekä 
yhdeksän väliaikaista tiepiiriä. Uudet tehtävät johtivat ylihal-
lituksen organisaation uudistukseen.  

Tie-  ja  vesirakennushallitus  1925 

Tie-  ja vesirakennushallinnosta  vuonna  1925  annetulla 
asetuksella määrättiin  Tie-  ja  vesirakennushallituksen 
tehtäviksi  
1) kanavalaitoksen  hallinto  ja  hoito, kulkuväylien kehittäminen 

 ja  kunnossapito, uusien satamien, kanavien  ja kulkuväylien 
 suunnittelu  ja  rakentaminen,  

2) suunnitella  ja  suorittaa vesistöjen järjestely-  ja 
uittoväylätöitä,  toimittaa vesioikeuslain määräämiä 
katselmuksia,  

3) tieverkoston  kehittäminen, teiden, siltojen, tielauttojen  ja 
 muiden tielaitteiden rakentaminen  ja kunnosapito ja  

4) hydrografiset  tutkimukset  ja tarkkavaakitukset.  

Tie-  ja  vesirakennushallituksen päällikkönä oli pääjohtaja. 
Neljää edellä mainittua tehtäväkokonaisuutta hoidettiin 
osastoissa, joita johtivat kolme yli-insinööriä  ja toimistoin-
sinööri,  neljäs yli-insinöörin  virka  perustettiin vuonna  1930. 
Johtosäännöllä  määriteltiin eri osastojen  ja  virkamiesten 
työnjako vuonna  1936.  

Uusi plirijako 

Maa jaettiin Uudenmaan, Turun, Hämeen, Viipurin, Karjalan, 
Savon, Vaasan, Oulun  ja  Peräpohjolan piireihin. Uusia 
piirejä  on  muodostettu seuraavasti: Kymen piiri  1945,  Keski- 
Suomen piiri  1948,  Mikkelin piiri  1950  (Kuopion piiri), Kai-
nuun piiri  1 953,(Pohjois -Karjalan piiri  1960),  Keski-Pohjan-
maan piiri  1962.  

Kanava-  ja vesiliikennekysymykset,  väylät, satamat  ja  vesistöt 
olivat  Tie-  ja vesirakennushallituksessa  tärkeitä, mutta 
toiminnan pääpaino siirtyi kuitenkin maantierakentamisen 
puolelle. Uusi tielaki vuodelta  1927  muutti tienpitoa vieläkin 
valtionjohtoisemmaksi  ja  mandollisti moottoriajoneuvoliiken

-teen  kehityksen maassamme.  1930-luvulla alkanut len-
toliikenne laajensi  Tie-  ja  vesirakennushallituksen 
tehtäväkentää. TVH  :n lentokenttäosasto  liitettiin ilmailuhal-
litukseeri  1972.  Myös vesistöasioiden hallinto siirrettiin 
vuonna  1970  perustetulle vesihallitukselle.  

Tie-ja  vesirakennuslaitos  1964  

Vuonna  1964  annettiin asetus  tie-  ja vesirakennuslaitok-
sesta,  jossa määrättiin, että laitoksessa  on  pääjohtaja, 
ylijohtaja sekä tiesuunnittelu-, tierakennus-, silta-, vesitie-, 
hallinto- sekä kone-  ja  varasto-osastot. Vuonna  1975  an-
nettiin laki  ja  asetus  tie-  ja vesirakennuslaitoksesta  1975  ja 

 vuoden  1988  asetus mandollisti viimeisen organisaation 
uudistuksen.  

Rovaniemi-  Kemijärvi maantietä levennetään syksyllä  1916 	 43  
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Kunnossapidon  määrärahat,  milj,  mk  

Mäarärahat  v. 1988 
 kustannustasossa 

 Käytetyt määrärahat 
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Tientekemisen  määrärahat,  milj,  mk 

Määrärahat  v, 1988 
 kustannustasossa 

 Käytetyt määrärahat  

: m 
1984 1985 1986 1987 1988 19891) 

1)  myönnetyl 



TVL:N  MENOT 

Käytetyt määrärahat tehtävittäin  1984 1985 1986 1987 1988 1989  
milj. mk1) (myön- 

netty) 6  

Tie-  ja vesirakennushallinto  yhteensä  361,3 402,0 417,2 461,6 506,9 508,6 
Palkkaukset  296,6 327,6 330,5 372.8 412,9 418,3  
Muut kulutusmenot  47,2 50,6 55,4 59,9 63,3 68,0  
Tietokoneet  ja toimistokalusto  3,9 10,7 15,5 16,4  
Sekalaiset menot  13,6 13,1 15,8 12,5 30.7 22,3  

Tiet yhteensä  3109,8 3383,8 3679,5 4069,3 4239,5 4568,8  
Kunnossapito  1323,7 1474,5 1489,0 1580,5 1694,8 1770,0  
Avustukset  124,0 156,7 184,8 225,4 230,8 221,4  
Kaluston hankkiminen  97.3 115,7 138,8 165.3 187.9 170,0  
Talonrakennukset2  40.7 51,7 43,1 45.5 27,1 38,4  
Tekeminen234  1376,1 1427,1 1642,4 1856,4 1898,6 2167,0  
Ulkop.  tehtävät työt  53,5 52,1 67,9 65,4 57,5 65,0  
Tiealueet  ja tontit  104,5 106.0 113,5 130.8 142.8 137,0  

Vesitiet  ja  satamat yhteensä  161,2 193,3 168,6 233,8 232,0 128,5  
Palkat, käyttö, kunnossapito  36,2 37,4 39.1 45,0 46,8 47,6  
Satamien  rak.  avustus  3,1 4,0 5,3 6,1 6,4 7,1  
Kalusto, talonrak., vesiteiden  ra- 
rakentaminen 25  56.5 57,6 44,4 53,6 46,9 47,8  
merenkulkuhallituksen työt  31 .8 36,0 29,2 41,7 18,0 1  
Muut vieraat työt  33,6 58,3 50,6 87,4 113,9 9,0  

TVL:n  menot yhteensä  3632,3 3979,1 4265,3 4764,7 4978,4 5205,9  
(vuoden  1988  kustannustasossa) 8)  4260,7 4472,5 4696,1 5031,5  

Tienpitoon käytetyt määrärahat (kunnossapito  ja  tekeminen) 

Uusimaa  344,0 384,6 432,7 468,5 533,1 654,0 
Turku 352,2 375,4 408,7 440,4 455,9 493.1  
Häme  299,0 328.4 343,6 389,2 403.7 444,5  
Kymi  142.4 161,2 169,4 191,5 204,7 232,0  
Mikkeli  142,4 157,8 166,2 178,3 209,6 219,0  
Pohjois-Karjala  132,4 138,8 144.9 149,8 146,1 140.0  
Kuopio  168,3 171,4 192,3 201,5 191,2 257,2  
Keski -Suomi 162,0 176,2 194,2 237.1 243,8 277,4 
Vaasa 231.2 258,3 268,3 301,1 293,1 331,5  
Keski-Pohjanmaa  101,9 103,5 108,8 113,5 118,7 117,1 
Oulu 151,8 173,0 174,2 209,7 239.0 239,9  
Kainuu  134,5 133,7 141,5 137,3 134,9 129,1  
Lappi  297,7 291,5 320,6 342,3 324,4 341,7  
TVH  40,0 47,8 66,1 76,9 95,2 60,5 
Koko  maa  2699,8 2901,6 3131 .5 3436,9 3593.4 3937.0 

1)Siirtomäärärahojen  osalta  on  taulukossa ao. vuonna käytetyt  varat 	6  Tilanne  10.5. 1989 
2)Mukaanlukien ulkopuolinen rahoitus 	 Sisältyy kohtaan "Kaluston  
3)Sisältää kunnossapidon työllisyysmäärärahat 	 hankkiminen"  
4)Rakentaminen  ja  suunnittelu yhteensä 	 8)  tr-ind.  114, 1985=100 
5)Sisältää vesitiealueiden hankkimisen 	 Arvio  
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AVAINTIETOJA 

Keh itystietoja  vuosilta  1960-1990 (1  960=indeksi  100) 

Autokanta  

Yleisten teiden  liikennesuorite  

Kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet 

Yleisten teiden pituus  
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Vuoäetl97g-1988 	 1979 1980 1981 	1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988  

Suomen autokanta  (1000  autoa)  1330 1393 1453 1533 1598 1668 1747 1829 1920 2034  
henkilöautot  1170 1226 1279 1352 1410 1474 1546 1620 1699 179  
muut autot  160 167 174 181 188 194 201 209 221 238  

Yleisten teiden liikennesuorite 
(mrd. autokm)  18,0 18,1 18,4 19,1 19,8 20,6 21.6 22.5 23,9 25,6  
henkilöautot  14,7 14,8 15,0 15,6 16.2 16.9 17,8 18,4 19.7 21,3  
muut autot  3,3 3,3 3,4 3.5 3.6 3,7 3,8 4,1 4,2 4,3  

Kuolemaan johtaneet tieliikenne- 
onnettomuudetyleisilläteillä  389 323 335 338 340 319 315 357 352 404  

Yleiset tiet,  km  (sis. rampit ja  74684 74958 75203 75448 75663 75848 76061 76223 76369 76509  
valtatiet 	lauttavälit)  7341 7340 7432 7393 7394 7408 7420 7426 7432 7437  
kantatiet  3671 3690 3688 3682 3778 3773 3790 3960 3955 3991  
muut maantiet  29259 29316 29379 29529 29465 29608 29666 29562 29662 29703  
paikallistiet  34412 34522 34704 34844 35026 35059 35185 35275 35320 35354  

Päällystetilanne.  km  (sis. rampit) 
kestopäällyste  13198 13467 13744 14048 14326 14565 14761 14939 15213 15600  
kevytpäällyste (öljysora yms.)  21187 22207 22861 23769 25043 26116 27261 28260 29053 29616  
sora  40241 39226 38540 37574 36237 35111 33984 32970 32049 31240  

Sillat (ei  sis. putkisiltoja)  8756 8766 8812 8874 8971 8993 9068 9089 9150 9238  
painorajoitetut  1130 867 745 593 417 437 399 365 352 335  

Lauttapaikat  98 93 89 87 88 84 77 69 68 67  

Tienpitoon käytetyt määrärahat  
milj.  mk  (v. 1988  kustannustaso)  3252 3195 3093 3112 3254 3167 3262 3446 3628 3593  

Tekeminen  1780 1748 1671 1717 1708 1614 1604 1806 1960 1898  
Kunnossapito  1472 1447 1422 1395 1546 1553 1658 1640 1668 1695  

Kotimaan vesiliikenteen kuljetus- 
suorite (mrd. tonnikm)  5,4 5,2 5,0 4,5 4.6 4,3 4,2 4,5 4,2 4,1  

Vesiteihin  käytetyt määrärahat  
milj,  mk  (v. 1988  kustannustaso)  144 141 142 156 148 151 161 139 153 122  

vesitietyöt  64 67 77 78 73 67 65 48 57 47  
käyttö  ja  kunnossapito  37 37 37 39 42 42 42 43 48 47  
merenkulkuhallituksen rahoit- 
tamat  ja  muut vieraat työt  43 37 28 39 33 42 54 48 48 28  

TVL:n  oma henkilöstö  15354 15102 14773 14628 14108 13320 13200 13092 12706 12319  

tiehöylät  619 600 589 582 573 555 535 515 505 498  
kuorma-autot (raskaat)  965 982 946 934 906 909 897 874 855 836  
pyörätraktorit  473 442 477 448 444 412 385 367 344 312  
pyöräkuormaimet  145 156 161 157 166 184 183 181 176 191  

Kehitysyhteistyäprojektit,  milj.  mk  
(V. 1988  kustannustaso)  29 61 70 60 53 35 52 63 99 123 
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VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET  I FINLAND 1988 

Till  läsaren 

Året  1988 är  ett av  de  sällsynta  år  i vägverkets historia,  då 
man  genom lagstiftningsåtgärder berört väg- och vat-
tenbyggnadsverkets verksamhet. Denna gång var det fråga 
om  en  förändring av förordningen; lagen, som  är  frän  år 
1975,  förblev oförändrad. 

Genom  den  nya förordningen kunde VVV:s arbete i 
betydande  grad  moderniseras: VVS omorganiserades och 

 en  stor  del  av beslutsfattandet delegerades nedåt.  Om man 
 tänker  på  det praktiska väghållningsarbetet har vägmästa-

rdistrikten efter  år 1988  betydligt större befogenheter  än 
 tidigare och detsamma kan sägas om VVV:s distrikt. VVS 

har  på  motsvarande sätt fått större handlingsfrihet gente-
mot trafikministeriet och statsrådet. Som exempel  på  detta 
kan  jag  nämna, att beslutandet av VVV:s arbetsordning  nu 
är  generaldirektörens sak och att utnämningarna i allt högre 

 grad  sköts internt inom verket.  

Under  ett flertal  år  var målstyrningen vår styrningsfilosofi. 
 Den  har utvecklats vidare och  nu  antagit  en  ny  form. 
 Resultatstyrningen kommer  under de  närmaste åren att 

vara ett av  de  mest kännetecknande dragen i VVV:s arbete. 
Utvecklingen  under år 1988  fortsätter  på  många sätt såväl 
i VVS som i VVV:s distrikt. År  1990  blir väg- och vat-
tenbyggnadsverket enbart ett vägverk,  då vattenvägavdel-
ningen  och distriktens vattenvägsektor införlivas med 
sjöfartsverket. Samtidigt kommer VVS:s kollegium att 
ersättas av  en  styrelse för vägverket.  I  styrelsen kommer 
det förutom representanter för vägverket också att sitta 
representanter för utomstående, i vägpolitik  på  sätt eller 
annat engagerade instanser. 

Året  1988  får inte heller glömmas  I  det hänseendet, att  vi då 
 som det första statliga ämbetsverket  under en  försöksperiod 

kunde betala  de  anställda resultatlön.  I  Lapplands, Meller-
sta Osterbottens,  Kuopio  och Abo distrikt prövades olika 

resultatlönsystem.  Som  en  följd av detta kunde  man under 
 våren  1989  betala ut totalt  9  miljoner  mk  i resultatlän  åt de 

 anställda i dessa distrikt. Lönen betalades ut om  de 
 uppställda målen nåddes eller överträffades.  

Då jag  våren  1989  skriver detta återkallas intensivt i minnet 
det faktum, att beläggningsarbetet  år 1988  var synnerligen 
omfattande; över  6000 km.  Hösten  1988  var utgångsläget 
inför vintern för vägbeläggningarnas  del  gott. Längden av 
vägar, där spårdjupet överskred det anvisade värdet var 
rätt liten,  på huvudvägnätet  nästan obefintlig. Förutom det 
normala beläggningsanslaget fick vägverket ett betydande 
beläggningsanslag som ett  led  i förbättrandet av han-
delsbalansen mellan  Finland  och Sovjetunionen.  

Sedan  kom vintern  1988/89,  som vad väghållningen be-
träffar var helt exceptionell.  På  vidsträckta områden i södra, 
mellersta och västra  Finland  behövde  man  betydligt mera 

 salt  och  sand än  planerat, medan  man I  norra och östra 
 Finland  brukade mera resurser  än  beräknat  till  snöröjning. 

 Den  ökade trafiken och nämnda svåra vinter har lett  till,  att 
vägarna våren  1989  har betydligt djupare spår  än  ett  år 

 tidigare.  

I  övrigt berättas det väsentliga om väg- och vat-
tenbyggnadsverket  år 1988 på  sidorna som följer. 

Helsingfors, april1989  

Jouko Loikkanen  
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Internationellt 

Av geografiska och språkliga skäl  är vi  ett isolerat  folk.  Detta 
kanske inte enbart  är en  nackdel.  Men en  höjning av 
levnadsstandarden kräver ekonomiskt umgänge, vilket i  sin 

 tur kräver att  man  håller sig väl framme i  den  tekniska 
utvecklingen. 

Som ett litet  land  har  vi  mera att  få. Men  nationens framgång 
kräver att andelen av det som kan ges, kunskap och egna 
produkter, ökar.  I  denna dubbelriktade trafik har väg- och 
vattenbyggnadsverket sitt eget fält att ta  hand  om. 

Listan av  de  internationella organisationer, 	vilkas 
verksamhet verket deltar,  är  omfattande. Annu mer im-
ponerande  är  det tal, som beskriver antalet deltagare i 
internationella möten, kongresser och studieresor. 

Tyvärr  är  det  på  detta område  så,  att kvantitet inte ersätter 
kvalitet och verkets axlar  är  smala. Spridandet av kunskap, 

 till  vilket  jag  också räknar läsande av utländsk litteratur i 
hemlandet,  faller  ofta  på få  och samma individer. Eftersom 
det  dock  alltid fastnar något mellan öronen  är  det lika 
beklagligt, om och när kunnandet inte  tar form  av praktiska 
slutledningar. 

Lättast  är  det att upprätthålla kontakter  till de  nordiska 
länderna.  Vi  har  en  gemensam kulturell bakgrund och 
historisk  tradition  samt ett likartat sätt att tänka. Sveriges 
internationella kontaktyta  är  mångfaldig i jämförelse med 
vår.  Då  ledningen inom  den  ur vår synpunkt viktigaste 
internationella organisationen, Nordiska Vägtekniska För -
bundet (NyE), från början av  år 1989  flyttades  till Finland  för 

 en fyraårsperiod, är  detta för oss inte blott  en  möjlighet  till 
 kunskapsutbyte utan även ett tillfälle att  visa  vårt kunnande. 

Betydande organisationer  på  vägsektorn  är PIARC, Per-
manent International Association of Road Congresses  och 

 OECD, Organization for Economic Co-operation and De-
velopment. Den  förra består av  12  kommittéer, vilkas 
medlemmar valts för perioden mellan två kongresser dvs 
fyra  år.  Kommittéerna täcker organisationens hela 
verksamhetsområde.  Finland är  representerat i sju kom-
mittéer och verket i två av dessa. OECD:s verksamhet  är 
projektartad;  undersökningar, seminarier, minikongresser 

 mm. Den  viktigaste organisationen  på vattenvägsidan är 
PIANC, Permanent International Association of Navigation 
Congresses.  

Dessutom deltar verkets representanter i följande interna-
tionella samarbetsorganisationers verksamhet: 
ECE,  Economic Commission for Europe 
ICHCA,  International Cargo Handling Coordination Asso-
ciation 

IALA,  International Association of Lighthouse Authorities 
Al PC, Association Internationale des Pontes et Charpentes 
IRF, International Road Federation 
lOI,  International Commission On Illumunation 
EUCO-COST, Commission on the European Communi-
ties/European Co-operation in the Field of Scientific and 
Technical Research 
TRB,  Transportation Research Board 
PTRC,  Planning and Transport Research and Computation 
UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Devel-
opment  
och i Norden: 
NKV/TTV,  Nordisk Kommitté för Vägtrafiklagstiftning/ 
Trafiktekniska utskottet 
NKTF,  Nordisk Kommitté för Transportekonomisk Forskning 
NORDPIANC,  Permanent International Association of 
Navigation Congresses 
NAT,  Nordiska Rådets Ambetsmannakommitté för Trans-
portfrågor. 

Verket har blivit  en  betydande  administrator  för Finlands 
utvecklingssamarbete.  Under  det gångna året användes 

 124  miljoner  mk.  Totalkostnaderna för  de  projekt som  är på 
 gång uppgår  till  nära  en  halv miljard. Tidigare har avdelning-

en för utvecklingssamarbete vid  UM  endast godkänt  vat-
tenvägprojekt, men nu  kommer vägarna med som un-
derhållsprojekt. Projekten inom utvecklingssamarbetet 
beskrivs närmare  under  rubriken Internationell verksamhet.  

I  utvecklingssamarbetet  är  huvudvikten inte lagd vid  export 
 eller  import  av högt utvecklad teknologi, utan vid vägled-

ande av samarbetsparten  till  högre teknologi. För verket 
och dess anställda ligger  den  största betydelsen i att  få 

 erfarenhet av internationellt umgänge. 

Inspirerad av handels- och industriministeriet har VVS 
också förbättrat beredskapen för kommerciell  export.  Början 
har inte varit uppmuntrande. Verkets  motion  ströks över i 

 1984  års budgetförslag. Först nästa  år  gavs tillstånd. 

Konkurrensen  på den  internationella marknaden har blivit 
allt hårdare. Möjligheterna  till  marknadsföring och  till  att 
göra det egna kunnandet känt har varit synnerligen be-
gränsade,  då  inga separata budgetmedel erhållits. Små 
jobb har  vi dock  fått.  Den  kom merciella exporten har anpas-
sat sig  bra  som bihang  till  utvecklingssamarbetet. 

VVS:s mål  är  inte att bilda  en  internationell ingenjörsbyrå för 
att i allt högre  grad  kunna verka utomlands. Målet  är  att i 
samarbete med konsultföretag, maskintiliverkare  m fl  främja 
exporten av finskt kunnande och finska produkter.  

Väinö Suonio  

Överdirektör  Väinö Suonio  avled som följd av ett plötsligt sjukdomsanfall  den 6 mai 1989 under en  tjänsteresa i  Peking. Hans  uppdrag 	51  
var att underteckna ett multilateralt avtal mellan Finlands och Kinas vägmyndigheter om  export  av finländsk vägprojektetings- och 
vägbyggnadsteknologi  till  Kina. 



SAMMAN  DRAG  

Vägtraf  i  ken  

Av trafikarbetet i hela landet utförs  ca 70 % på de  allmänna 
vägarna. Ar  1988  var trafikarbetet  på de  allmänna vägarna 

 25,6  miljarder bilkm. Trafiktillväxten  under år 1988  var 
 ca 7  %.  

Under  1980-talet har trafikarbetet  på de  allmänna vägarna 
vuxit  41  %,  vilket  är  betydligt kraftigare  än den  allmänna 
ekonomiska tillväxten (BNP har vuxit  ca 26  %).  Speciellt 
snabb har trafiktillväxten varit  på  huvudvägarna, där ök-
ningen  är 55  %.  Pä de  övriga vägarna har trafiken ökat 

 27%.  

Över två miljoner bilar i  Finland 

I  slutet av  år 1988  fanns det  2,03  miljoner bilar i vårt  land. 
 Av dessa var  1 ,80  miljoner personbilar. Antalet personbilar 

ökade  under  det gångna året med  5,7 %  och antalet övriga 
bilar med  7,8%. I  slutet av  år 1988  fanns det  362  personbilar 

 per 1000  invånare. 

Bilbestånd  (31.12)  Föränd- 
ring  

1987 1988 %  

Personbilar  1698671 1795908 5,7  
Bussar  9233 9229 0  
Lastbilar  51956 52736 1,5 
Paketbilar  146219 160901 10,0 
Specialbilar  13640 15392 12,8  
Totalt  1919719 2034166 6,0 

På  1990-talet beräknas personbilstrafiken öka  ca 30 % 
 och lastbilstrafiken  ca 1 0  %.  

Det beräknas, att antalet personbilar  år 2000  uppgår  till 
2,5  miljoner, vilket skulle innebära, att antalet personbilar 

 per 1000  invånare  då  skulle vara  495.  

Allmänna vägar,  km Föränd - 
i slutet av året  ring 

1987 1988  

Riksvägar  7432 7437  ^5  
Stamvägar  3955 3991 +36  
Regionala vägar  7815 7834 +19  
Matarvägar  14766 14767 +1  
Förbindelsevägar  42122 42168 +46  
Totalt  76090 76197 +107  

Motorvägarnas längd var i slutet av  år 1988 214 km 	(204 
km år 1987)  och motortrafikledernas längd  189 km (156 
km).  

Trafiktillväxten har ökat köbildningen  

I  början av årliondet förekom trafikstockningar och köer 
närmast  på  huvudstadsregionens utfartsvägar i veckosluts- 
och arbetsresetrafik.  Nu är  köerna och stockningarna 
allmänna  på  nästan alla riksvägar. 

Största delen av stockningarna uppstår fortfarande i 
veckoslutstrafiken,  men  långa bilköer har snabbt blivit allt 
vanligare också i vardagstrafik. Ar  1988  förekom vecko-
slutsstockningar  på en  sträcka av  720 km  och långa köer  på 
en  sträcka av  1840 km  av huvudvägarna.  Den  totala längden 
av vägar med köer eller stockningar ökade med  190 km  från 
föregående  är.  

Trafikproblemen i  de  stora städerna och  på 
huvudvägnätet  ökade  

De  påbörjade och  under de  närmaste åren planerade stora 
huvudvägsprojekten inverkar förbättrande  på  vägförhållan-
dena först i början av 1990-talet. 

Trafiktillväxten, som  är en  följd av  den  splittrade 
samhällsstrukturen  på  stadsområdena och det ökade bilin-
nehavet, har tillspetsat trafikproblemen i  de  stora städerna 
och i synnerhet i huvudstadsregionen. Huvudvägnätet och 
gatunäten i  de  stora städerna kräver betydande investe-
ringar för att kunna förmedla  den  ökade trafiken; i annat  fall 

 försämras körförhållandena och trafiksäkerheten och 
trafikkostnaderna och miljöproblemen ökar. 

Huvudvägarnas fördelning  1987 1988 
på  olika servicenivå- och 

Vagarna  hastighetsbegränsnings- 
klasser,  (km) km %  km %  

Ari  988  ökade längden av det allmänna väg nätet med  107 
km,  närmast som  en  följd av att enskilda vägar blev allmänna Goda körförhållanden  9020 80 8870 78  
vägar.  Den  regionala vägen mellan  Pieksämäki  och Suonen- Köer, svårt att köra om  1700 15 1840 16  
joki  blev stamväg.  I  slutet av året var  de  allmänna v"garnas Stockningar 	trafiken  620 5 620 5  
längd  76197 km,  Vägen blockerad  50 0 100 1 
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Hastighetsbegränsning:  
100 (120) km/h 	8630 	76 	8690 	76 
80(70) km/h 	2420 	21 	2410 	21 
60 ( 50) km/h 	 340 	3 	330 	3  

Totalt 	 11390 	100 	11430 	100  

Bärigheten  på de  permanentbelagda vägarna har 
förbättrats  -  spåren har minskat  

De  belagda vägarna byggs för att hålla i  15-30 år,  varefter 
vägkonstruktionen bör förstärkas. Största delen av  de  be-
lagda vägarna i vårt  land  byggdes  på 1960-  och 70-talen. 
Det belagda vägnätets skick och  de  föråldrade konstruktion-
erna förutsätter, att största delen av  de  belagda vägarna 
förbättras ännu före  är 2000. 

De  belagda vägarnas bärighet och skick förbättrades 
tydligt  under år 1988. 

I mitten  av ärtiondet utgjorde spärslitaget  på  huvudvägarna 
det största problemet.  Under de  två senaste åren har 
spårbildningen tydligt minskat.  I  slutet av beläggningssä-
songen hösten  1986  fanns det överstora spårdjup  på en 

 väglängd av  360 km,  senaste höst endast  120 km.  

Ar  1988  var längden av permanentbelagda vägar med dålig 
bärighet  2100 km (14 %).  Skadorna  på  själva vägkon-
struktionen var ännu rätt lindriga.  Den  tilläggsbudget  på 200 

 miljoner  mk,  som erhölls för ombeläggningsarbeten har 
bidragit  till den  positiva utvecklingen  under år 1988. 

En  femtedel av  oljegrusvägarna  är  fortfarande i dåligt 
skick 

År  1988  ökade längden av oljegrusvägar med dålig ytbeskaf-
fenhet. Bärighetssituationen förbättrades  dock. På en 

 sträcka av  5200 km (20%)  var ytan dålig och totalt  5120 km 
(19%)  hade otillräcklig bärighet. Ett flertal oljegrusvägar  är 

 över  sin  hela längd i dåligt skick. 

Trafiksäkerheten 

År  1988  rapporterade polisen  ca 16750  olyckor  på de 
 allmänna vägarna.  I  dessa  dog 455  personer och  6630 
 skadades.  I  jämförelse med medelsnittet för åren  1985-87 
 var antalet olyckor  ca 15 %  större, antalet förolyckade  18 % 
 större och antalet skadade  11 %  större  år 1988.  

Hälften av olyckorna skedde  på  huvudvägarna  

Ca 57%  av dödsolyckorna och  48%  av personskadeolyck
-oma  på de  allmänna vägarna skedde  på  riks- och 

stamvägarna.  I  tätorterna skedde  ca 18%  av personskade-
olyckorna.  I  ungefär hälften av dessa var  en  cyklist eller 
fotgängare inblandad. 

Fotgängar-,  cykel- och mopedolyckornas antal var  1330  st, 
vilket  är 80  fler  än år 1987. I  dessa olyckor  dog 125  och 
skadades  1005  fotgängare, cyklister eller mopedister.  

De  allvarliga olyckorna  är  ofta  en  följd av för höga has-
tigheter  

I  november  1987  påbörjades ett tvåårigt försök med has-
tighetsbegränsningar, som varierar enligt årstid. Has-
tighetsbegränsningar  på 120 km/h  och  100 km/h  sänktes 

 under en  fyra månader lång vinterperiod  på en  sträcka av 
drygt  2000 km  och begränsningar  på 80 km/h  höjdes  under 
en sex  månader lång sommarperiod  på en  sträcka av drygt 

 500 km.  Målet med försöket  är  att utreda, hur mycket 
trafiksäkerheten förbättras av att hastigheterna sänks vid 

 de  dåliga förena  under  vintern och vilken inverkan höjnin-
gen av hastigheterna  på  sommaren har.  Under  vintern 

 1987/88  sjönk det totala antalet olyckor  på  försökssträck - 
oma  med  12 %.  Tydligast minskade antalet allvarliga olyckor. 

Trafikbeteendet har  under de  senaste åren genomgått  en 
 förändring, vars följder högst troligt kan skönjas i olyckssta-

tistiken. Enligt haverikommissionerna har olyckorna allt 
oftare förorsakats av för höga hastigheter. 

VäghåUningen 

Väghållningsanslagen  minskade reellt med 
 35  miljoner  mk  

Totalt användes  3593  miljoner  mk  till  väghållning.  1695 
 miljoner  mk  finansierades från momentet för vägars un-

derhåll,  1898  miljoner  mk  från momentet för vägbyggnad, 
 100  miljoner  mk  från sysselsättningsanslagen och  10 

 miljoner  mk  från arbetsanslagen för arbetskolonier. 
Väghållnings-anslagen var  år 1988  reellt  35  miljoner  mk 

 mindre  än år 1987.  

Tyngdpunkten försköts  mot  huvudvägarna  

I  väghållningen skedde  år 1988 en  tydlig förskjutning från 
det lägre vägnätet  till huvudvägnätet  och speciellt  till 
förbättrandet  av  de  permanentbelagda vägarna. Proble-
men har som  en  följd av  den  kraftigt ökade trafiken  år  för  år 

 blivit allt tydligare  på  huvudvägarna. För att stoppa öknin-
gen av antalet huvudvägar med för stora spårdjup och med 
betydande köbildn ing, har  man  flyttat medel från utvecklan-
det av det lägre vägnätet  till  tryggandet och förbättrandet av 
huvudvägarnas allmänna skick och kapacitet. 

Framkomligheten förbättrades 

Huvudvägarnas framkomlighet förbättrades kännspakt,  då 
de  nya avsnitten av  de  livligt trafikerade riksvägarna mellan 
Helsingfors och Lahtis och Helsingfors och Tavastehus 
öppnades för trafik. Totalt byggdes  år 1988 23 km motor- 
och motortrafikvägar. Huvudvägarnas linjeföring 
förbättrades  på en  sträcka av  50 km. Ovriga  vägars 
framkomlighet förbättrades  på en  sträcka av  140 km. 

 Smidigheten i trafiken förbättrades dessutom genom  
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förbifarts- och genomfartsarrangemang i  10  städer ÅBO 
Lv  189  Åbo-Nådendal  197 	1989 

Flyttandet  av tyngdpunkten  till  huvudvägarna syns inte 
omedelbart i kostnaderna eller i vägtrafikförhållandena. 
Käer och stockningar förekom  trots de  vidtagna åtgärderna 

 på  huvudvägarna i  7 %  större omfattning  än  föregående  år. 
 Ar  1988 lade man  stor vikt vid projekteringen av 

huvudvägsprojekt.  Man  strävade också  till  att hålla  fast  vid 
huvudvägsprojektens tidsplaner  trots  att anslagen var 
mindre  än  beräknat.  I  vissa  fall  kunde tidsplanerna  rent  av 
göras strängare. 

Säkerhetsfrämjande åtgärder 

Olycksutvecklingen har  under de  senaste åren vänt sig  mot 
 det sämre, vilket kräver att  man  fortgående forskar i orsa-

kerna  till  olyckorna och att  de  problematiska vägavsnitten 
genom vägtekniska åtgärder förbättras. Olycksrisken  på 

 huvudvägarna minskas i betydande  grad  genom byggande 
av motorvägar, förbifartsvägar och övriga högklassiga vägar. 
Separata säkerhetsfrämjande väg- och gatusaneringar samt 
cykel- och gängvägar byggdes  ca 12 %  mera  än  föregående 

 är.  Det faktum, att huvudvägarna prioriteras i väghåll-
ningsverksamheten, har inte minskat  på  antalet och bety-
delsen av  de  säkerhetsfrämjande åtgärderna  på  det lägre 
vägnätet.  

De  belagda vägarnas skick förbättrades  

De  belagda vägarnas skick förbättrades i hög  grad.  Antalet 
huvudvägar som var i dåligt skick minskade med  en  fjär-
dedel. Hösten  1988  fanns det tydligt mindre spår i belägg-
ningen  än under de  föregående åren. Beläggningarna för -
nyades  på en  sträcka av totalt 4100km, vilket  är  över  700 
km  mera  än år 1987. 

De  belagda vägarna grundförbättrades  på en  sträcka av 
 800 km,  dvs  20 km  mera  än år 1987. Den huvudvägsprio-

riterande  politikens verkningar syntes tydligt i förbättrandet 
och beläggandet av grusvägar, som minskade från  1210 
km år 1987 till 995 km år 1988.  

Servicestandarden hölls oförändrad 

Servicearbetenas  standard  hölls  på  samma nivå som  de 
 senaste åren. Servicearbetenas kostnader ökade pga  den 
 varma vintern, som medförde högre snöröjnings- och 

halkbekämpningskostnader  än  normalt.  

De  viktigaste vägbyggnadsprojekten  år 1988  

Projekt 	 Kostnadskalkyl 	Öppnas  

	

(mill,  mk') 	för trafik 

NYLAND 
Ry  3 Vandaforsen-Käinby 215 1988 
Ry  4 Anäs-Mäntsälä  122 1988 
Ry  3 Käinby-Tavastehus  länsgräns  576 1991 
Lv Tammisto-Vitbäcksvägen  142 1991 
(Tusbyvägen)  

TA VASTE H US 
Ry  5 Joutjärvi-Vierumäki 	 122 	1988 
Ry  3  Nylands länsgräns-Tavastehus  520 	1991  

KUOPIO 
Ry  5  Vuorela-Siilinjärvi 	 235 	1992  

MELLERSTA  FINLAND 
Ry  4 Mattilanniemi-Lohikoskentie 	200 	1989 

ULEABORG 
Ry  4  Kempele-Kiviniemi 	 150 	1990  

KAINUU 
Rv5VidKajana 	 106 	1989 

Väghållningskostnaden  enligt  ätgärdsgrupp 
(Vägb. md.  114), milj.mk 

1986 1987 1988 

Service  
Sommerservice  193 172 163  
Vinterservice  273 291 398  
Ovriga  servicearbeten  252 282 266  
Färjor  137 134 127  

Totalt  856 879 953  

Underhåll och grundförbättring 
Grusvägar  232 201 160  
Oljegrusvägar  448 430 447  
Permanentbelagda vägar  403 400 509  
Broar  127 138 87  
Ovrigt  88 81 65  

Totalt  1297 1250 1268  

Utveckling 
Huvudvägar 
Kapacitetsförbättring  211 264 252  
Förbättring  49 75 87  
Förbifarter  112 114 176  
Säkerhetsarrangemang  87 82 78  
Cykel- och gångvägar  39 35 46  
Nya väg- och broförbindelser  32 21 4  

Totalt  529 591 643  

Ovriga  vägar 
Kapacitetsförbättring  2 1 1 
Förbättr.  av belagda vägar  84 127 92  
Beläggning av grusvägar  493 543 462  
Förbifarter  25 6 0  
Säkerhetsarrangemang  41 46 80  
Cykel- och gångvägar  93 95 83 
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Nya väg- och broförbindelser  156 155 126  

Totalt  895 973 845  

Totalt  1424 1564 1488  

Ospecificerade  0 38 72 

Åtcärdskostnader  3577 3731 3782  

Anslag (vägb.ind.  114)  

Underhåll 	 1640 	1668 1695  
Byggande 	 1805 1969 1898  

Öppenhet i vägprojekteringen  

I vägprojekteringsverksamheten  gick  man in  för  en  allt 
öppnare och interaktivare projekteringsprocess.  Man  in-
formerar om planerna från första början och  man  strävar  till 

 att  få de  olika intressenterna att framföra sina mål och 
 problem.  Som ett långt drivet exempel  på en  sådan  praxis 
 kan  man bla  nämna projekteringen av Västerleden-Ringväg 

lii  Esbo.  

Av  de  lokaliserings- och utredningsplaner som färdigställ-
des, var planen för Helsingfors-Tammerfors mo-
torvägssträckning mellan Tavastehus och Tammerfors  en 

 av  de  viktigaste. 

Följande betydande arbetsplaner uppgjordes: 

Helsingfors-Tammerfors motorväg mellan  Riihimäki  och 
Tavastehus 
Lv  137 (Tusbyvägen)  mellan Vitbäcksvägen och  Maan-
tiekylä  
Helsingfors -Lahti-Lusi  motorväg mellan Myllykylä och  Hei-
nolankylä (Heinola  förbifart) 
Kotka-Fredrikshamn motorväg mellan Otsola och  Summa 
Ry 17  mellan Ylämylly och Noljakka i  Joensuu 
Ry  4  ombyggnad  till  motorväg mellan Kello och Räinänperä 

 (Haukipudas) 

Broprojekteringstävling  för inbjudna 

Broprojekteringen utgör  en  synlig  del  av vägprojekteringen. 
 Under de  senaste åren har  man  anordnat projekterings-

tävlingar i sådana  fall,  att broplatsen varit krävande och 
befunnit sig  på  stadsområde. Ett exempel  på  detta var pro-
jekteringen av Tähtiniemi motorvägsbro i  Heinola.  I  tävlin-
gen deltog fyra inbjudna byråer med totalt tio förslag. 

VATTEN VÄGARNA 

Rekordår för trafiken  på Saima  kanal 

Genom Saima kanal transporterades  den  rekordartade 

mängden  1,67 milj.t(1 51 milj.t) gods,  vilket  är 10,3%  mera 
 än år 1987. De  viktigaste godsslagen var råtimmer, sågvirke, 

papper, råmineraler, mineralprodukter och sellulosa. Trans-
porten av skogsindustriprodukter ökade med över  40 %  i 
jämförelse med föregående  år. 

De  markerade farledernas längd var  13900 km 

I Finland är de  utprickade farledernas totala längd  13900 
km.  Av dessa ligger  7700 km  vid kusten och  6200 km  i 
insjösystemet. Av insjölederna  är 770 km Saimens  djupfar-
leder,  2900 km  huvudfarleder och  2500 km  sidofarleder. 
Förutom dessa finns det  3300 km  farleder avsedda för 
stockflottning. Verket sköter om  25  slusskanaler och  32 

 öppna kanaler. 

Det finns  63  hamnar i vårt  land.  Av dessa  är 31  kommunala 
allmänna hamnar. Förutom  de  kommunala hamnarna finns 
det  13  betydande industrihamnar och ett flertal mindre 
lastnings- och lossningshamnar. 

Samarbetsplaner  för byggande av  Keitele-Päijänne  ka-
nal 

Möjligheterna för byggandet av  Keitele-Päijänne  kanal som 
ett finskt-ryskt samarbetsprojekt utreds som bäst. Enligt  de 

 preliminära planerna skulle kanalen byggas  under  åren 
 1990-93.  

Kanalens byggkostnader  är ca 180  miljoner  mk,  av vilket 
 den  ryska andelen skulle vara  140  miljoner  mk. 

Vattenvägverksamheten  underställs sjöfartsförvaltningen 
 1.3.1990 

I  enlighet med propositionen angående statsförslaget  1989 
 underställs sjöfartsförvaltningen och havsforskningsinsti-

tutet trafikministeriet från början av september  1 989.  Cen-
traliseringen av vattenvägfrågorna skall enligt planerna 
fortsätta  så,  att väg- och vattenbyggnadsverkets  vat-
tenvägsektor  inklusive personalen flyttar över  till 

 sjöfartsförvaltningen  1 .3.1990. I  detta samband kommer 
 man  också i övrigt att granska vattenvägförvaltningens 

 organisation.  

Personalen 

Personalen reduceras 

Verkets egen  personal  bestod i slutet av  år 1988  av  12319 
(12706)  anställda.  De fast  anställdas antal vari  0284 (10561) 

 och  de tidsbundet  anställdas antal  2035 (2145).  

Verkets  personal  har  under  åren  1989-88  minskat med 
 2800  personer. 

Enligt planerna kommer personalen att  under  åren  1989-91 
 att ytterligare skäras ned med  600  personer. Vidare flyttar 

 600  personer över  till  sjöfartsförvaltningen i samband med  
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omorganiseringen av vattenvägsektorn. Reduceringen av 
personalen  är en  följd av utvecklandet av väghållningsme-
toderna och teknologin samt verkets  organisation  och 
förvaltningen övrigt. Reduceringen sker genom naturligt 
bortfall. 

Över  180  miljoner  mk  till  anskaffning av egna maskiner  

I  underhållet av  de  allmänna vägarna används i huvudsak 
verkets egna maskiner.  Till  maskinanskaffning användes 

 181,1  miljoner  mk  (165,8  miljoner  mk).  Följande nya tunga 
väghållningsmaskiner  togs  i användning: väghyvlar  29 (46), 

 lastbilar  72 (93),  hjullastare  50 (10)  och traktorlastare  48 
(2). 

Färjfarkosten  "Merisilta"  började trafikera mellan Karlö 
 (Hailuoto)  och fastlandet. 

Över  1000  mikrodatorer 

ADB utrustningen kompletterades i stor omfattning.  Till 
 anskaffning av datorer och tilläggsutrustning användes  35 

 miljoner  mk.  

VVV:s  ADB-system bygger  på DPS6-datorer (resursörvalt-
ningens  system), H P-9000 -datorer (vägprojektering) och 
mikrodatorer (vägbyggnads- och underhållssystem). 

Forsknings- och utvecklingsverksam-
heten 

Fem års forskning och beläggningsslitaget minskar 
med  30%  

Forskningsprogrammet för asfaltbeläggningar (ASTO) 
 1987-92  satte igång. Målet  är  att om fem  år  kunna reducera 

beläggningsslitaget med  30%  från det nuvarande. Oversatt 
 till  pengar skulle detta innebära, att verket  på  årsnivå sparar 
 100  miljoner  mk.  

ASTO-projektet har delats  in  i  10  delprojekt. Varje enskilt 
projekt har  sin  egen  organisation,  sitt eget forskningspro-
gram samt egen kostnadskalkyl och tidtabell. Delprojekten 
ar: 

-  bindemedel 
-  stenmaterial 
-  tillsatsmaterial 
-  massor 
-  permanentbeläggningar 
-  lätta beläggningar 
-  blandning 
-  utbredning och komprimering 
- underhållsmetoder 
- förstärkningsmetoder. 

ASTO-projektets totalkostnader uppgår  till 27  miljoner  mk.  

Ett styrsystem för vägnätets upprätthållande utveck-
las.  

I  VVS utvecklas och provkörs  system  för styrning och 
planering av underhålls- och förbättringsåtgärder både  på 

 vägnäts- och projektnivå (riks- och distriktsnivå). Styrsyste-
met, som optimerar  de  upprätthållande åtgärderna, består 
av PM-system  (Pavement Managemeht Systems)  för vägar-
nas  del  och  BM-system (Bridge Management Systems)  för 
broarnas  del. 

Mot  resultatstyrning 

Väg- och vattenbyggnadsverket deltog i det av finansmi - 
nisteriet startade utvecklingsprQjektet gällande bud-
getering och resultatstyrning inom  de  statliga ämbetsverken. 
Màlet med projektet  är  att skapa förutsättningar för resul-
tatstyrning inom statsförvaltningen.  

En  övergång  till  resultatstyrning innebär  en  frigörelse från 
 den  stänga bundenheten  till  anslagsmomenten samt  en 

 förändring av styrsystemen och ledningsfilosofin.  Till  resul-
tatstyrningen hör också att ett reslutatmässigt gott arbete 
belönas.  

I resultatstyrningssystemet  uppställs klara mätbara resul-
tatmål. Av  den  anledningen bör hela organisationen 
gemensamma begrepp i fråga om resultat och resul-
tatmätning utvecklas. 

Resultatpremieförsök 

lResultatpremiesystem  prövades i Åbo,  Kuopio,  Mellersta 
Osterbottens och Lapplands distrikt. Vart och ett distrikt 
prövade olika resultatpremiemodeller. 

Försöket inverkade direkt positivt  på  distriktens resultat och 
indirekt också  på de  olika resultatfaktorerna som tex 
verksamhetsledningen och samarbetet i distriktet. Dis-
trikten utvecklade själva metoder för att förbättra resultatet 
och tjänsternas kvalitet.  

Den  internationell verksamheten 

Verkets  export  inom utveckl ingssamarbetet växte kvantita-
tivt med  ca 30 %  från föregående  år.  Totalt var  15  betydande 
projekt  på  gång i  sex  olika länder. Projektkostnaderna var 

 år 1988 124  miljoner  mk  och  den  totala kostnadskalkylen 
för  de  pågående projekten  är ca 500  miljoner  mk.  

Organisationen  
VVV:s  organisation  förnyades  1.10.1988. En  ny förordning 
gällande väg- och vattenbyggnadsverket trädde  då  i kraft. 
Centralstyrelsens  organisation  genomgick  en  förändring 
och  en del  av  handlings-  och beslutanderätten delegerades  
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ROADS AND WATERWAYS ADMINISTRATION IN 1988 

To the reader 

1988 will remain in the history of the  RWA  as one of the rare 
years when legislative measures have been taken on our 
operation.  ln  this case, a government decree was amended; 
the law from 1975 remains unchanged. 

The amendment permitted a significant degree of moderni-
zation in  RWA's  work: the Central Administration was 
reorganized, and considerable power of decision was shifted 
to lower levels in the hierarchy.  ln  practical  roadkeeping,  
the decree of 1988 means essentially more authority to the 
Road Master Districts as well as to Engineer Districts. The  
RWA  also received a wider range of powers from the 
Ministry of Communications and the State Council. Ex-
amples of the reorganization include such issues as the 
transfer of operations decisions to the Director General, 
and increased personnel nomination powers within the  
RWA  itself. 

What is involved is a development of the policy of manage-
ment by objectives, carried on for years, towards manage-
ment by results, which will be a major characteristic in  
RWA's  work during the years to come. The development 
policy of 1988 will be continued in many ways in both the 
Central Administration and the Districts. From 1990 the  
RWA  will be an administration concerned solely with roads, 
as waterways activities will be turned over to Navigation 
Administration. At the same time the  RWA  Plenary Meeting 
will be replaced with a Board of Directors, which will consist 
of  RWA  personnel supplemented by representatives from 
other parties involved in one way or another in road policy. 

Another item to borne in mind is that in 1988 the  RWA  was, 
as an experiment in public service, permitted to pay bo-
nuses to its personnel. Different bonus systems were tried 
out in the districts of  Lappi, Keski-Pohjanmaa, Kuopio  and 

Turku, resulting in total bonuses of 9 million  Finnmarks  paid 
out in the spring of 1989 to personnel in these districts. 
A bonus was granted when the set objectives were reached 
or exceeded. 

Of this writing, in spring 1989,  recordly  large, over 6000 km, 
paving program comes to mind from the year 1988.  ln  
autumn 1988 the starting-points for the coming winter were 
good for the road pavements; for instance rutted pave-
ments which exceeded the standards were few, on main 
roads practically none. Besides the normal paving budget  
RWA  received fairly large additional budget for resurfacing 
because of the balanced trade between Finland and Soviet 
Union. 

Then came the winter 1988/89 and it was quite exceptional 
concerning the road keeping. In wide areas in southern, 
Central and Western Finland much greater use of sanding 
and salting than planned was required. 

Other essential items in the 1988 operation of the Roads 
and Waterways Administration are reported on the follow-
ing pages. 

Helsinki, April 1989  

Jouko Loikkanen  
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ROADS AND WATERWAYS ADMINISTRATION IN 1988 

International considerations 

Finland is an isolated country, due to geography and 
language. This fact may be of some benefit, but raising the 
standard of living requires economic cooperation, which in 
turn demands a front-line position in technological develop-
ment. 

As a small country we have more to get than to give. To be 
successful, the nation has to have more to give and has to 
increase its know-how and the percentage of indigeneous 
products. In this two-way traffic the RWA has a lane of its 
own to see to. 

The RWA participates in an impressive number of interna-
tional organizations. A still more impressive figure is 
evident from the number of participations in international 
meetings, congresses and study tours. 

Unfortunately, quantity will not replace quality, and a heavy 
burden is placed on RWA's lean shouders. Conveyance of 
information, including studying of foreign-language publi-
cations at the office, has remained the task of very few, and 
always the same, individuals. Yet, as one always retains 
some of the information thus obtained, it is equally unfortu-
nate if, and when, practical conclusions cannot be drawn 
from the information. 

Our easiest contacts are those with the Scandinavian 
countries. We have a common cultural background and 
historical traditions, and share a similarway of thinking. The 
international contacts of such a close neighbour as Sweden 
are many times those of ours. From 1989, the most 
important international organization to us, the Nordic Road 
Association, will be directed from Finland for four years; this 
will not be only a source of information for us, it will provide 
an opportunity of displaying our know-how. 

The two major road organizations are PIARC (Permanent 
International Association of Road Congresses) and OECD. 
The former has 12 committees appointed for the 4-year 
periods between congresses. The committees cover all 
activities of the organization. Finland is represented in 
seven committees, and RWA in two. 
OECD activities are project-oriented: research studies, 
seminars, mini-congresses and the like. Concerning water-
ways, the chief organization is PIANC (Permanent Interna-
tional Association of Navigation Congresses). 

In addition to the above, RWA was represented in the 
following international organizations: 

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

IALA,  International Association of Lighthouse Authorities 
Al PC, Association Internationale des Pontes et Charpentes 
IRF, International Road Federation 
ICI, International Commission on Illumination 
EUCO-COST, Commission on the European Communi-
ties/European Co-operation in the Field of Scientific and 
Technical Research 
TRB,  Transportation Research Board 
PTRC,  Planning and Transport Research and Develop-
ment 
UNCTAD,  United Nations Conference on Trade and Devel-
opment 
and in Scandinavian countries: 
NKV/TTV,  Nordic Committee for Road Traffic Legislation! 
Transportation Engineering 
NKTF,  Nordic Committee for Transport Economics Re-
search 
NORDPIANC,  Permanent International Association of 
Navigation Congresses 
NAT, Nordic Council's Officer Committee for Transporta-
tion 

RWA  has grown into a significant factor in Finland's devel-
opment cooperation. The expenditure in 1988 was 124 
million  Finnmarks,  and the total for the projects underway 
approaches 500 million. ln earlier years the Ministry of 
Communications only approved waterways projects, but 
now roads are emerging as maintenance items. Develop-
ment cooperation projects are discussed under Interna-
tional Activities. 

The emphasis in development cooperation is not in the 
import or export of state-of-the-art technology, but rather in 
guidance for advanced technology in the country involved. 
What is important for RWA and its personnel in this sector 
is practical experience in international cooperation. 

At the instigation of the Ministry of Trade and Industry, RWA 
has developed facilities for commercial exports. The start 
was not encouraging, as RWA's proposal for the 1984 
budget was trimmed off, and permission was not granted 
until the next year. 

Competition on the international market is getting harder. 
As there have been no specially budgeted funds, possibili-
ties of marketing and displaying know-how have been quite 
limited. Yet, small projects have been contracted. Com-
mercial exports have been a natural spin-off of develop-
ment cooperation. 

It is not a goal of the RWA's to establish an engineering 
office for operations abroad. Rather, the aim is to cooperate 
with consultants, companies, manufacturers etc. in promot-
ing the export of Finnish know-how and goods. 

/.- /?& 
 

Väinö Suonio  

58 	Vice-Director  GeneralSuonio  died of an acute illness on May 6, 1989, while on an official journey to Peking. He was to sign 
general agreement between Finnish and Chinese authorities on exporting Finnish road planning and construction skills to China.  



SUMMARY 

Road traffic 

Some 70 % of the mileage on Finnish roads is driven on 
public roads. ln 1988 the kilometreage driven on public 
roads was 25,600 million vehicle kilometres, and traffic 
increased by about 7 %. 

ln  the 1980's the kilometreage on public roads has in-
creased by 41 %, clearly faster than the general economic 
growth (GNP growth approx. 26 %). Traffic increase was 
pronounced on main roads, 55%, while on other roads it 
was 27 %. 

Over two million automobiles in Finland 

By the end of 1988 there were 2.03 million motor vehicles 
in Finland, including 1 .80 million passenger cars. During 
the year the number of cars increased by 5.7 %, and the 
number of other motor vehicles by 7.8%. At the end of 1988 
there were 362 cars per 1000 inhabitants. 

Automobiles (Dec. 31) 
1987 1988 Change 

Cars 1698671 1795908 5,7 
Buses 9233 9229 0 
Lorries 51956 52736 1,5 
Vans 146219 160901 10,0 
Special vehicles 13640 15392 12,8 
Total 1919719 2034166 6,0 

For the 1990's, the estimated growth is approx. 30% in cars 
and approx. 10% in lorries. 

The forecast for the year 2000 is some 2,5 million cars, i.e 
495 cars per 1000 inhabitants. 

Roads  
ln  1988 the public road system was expanded by 107 km, 
mainly owing to private roads being converted to public 
roads. The regional road between  Pieksämäki  and Suonen-
jokiwasconverted intoaclass  Il  main road. Atyearendthe 
overall length of the public roads was 76,197 km. 

Public roads 
atyearend 1987 1988 Change 

km 

Class I main roads 7432 7437 +5 
Class  Il  main roads 3955 3991 +36 
Regional roads 7815 7834 +19 
Collector roads 14766 14767 +1 
Connecting roads 42122 42168 +46 
Public roads, total 76090 76197 +107 

There were 214 km (204 km in 1987) of motorways and 
189 km (156 km) of semi-motorways. 

More congestion from increased traffic 

At the beginning of the decade traffic congestion and 
queues appeared mainly on the Helsinki area arterial roads 
in shuttle and weekend traffic. Now congestion and queues 
are common on nearly all class I main roads. 

Congestion still occurs mostly during weekends, but long 
vehicle queues have quickly become more common also 
during weekdays. ln 1988 weekend congestion occurred on 
720 km and long queues on 1840 km of the main roads. 
Road sections with congestion or queues increased by 190 
km from the previous year. 

Traffic problems increase in cities and on main roads 

Large main road projects under way or to be started in the 
next few years will not have any significant effect on traffic 
conditions until the early 1990's. 

Traffic problems in cities, mainly in the Helsinki area, have 
become more pronounced owing to increased traffic result-
ing from social decentralization and from the increased 
number of vehicles. The main road network and the street 
systems in cities will require large investments to accom-
modate the growing traffic; if such investments are not 
made, there will be an impairment in traffic conditions and 
safety, as well as an increase in traffic costs and environ-
mental hazards. 

Service levels 
and speed limits 
on main roads (km) 

1987 

km %  

1988 

km  %  

Good traffic conditions 9020 80 8870 8 
Queues, overtaking difficult 1700 15 1840 16 
Congestion 620 5 620 5 
Road blocked 50 0 100 1 

Speed limit: 
100 (120) km/h 8630 76 8690 76 
80 	(70)km/h 2420 21 2410 21 
60 	(59) km/h 340 3 330 3 

Total 11390 100 11430 100 

Better bearing capacity on asphalt concrete roads  
-  less ruts 

The bearing capacity and condition of asphalt concrete 
roads improved clearly in 1988. 

At the mid-i  980's the worst problem was ruts on the main 
roads; during the recent two year rutting has reduced. At 
the end of the paving season in the autumn of 1986 there 
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was excessive rutting on 360 km, and last autumn on only 
120 km. 

ln  1988 the total length of asphalt roads with poor bearing 
capacity was 2100 km (14 %), but general damage to road 
structures remains slight. The positive trend in 1988 was 
helped by a 200 million FIM supplementary budget for 
repaving. 

One fifth of oil gravel roads remain in poor condition 

ln  1988 there was an increase in oil gravel roads in poor 
surface condition, while there was a reduction in roads 
having a poor bearing capacity. About 5200 km (20 %) had 
poor surface conditions, and 5120 km (19 %) had a poor 
bearing capacity. Many roads are in a poor condition 
throughout. 

Traffic accidents 

ln  1988 the police reported approx. 16,750 traffic accidents 
on public roads, including 455 fatalities and injuries to 6630 
persons. Road accidents increased by 15 % from the 
average rate in 1985-87. Fatalities increased by 18 % and 
injuries by 11 %. 

Over one half of accidents occur on main roads 

Some 57 % of the fatalities and 48 % of injury accidents on 
public roads occurred on main roads. More than 18% of the 
personal injury accidents took place in built-up areas. ln the 
latter, a pedestrian or cyclist was involved in about one half 
of the accidents. 

There were 1330 accidents involving a pedestrian, cyclist or 
 mopedist.  The number is 80 higher than in 1987. On public 

roads there were 125 fatalities and 1005 injury accidents to 
pedestrians, cyclists or mopedists. 

High driving speeds are a major cause of severe acci-
dents 

A two-year experimentation was begun in November 1987 
on seasonal speed limits. Limits of 120 km/h and 100 km! 
h were lowered for four months in winter on over 2000 km, 
and 80 km/h limits were raised for six summer months on 
over 500 km. The aim of the study is to find out how speed 
reduction in the poor winter conditions would improve road 
safety, and what would be the effect on safety from less 
stringent speed limits in the summer. During the winter 
season 1987-88 the stricter speed limits reduced the total 
accident rate by 12 % on the roads involved. The best 
reduction was in severe accidents. 

ln  recent years there have been changes in traffic behav- 
iour, a fact evident in accident statistics. Road accident 
investigation teams have found that high speeds are an 

increasingly frequent cause of severe accidents. 

Roadkeeping  

Reduction of a real 35 million FIM in roadkeeping 
budgeting 

The total budget for roadkeeping was 3593  millionmarks, 
 including 1695 million from the allocation for road mainten-

ance, 1898 million from road construction, 100 million for 
employment funds, and 10 million from labour colonies. ln 
real value the allocation for roadkeeping was 35 million 
marks less than in 1987. 

Main roads became the new focal point 

There was a clear shift of emphasis from lower-class roads 
to the main road system and to maintaining the asphalt 
concrete roads. As traffic has increased strongly, the 
problems of the main road system have increased from 
year to year. ln order to stop the growing number of rutted 
and congested main roads, funds were reallocated from 
developing the lower-class roads into improving the con-
dition of main roads and ensuring their service level. 

Investments in service level 

The service level of main roads was improved considerable 
by opening to traffic very busy sections on the Helsinki- 
Hämeenlinna  and Helsinki-Lahti class I main roads. A total 
of 23 km of motorways and semi-motorways were built. 
Alignment was improved on 50 km of main roads, and 
service level on 140 km of other roads. For smoother traffic, 
by-passes and throughways were built in 10 cities and 
towns. 

The shift of emphasis to main roads will not have an 
immediate effect on traffic conditions and costs. In spite of 
the improvements, traffic congestion on main roads in-
creased by about 7 %. ln 1988 investments were made 
especially in planning main road projects. Project sched-
ules were followed strictly; in some cases projects were 
ahead of schedule in spite of less-than-expected financing. 

Improvements for safer traffic 

The increasing trend in accident rates during recent years 
requires a constant investigation of accident causes, as 
well as elimination of trouble spots by road engineering 
methods. Risk of accident on main roads was reduced by 
constructing motorways, by-pass roads and other higher - 
class roads. There was an increase of 12 % from 1987 in 
safety arrangements on roads and streets and constructing 
facilities for light traffic. The emphasis on the main road 



system in roadkeeping, however, has not reduced the 
number or importance of safety projects on the lower-class 
road network. 

Condition improvement on asphalt concrete roads 

The condition of asphalt concrete roads was improved 
considerably; there was a reduction of a quarter in roads in 
poor condition. In the autumn of 1988 there were clearly 
less ruts than in recent years. Pavements were improved 
on 4100 km, which is 700 km morethan in 1987. 

Basic repairs were made on about 800 km, or on 20 km 
more than in 1987. Changes in the keeping of lower-class 
roads, caused by the shift in operation policy to main roads, 
were most apparent in the improvement and paving of 
gravel roads, a reduction from 1210 km in 1987 to 995 km 
in 1988. 

Road maintenance level unchanged 

Road maintenance was kept on the level of recent years. 
The increase in maintenance costs was mainly due to the 
unexpected quantities of snow removal and de-icing. 

Major road construction projects in 1988 

Project 
Est. cost 
mill. ElM  

Completed in 

UUSIMAA  
Main road 3 (class I) 215 1988 
Vantaankoski-Keimola  
Main road 4 (class I) 122 1988 
Anäs-Mäntsälä  
Main road 3 (class I) 576 1991 
Keimola-Häme  province line 
Highway Tammisto-Valkoisen-  142 1991 
lähteentie  (Tuusulantie)  

TURKU  
Highway 189 Turku -Naantali  197 1989  

HÄME  
Main road 5 (class I) 122 1988 
Joutjärvi-Vierumäki  
Main road 5 (class I) 520 1991  
Uusimaa  district line- 
Hämeenlinna 

KUOPIO  
Main road 5 (class I) 235 1992  
Vuorela-Siilinjärvi 

KESKI-SUOMI  
Main road 4 (class I) 200 1989 
Mattilanniemi-Lohikoskentie  

OULU  
Main road 4 (class I) 150 1990  
Kempele-Kiviniemi 

KAI  N U U 
Main road 5 (class I) 106 1989 
at  Kajaani 

ROADKEEPING  COSTS  
lnd.  114 

Measure(milI.FIM)  1986 1987 1988 

Maintenance 
Summer maint. 193 172 163 
Winter maint. 273 291 398 
Other maint. 252 282 266 
Ferries 137 134 127 

Total 	 856 	879 	953 

Reconstruction 
Gravel 232 201 160 
Oil gravel 448 430 447 
Asphalt concrete 403 400 509 
Bridges 127 138 87 
Other 88 81 65 

Total 1297 1250 1268 

Development 
Main roads 
Capacity increase 211 264 252 
Road improvement 49 75 87 
By-passconstr. 112 114 176 
Safety  arr.  87 82 78 
Light traffic  arr.  39 35 46 
New road and bridge con fl. 32 21 4 

Total 529 591 643 

Other roads 
Capacity increase 2 1 1 
Asph.  road impr. 84 127 92 
Gravel road impr. 493 543 462 
By-pass constr. 25 6 0 
Safety  arr.  41 46 80 
Light traffic  arr.  93 95 83 
New road and bridge conn. 156 155 126 

Total 895 973 845 

Total 1424 1564 1488  

Unitemized  0 38 72 
Measure costs 3577 3731 3782 
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SUMMARY 

Budgeted funds md. 114 	1986 	1987 	1988 

Maintenance 	 1640 	1668 	1695 
Construction 	 1805 	1960 	1898 

Interactivity in road planning 

RWA's  road planning policy was continued on lines of more 
opennenss and interactivity. Information on plans is pro-
vided from the very beginning, and interest groups involved 
are contacted for information on their objectives and prob-
lems. 

A case in point in trying out this policy is the planning of 
Länsiväylä-Ring Road  Il  in  Espoo.  

A large preliminary plan completed was the location study 
on the Helsinki-Tampere motorway between  Hämeenlinna 

 and Tampere. 

Major project plans were completed as follows 

Helsinki-Tampere motorway between  Riihimäki  and 
 Hämeenlinna  

Highway 137  (Tuusulantie)  between Valkoisenlähteentie 
and Maantiekylä 
Helsinki-Lahti-Lusi motorway between Myllykylä-Heino-
lankylä (Heinola  by-pass)  
Kotka-Hamina  motorway between Otsola and Summa 
Main road 17 (class I) between Ylämylly and Noljakka at 

 Joensuu  
Main road 4 (class I), reconstructiOn as motorway between 

 Kello  and Räinänperä  (Haukipudas)  

Plans invited for bridges 

Bridges are a prominent feature in road planning. ln recent 
years it has been the policy to invite plans, if an urban bridge 
is located on a difficult site. Plans were invited for the 
Tähtiniemi motor bridge at  Heinola,  and were provided by 
ten proposals from four engineer's offices. 

Waterways 

Another record year in Saimaa Canal transports 

A record 1.67 million tonnes was transported on the Saimaa 
Canal, up 10.3 % from the 1 .51 million tonnes in 1987. The 
major goods transported were raw timber, sawn timber, raw 
minerals, mineral products and pulp. Transport of forestry 
products increased over 40 % from 1987. 

Marked fairways total 13,900 km 

Finland has a total of 13,900 km of marked or buoyed 

channels and fairways, 7700 km off the coast and 6200 km 
inland. Of the inland fairways, 770 km are Saimaa deep 
channels, 2900 km are main channels, and 2500 km 
tributary channels. ln addition, there are 3300 km of timber 
floating channels in inland waters. RWA manages 25 lock 
canals and 32 open canals. 

There are 63 ports, comprising 31 municipal public ports, 13 
major industrial ports and several smallish wharfs for 
loading and unloading. 

International cooperation plans for a  Keitele-Päijänne 
 canal 

A joint project between Finland and the USSR is being 
discussed on building a canal between the lakes  Keitele 

 and Päijänne. According to preliminary plans the canal 
would be built in 1990-93. 

The cost is estimated as 180 million marks, of which 140 
million would be contracted to the USSR. 

Waterways to be placed under Navigation Administra-
tion 

The budget proposed for 1989 places Navigation Admin-
istration and the Marine Research Institute under the Min-
istry of Communications on September 1, 1989. A further 
centralization would place RWA's waterways adminis-
tration and personnel under Navigation Administration on 
March 1, 1990. At the same time other revisions will be 
made in waterways administration. 

Personnel 

Reduction in personnel 

At the end of 1988 RWA employed 12,319 (12,706) per-
sons: 10,284 (10,561) permanently and 2035 (2145) tern-
poratily. 

The number of RWA personnel has been reduced by about 
2800 persons in 1980-1988. 

A further reduction of some 600 persons in planned for 
1989-1991. Furthermore, the reorganization of waterways 
administration will place 600 employees under Navigation 
Administration. 
The reduction in personnel in due to developments in 
roadkeeping methods and technology and in management 
and organization. The reduction will take place by natural 
exit. 

62 



180 million marks invested in  RWA  equipment 
	

PMS's  (Pavement Management Systems) and a Bridge 
Management System. 

RWA  mainly uses its own equipment in maintaining public 
roads. New equipment was bought for 181 .1 million marks 
(165.8 million), including heavy equipment such as 29 (46) 
graders, 72 (93) lorries, 50 (10) wheel loaders and 48 (2) 
front-end loader tractors. 

The ferry  "Merisilta"  (Sea Bridge") was ready for traffic 
between  Hailuoto  Island and the mainland. 

Over 1000 microcomputers  

RWA  continued to increase its computing power. Com-
puters and peripheral equipment were bought for 
35 million marks. 

Data processing at  RWA  is based on  DPS6  computers 
(resource management systems), HP-9000's (road plan-
ning and design) and microcomputers (road construction 
and maintenance). 

Research and development 
Five years of study to reduce pavement wear by 30  %  

The  ASTO  project (1987-92) on asphalt pavements was 
launched. The aim is a reduction of 30% in pavement wear 
during the next five years. In terms of money, this would 
mean a saving of some 100 million marks for  RWA.  

The  ASTO  project is divided into ten sub-projects. Each 
sub-projects has its own organization, programme, budget 
and schedule. The sub-projects are:  

-  binders  
-  aggregates  
-  additives  
-  mass mixes  
-  asphalt concrete mixes  
-  light pavements  
-  mixing  
-  laying and compaction  
-  maintenance methods  
-  reinforcement methods. 

The total cost of the  ASTO  project is estimated as 27 million 
marks. 

New development in road network maintenance sys-
tems  

RWA  is developing and testing maintenance manage-
ment and planning systems on network and project levels 
(national and district systems). The system for optimized 
management of structural network maintenance comprises  

Management by results  

RWA  participated in a project for administrative budgeting 
and management by results, launched by the Ministry of 
Finance. The aim of the project was to introduce manage-
ment by results in government administration. 

The shift to management by results requires a less strict 
adherence to budgetary sub-items, and a change in man-
agement  sytems  and methods. A feature of management 
by results is a bonus system. 

Management by results means a system of clear, measur-
able objectives. This is why a common effectivity frame-
work is required for the entire organization. 

Bonus systems tested 

Bonus systems were tested in the districts of Turku,  Kuopio, 
Keski-Pohjanmaa  and  Lappi.  Each district had a different 
bonus system. 

The experiment had a positive effect both on direct district 
performance and, indirectly, on productivity factors such as 
management and cooperation. Districts, on their own, also 
developed methods for better results and service levels. 

International activities  

RWA's  international development exports increased by  
approx.  30  %,  with 15 major projects in six countries. The 
project costs in 1988 were 124 million marks, and the total 
budget for present projects is about 500 million. 

Organization changes 

The  RWA  organization was changed by a government 
decree on October 1, 1988. 
The organization of the Central Administration was revised, 
and executive and decision-making powers were allocated 
to the Districts. 
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Telefax  H -os.  (90) 1542698  
Telefax  S-os.  (90) 1542236  
Telefax T-os.  (90) 1 543037  

Telefax  V -os.  (90) 154 2711  
Telefax  - vientipalvelukeskus  (90) 154 2775  

Tie-  ja  vesirakennushallitus  

Opastinsilta  12  
Postiosoite  FL 33, 00521 Helsinki 

 Puhelinvaihde  (90) 1541 
Telex H -os.  124 589 
Telex V-os.  121 108  

Piirihallinto  
Piiri Postiosoite Puhelin  

Telefax  

Uudenmaan piiri Opastinsilta  12 (90) 1541 
FL 70 00521 Helsinki (90) 154 2863  

Turun piiri Yliopistonkatu  34 (921) 677 611 
FL 636 20101 Turku (921) 677 823  

Hämeen piiri Akerlundinkatu  5 B (931) 512111 
FL 376 33101 Tampere (931) 512266  

Kymen piiri Kauppamiehenkatu  4 (951) 2911  
PL13  45101  Kouvola  (951) 13273  

Mikkelin piiri Raatihuoneenkatu  5 (955) 1911  
PL114  50101  Mikkeli  (955) 13454  

Pohjois-Karjalan piiri Torikatu  36 A (973) 1411  
PL63  80101  Joensuu  (973) 141 2199  

Kuopion piiri Maaherrankatu  27 (971) 1 99 111  
PL1117  70101  Kuopio  (971) 199399  

Keski-Suomen piiri Matarankatu  4 (941) 694 211  
PL58  40101  Jyväskylä  (941) 694338  

Vaasan piiri Koulukatu  19 (961) 124 316  
PL93  65101 Vaasa (961) 124316  

Keski-Pohjanmaan piiri Valtakatu  4 (983) 294 70 
PL 79 84101  Ylivieska  (983) 20651  

Oulun piiri Ratakatu  13 (981) 570 011 
FL 261 	90101 Oulu (981) 570205  

Kainuun piiri Kalliokatu  4 (986) 1631  
PL78  87101  Kajaani  (986) 163248 

Lapin  piiri Haflituskatu  1-3 (960) 2941 
FL 194 96101  Rovaniemi  (960) 294 383  

Saimaan kanavan  53420  Lappeenranta  (953) 859 111  
kanavakonttori  (953) 859 127  

Vastaava toimittaja  ja  taitto: 
erikoistutkija  Heikki  Heiniö 

Valokuvat: limakuva  H.  'JaIIas,  H.  Heiniö,  K.  Havu, VTT/T Unhola,  A.  Vuorinen, vientipalvelukeskus, tiemuseo 

Julkaisua voi tilata TVH:n yleishallinnosta  p.  154 2230  



PIIRITIETOJA  

Tie-  ja vesirakennuspiireit- 
täisiä %  -osuuksia 
vuonna  1988  

Yleisten teiden pituus 

 Liikennesuorite 

Henkilövahinko -onnettomuudet  

•  Tienpitoon käytetyt määrärahat 

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

Pohjanmaa  
O Oulu  
Kn  Kainuu  
L  Lappi  
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