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1.  Uudenmaan piirin ensimmäiset vaiheet  

Tie-  ja  vesirakennuslaitoksen piirihali  into  .syntyi 

vuonna  186?, 17.9.  annetulla keisarillisella asetuksella. Sillol-

nen  tie-  j/a  vesilculkulaitosten  johtokunta organisoitiln uudelleen; 

muodostettiiin kolleglaalinen keskusvirasto, jonka nimeksi tuli  

Tie-  ja  vsikulkülaitosten ylihaliitus.(vuodesta  1887  lähtien 

 Tie-ja  vsIi'akennusten ylihallitus)  ja  jonka alaisena tuli 

toimimaan pi.r1hallinto. 

Maa jaettiin töiden johtoa  ja  valvontaa varten kuuteen piiriin, 

Oulun, Vaasan, Tampereen,Päijänteen, Kuopion  ja  Saimaan piireihin. 

Uusimaa kuului valtaosaltaan Päljänteen piiriin lukuunottamatta 

eräitä alueita läntisellä Uudellamaalla.  Tampereen  piirin  ja 

 Päljänteen  piirin  raja  kulki HankoniemeltEi koilliseen aina 

Hyvinkään seutuvf  le  ja  kääntyi  sen  jälkeen  pohjoIseen. 

-  Vuoden  1918  tielaki  merkitsi piirien sucrittaman työn painopis-

teen  siirtymistä vesikulkuväylien puolelta voimakkaasti ienrakenru-

tehtäviin. Tällöin tuli tarpeelliseksi myös piirijaon tarkistaminen. 

Maaliskuussa  v. 1920  Kulkulaitosten  ja  yleisten töiden 

ministeriö käski  Tie-  ja  vesirakennusten ylihallitusta lähtämtäi, 

 ehdotuksen väliaikaisen ti.eosaston perustamiseksi ylihallituksen 

yhteyteen1  Vielä samana keväänä  ( 1 2.5.1920) Tie-  ja  vesiraken.nuser:  y 

 yl.ihallitus  lähetti ulkulaitosministeri5ön endotuksen uudeksi  pu-
rijaoksi. Ylihallitus katsoi,"e -t'tä nyk/iset p!!rikont -torit, si- 

käli kuin ne sijaisevat läänien pääkauDungeissa, voivat ottaa 

tämän tehtävän (tieasiain huolenpidori) toimekseen, kuitenkin 

siten, että Vaasan läänin Laukaan  ja  Viltasaaren kihlakuntie:-  sekä 

Kuortaneen kihiakunnan tsärin  ja  Virtain  pitäjien tiet jätettäi-

siin Jyväskylän piiri-insinörin alai3iki. Hämeen läänin ticasiat 

voidaan hoitaa Tampereella siaitsevasta Länsi-Hämeen piirikonttoris - 

ta, jota  vastoin  U u d e n 	a a n,  Mikkelin  ja  Turun  ja  Porin 
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ynnä  sen  yhteydessä Ahvenanmaan läänien tieasioita varten kolmen 

ensirnräisen läänin pääkaupunkeihin olisi perustettava erityiset 

tiepiirikonttorit..." ( Kulkulaitosten  ja  yleisten töiden minis-

teriön kir  e 27.5.1920  N:o  1478)  

Uusien iirikonttorejden perustamInen_tapahtui ripeästi,  sillä 

Kulkulaito tenja  yleisten töiden miflisteriö vahvisti  em.  kirjeellään 

ylihallitusen \tekemän esityksen  jo  toukokuun  27.  päivänä. Uusi piiri 

 jako  astui( vciman  jo  puolesta  välin  vuotta  1920:  

"Asiaa t9ään esiteltäessä  on  Valtioneuvosto hyväksynyt Ylihalli-

tuksen kyseessäolevan ehdotuksen väliaikaisen tieosaston ynnä 

niinikään väliaikaisten kolmen tiepiirikonttorin perustamisesta täksi 

vuodeksi ensituievan heinäkuun  1  päivästä lukien..."  (Em.  kirje). 

Ylihallituksen  ja  piirien uusista tehtävistä annettiin samalla 

vuoden  1918  tielain  edellyttämiä määräyksiä:  

"...tullen  näin muodoin Ylihallituksen edellä mairJtsemien virano-

maisten niin hyvin huolehtia uusien teitten rakentamisesta  a  niiden 

maanteiden  ja  siltojen kunnossapidosta, jotka ovat otetut valtion 

välittömäänhuostaan sekä muittenkin siltojen  ja lossien tarkastuk-

sesta,  kuin myös olla Maaherroille apuna maanteitten kunnossaitoa 

koskevissa asioissa  ja kunnossapitotyön  tarkastuksessa sekä 

neuvonantajina tielautakunniLle." 

Myöskin uuden, vakinaisen piiri järjestelyn aikaan saamiseksi 

kehoitettiin Ylihalliusta ryhtymään toimenpiteisiin:  

"...on  Valtjoreu,osto  tahtonut keh oittaa Ylihalliusta otari:aan 

harkittavakseen  alaistensa piirien uudestaan järjestämisen siten, 

et'ei yksin tieasioita varten eri piirikonttoreita muodosteta; minkä 

sekä että Ylj}'a1ljtuksen tulee laatia  ja  alaistensa viranomais- 

ten noudatettavaksj. vahvistaa niiden tietoimintaa koskeva väliaikai-

nen erikoisohjesääntö, johon myös sisältyy määräyksiä tielain  

54  §:ssä edellytetystä neuvontatoimimasta, Kulkulaitos;en  ja  

yleisten töiden ministeriö, Valtioneu'oston pätöken mukaisesti, 
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Ylihallitukselle tiedolçsi  ja noudatettavaksi täten  ilmoittaa" 

Kirjeellään  30.4.1920  N:o  1187  Kulkulaitosten  ja  yleisten töiden 

ministeriö määräsi tiet  ja  sillat, jotka vuoden  1918  tielain  nojalla 

liiken.teen tärkeyden, vilkkauden  tai  painavuuden  tähden  tai  muista syis-

tä tulivat Tie_/ja vesirakennusten ylihallituksen kunnossapidettäviksi, 

valtion väiittöÅiään hoitoon. Uudenmaan läänissä oli tällaisia tärkeiksi 

katsottuja teit viisi: 

-maantie Helsingin. kaupungin rajasta Espon pitäjän Finnsiin 

-maantie Pitäämeltä Vantaalle (Sockenbaeka-Morteiis'oy-Kvarnbacka) 

-maantie Vanasakaupungjsta  Malmin  kautta Helsingin pitäjän kirkolle 

-maantie Tuusulan kirkonkylästä Keravana asemalle  ja  Hyrylän kasarmille 

-maantie Järvenpään asemalta Kellokosken tehtaalle Tuusulassa. 

Uudenmaan tiepliri pysyi väliaikaisea lähes viisi vuotta. Piirijako 

järjestettiin jäl een uudelleen vuonria  1925  helmikuun  26.  päivänä annetul-

la asetuksella.Tie-  ja vesirakennusten ylihallitus  oli  tät.  ennen kiin-

nittänyt Kulkulaitosten  ja  yleisten töiden ministeriön huomiota siihen, 

että vuoden  1920  piiri  jako  oli kaksinainen  ja  sellaisena hankala; kolme 

vzonna  1920  perustettua väliaikaista piiriä (Uudenmaan, Turun  ja Mikkel  in 

 piirit)hoitiva-t  ainoastaan tieasioita; vesiasiat kuuluivat  sen  sijaan edel 

leen kuudelle maassa olevalle vakinaiselle piiri-insinörille.  

Uudessa piiri jaossa Uudenmaan piiri vakinaistettlin. Piiri-insinööreil-

le 11.3.1925  lähettämässään kirjeessä  Tie-  ja vesirakennusten ylihallitus 

 kertoo ehdottaneensa Kulkulaitosten  ja  yleisten töiden ministeriöie, että 

Uudenmaan piirin väliaikainen piiri-insinöhri rnäärättäisiin v.t. piiri- 

insinööriksi siksi kunnes  virka  täytetään vakinaisesti  ja  että Päijän-

teen  piiriin kuuluneet samoin kuin Länsi-Hämeen piirissä olleet 

Uudenmaan läänin alueet siirret -täisjin Uudenmaan piiriin siitä lukien 

kuin piiri-insinöörin  virka  täytetään vakinaisesti. 

Kulkulaitosten  ja  yleisten töiden ministeriö päätti väliaikaisen 

piiri-insinöörin  Karl  Fredrik Appeigrenin nimittämisestä  vakinaisen piiri-- 
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insin5rin  virkaan  jo  21.3.1925  ja  seuraavana päivänä kehoitti  

Tie-  ja  vesirakernusha].1itus  Päijänteen  ja  Länsi -Hären  piirien piiri-

insin5brejä luovuttamaan  kaiken  näiden hallussa olevan Uudenmaan 

lääniä koskevan aineiston Uudenmaan plirille. 



2.  Piiri-irsinöirit  

Karl  Fredrik Appeigren v.a.  piiri-insinbirinä  1920-1925  

piiri-insin5örinä.  1925-1931 

Otto  Her1an  Itkonen 	 1931-1940 

Uno  Erikson 	 1940-1957 

Toimi MaJ'tin 
	

1957-1968 

Anton  Ortamo 	 1968- 

Lyhytaikaiia  piiri-insin5rin sijaisu  uksia  ja lomituksia 
mm.  

ovat hoitaneet'eri aikoina T.E. Nordstrim,  N.V. Finsji, V.Skogstrbm, 

O.Heinistö. 
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3.  Piirin palveluksessa olevan henkilörnäärän kehitys  

19.5.1936  antoi Uudenmaan  tie-  ja  vesirakennuspiiri  selvityksen 

Virastovaratöiden toirnikurinalle piirikonttorin henkilökunnan  ja  työ- 

määrien kehityksestä eri vuosina:  

1925 1930 1935  

vakinaisia miehiä  6 8 9.  
vakinaisia naisia  1 1 1  
ylimääräisiä miehiä  6 13 42  
ylimääräisiä naisia 

-  2 6  

Yhteensä  13 24 58  

Vuonna  1938  oli piirin palveluksessa vakihaisissa  ja  ylimääräisissä 

 viroissa  ja  toimissa yhteensä  82  henkeä.  Sodan  aikana piirin palvelukses-

sa  olevien henkilöiden lukumäärä laski,t vuoden  1938  tasolle päästiin 

jälleen vuonna  1946.  Piirissä työskentelevien insinöörien määrä oli  

sodan  aikana  vain  puolet sotaa edeltäneestä vahvuudesta.  (Lute)  

Piirin virkamiesten  ja  toimihenkilöiden määrä  on  noussut  1930-luvula  

erittäin nopeasti. Tämä selittyy osalaan uoritetuista työttörnyystöistä 

 ja  suurehkoista rakennustöistä,  mm.  Helsingin-Jorvaksen  tie (1933-38) 

Helsinki-PorVoon  tie (1933-36?),  ielsinki-Turun  tie (1932- 	), Xalmin  

lentokentän rakennustyöt  (1935- 	)  ja  Hangon satamassa suoritetut 

laajennus-  ja  korjaustyöt. 

p 
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• 	 Uno Erikeson. 



Kiitten  minulle osoitetusta luottamukseeta 

eek eri toimialojen eduatajilta ynna arkis-

tojen hoitajilta 3aamastani avusta omistan 

tmn katsauksen niille tuhansille nimettö-

mille  ja  niwekkmmill.kin  henkilöille, joi-

den  työpanoksen  turvin  meidan  nykyinen 

Uudenmaan piirimme  on  rakennettu. 

Helsingiea  marraskuun  30.  pivnä  1974  

Kalevi Krzywacki 

- /I9S(»/ 	4fr7  6n/ 

/f /L /9?  
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Uudenmaan piirin tynty  ja  muotoutuminen. 

Nykyiuen  tie-  ja vesirakennuslaitoksen  voidaan katsoa saaneen  al

-kuniia  v, 1799,  jolloin perustettiin Suomen Kuninkaallinen Koekenperka-. 
usjohtokunta.  Nimensä mukaisesti johtokunta keskittyi vene'väylien  paranta- 

iien  ja. viljelysmaiden valtaamissen tul'vilta.  Johtokunnan t75t keskey -

tylvt  kuitenkin Suomen  sodan  takia  'v.  1808.  Toiminta saatiin uudelleen 

käyntiin  v. 1817.  Keskuavirasto  toimi aluksi upseerikuntana, autta nimi muut-

'tul  jo varsin  pian insinöörikunnaksi. Ensimmäinen tietyö tehtiin vuosina  

1833- 1 834.  Tämän jälkeen viraetoa nimitettiinkin yleisesti  Tie-  ja  vesi-

kalkulaitoeton johtokunnaksi.  

17.9.1860  annetulla keisarillisella asetuksella organisoitiin johtokunta 

uudelleen, muodostettiin  kollegiaalinen keekuavirasto, jonka nimeksi 

tuli  Tie-.  ja vocikulkulaitosten Ylihallitue  (1887  alkaen  Tie- j. veal- 

rakennusten Ylihallitus),jonka alaisena tuli toimimaan pilrihallinto. 

KeisrHisen  Majesteetin  Armollinen Johtosäantö 

 Suomen  tie-  ja  wesi-kulkutaftosten Ylihallitukselle  
sekö 	an  alle  kuuluwilie upsiereille  ja  wirkamiehilie.  

Annettu HelsingIssä,  17 p111w.  syyskuuta 
 1860. 

e  ALEKSANDER Toinen, Jumalan 
Armosta, Keisari  ja  lt.sewaltlas  koko  We-
näjänmaan  yli, Puolanmaan Tsaarl seka 
Suomen SuuriruhtinaS, ym. ym.  y m., 

 teemme tiettäwäksi: Alainaisuudessa teh-
dystli esityksesta, että toisenkaltainen Yli- 
hallitus Suomenmaan  tie-  ja  wesikulkulal-
toksiile  olisi tarpeellinen, Armosta hywäksi 
katsoneemme, mainitusta Ylihallituksesta 
sek11  sen alle  kunluwista upsiereista  ja 

 wirkamlehistä  säätää seuraawalia tawalla:  

8  

Maakunnassa tehtäwäln yleisten  tie-  ja 
 wesirakenusten peräänkatsantoa  ja  joh-

dattamlsta  sekä niihin kuuluwaln laitos-
ten hoitoa warIer, jaetaan Suomenmaa, 

 sen  erinäisten wesikuntain mukaan, seu-
raawaan kuuteen Insinöörlkuntaan, nimit-
täin: 

Enaimkinen  eli Oulun piirikuiit5. Oulun 
kaupungilla ammattipaikkana. Tähän  pil

-rikuntaan  kuuluu  koko  Oulun lääni  a  sen 
 etelitisenä  rajana  on  sama maa-selänne, 

joka Pohjanlahclesta alkaen  on  läänin ra-
jana iähimäistä Suomen lääniä wastaan  ja 

 ulottuu siihen paIkkaan asti, missä Oulun 
 ja  Kuopion läänit yhteisesti tulewat Wenk-

janmaahan kiinni, 
Toinen eli  SYsasan piirikunta, Nikolain- 

kaupungilla nmrnattipalkkana. Täh11n  ph-
rikuntaan  kuuluu  se  osa  Wsasais  lääniä, 
joka  on  sen  maa-selän länslpuoiella, joka 
Leetijärwen lhspuolella erkanee Oulun lää-
nin rajasta  ja  sekä eteläistä että luoteista 
suuntaa kulkee Perhon, Solnin  ja  1hti-
mäen kirkkokuntain sekä Kuortaneen,  Ii-
molan  ja  Lapwäärtin pltäjäin  rajaa pitkin, 
Pohjaniahteen asti.  

Kolmas  eli  Tampereen  plirikunta,  Tans-
pereen  kaupungilla ammattipaikkana.  Sen 

 rajana owat lännessä,  ja  etelässa  Pohjan 
 ja  Suomen landet, sekä pohjassa  ja  Idässä 

ne harjut, jotka osakSi owat toista piiri- 
kuntaa w.sten rajana, O.aksi Soinin  tie-  

noilta kulkewat eteläistä suuntaa,  Multian, 
 Keuruu. Längelmäen, Padasjoen Wesijaon, 

 Lammin,  Koskeis, Kärkölän,  Janakkalan, 
Wibdin  ja  Lohjan kautta Hankaniemelle 
stl, sisältäen Länsi-Hämeen wesikunnan. 
Neljäs eli Paijänen piirikunta, Heino-

lan kaupungilla ammattipaikkana, sisältää 
 koko  Itis-Hameeis wesikunnan  ja  rajoite-

taan länttä  ja  pohjoista kohden niiltä yl11-
mailta, jotka owat rajoina kolmatta, toista 

 ja  ensimäistä piirikuntaa wastaan, sekä 
etelässä Suomen landelta  ja  idässä siltä 
maa-selänneeltä. joka Oulun läänin rajal-
ta, Pyhitjärwen etelá-puolella. kulkee ete-
lätä kohden phelaweden, Karttulan, Piek-
sämäen, Haukiwuoren, Mä,ntyhrjun  ja 

 Kiemin  kautta, Haminan kaupunkiin asti. 
Wildes eli Kuopion piirikunta. Kuopion 

kaupungilla arnmattipalIckans, sisältä,ä 
pohialsen Karjalan weikunnan.  Sen ra- 
joins owat pohjaisessa enshmäinen pIiri

-kunta, lännessä• neljas pitrikunta, idässä 
Olonetsin guwernementti  ja  etrlasaä  se 
inaaselkä,  joka Aimlsweden  a Unnukka-
weden wäliStä  kulkee itäistä suun:aa Ilo-
mantsiin asti sekä shtä, lasklen kaakkoista 
kohden, ulottuu Snoj ärwen eteläpuolella 
olewalle Weniijän rajalle. 

Kuudes eli Salman piirikunta, VIipurin 
kaupungilla ammattipaikkana. Tzihäis kuu-
luu parhaastansa nimenomalSen Salman 
wesikunta  ja  rajansa owat lännessä  ja  poh-
jalsessa  neljäs  ja  wiides piirikunta,  idässä, 
Wenäjän  raja  ja  etelässä Suomen lahti. 

Keisarillisen Majesteetin  Oman Päätôkaen 
 mukaan  ja  Hänen Korkeassa Nimessään. 

Suomeen asetettu Senaattinsa:  

J. M.  Nordens  tarn.  Pehr Törflqwist.  
lab.  Langeasktöld.  Job. Er.  Bergbom.  
W.  Furuhjelin.  A. F. Munck. 
Robert  Trupp. Pehr  Peterson.  
Joh.  Granlund.  S. H.  Antell.  
F.  Edeiheim.  

A. Predr. Keliander. 



(aa jaettitu  töiden johtoa  ja  valvontaa varten kuuteen piiriin, Oulun, 

 Vaar4an Tpeeri PijMnteen,  Kuopion  ja  Saimaan piireihin. Uusimaa 

 uului valtaoaitaan ?ijnteen  piiriin lukuunottamatta  eritM  alueita 

 lntiselli1 t(udellamaalla.  Tampereen  piirin  ja Pijnteen  piirin  raja  

tuil  N  kor  ismeltä koillise3n  aina Hyvinkään seutuville saakka  ja  kUn-

yi  nor  jLkeen pohjois€en. 

Vuodr  1918  tielaki  merkitsi piirien suorittaman työn painopisteen  sur-

t'mietM  v  ikuikuväylien  puolelta voimakkaasti  tienrakennustehtäviin. 

Tliöln  tull  tarpeelliseksi myös  piirijaon  tarkistaminen. Maaliskuussa  

v 1920  Kulkulaitosten  ja  yleisten töiden ministeriö määräsi  Tie-  ja 

vanirakennusten ylihailitukeen  tekemään ehdotuksen väliaikaisen tleoeas-

con  perustaQitesta ylihallitukeen  yhteyteen. Samaan aikaan ylihallitus 

lheti minieteriöön  ehdotuksen uudeksi  piirijaoksi. 

IJutiex plirikonttoraiden  perustaminen tapahtui ripeästi,  sillä Kuikulal- 

ja  yielete  töiden ministeriö vahvisti kirjeellään n:o  1478/ 
2751920  yiihallitukter  tekemän esityksen,  ja  uusi  pilrijako astui 

ilaikalee 	voimaan  jo  puolesta  välin  vuotta  1920:  

"Asiaa tänään  esiteltäessä  on  Valtioneuvosto hyväksynyt  Ylihallituksen 

kyseessäolevan  ehdotuksen väliaikaisen  tieosaston  ynnä niinikään  

välialkaisten  kolmen  tiepiirikonttorin  perustamisesta täksi vuo-

deksi .nsituleven  heinäkuun  1  päivästä lukien......" 

Myöskin vakinaisen  plirijärjestelyn aikaansaamiseksi kehotettlin Ylihal-

lituata  ryhtymään  toimenpIteisiin: 

Valtioneuvosto tahtonut kehoittaa Ylihallitusta ottamaan 

harkittavakseen alaiatensa piirien uudelleen järjestäuiiaen siten, 

ettei yksin  tieasioita  varten eri piirikonttoreita muodosteta; 

sekä että  Ylihallitukeeri  tulee laatia  ja  alaistensa viranomaisten 

noudatettavakel vahvistaa niiden tietoimintaa koskeva väliaikainen 

erikoisohjesääntö, johon myös sisältyy märäyksiä tielain 54:ssä 
edellytetystä neuvontatoiminnasta,  Kulkulaitosten  ja  yleisten 

töiden ministeriö, Valtioneuvoston pUtöksen  mukaisesti,  Ylihal-

iltukaclie tiedoksi  ja noudatettavaksi täten  ilmoittaa."  

3 - rna  pIIrin perustaviin  asiakirjoihin kuuluvaa aineistoa: 

He1sinin  pitäjän  viertotierakennuksen luovutus  Uudenmaan piirille, 

sokä ministeriön päätö. väliaikaisen tiepiirin toiminnan jatkamisesta 

 ja  rahoituksesta. Viimeksi mainittu kirje  on  erinomaisena osoituksena 

siitä, kuinka sslkeää  ja ytimekästä virastosuomonkieli  oli  jo  1 9 20- 

luvun  alussa0 



PLytLJdrj ladi1 t.0  elokuun 	p nä 1920  Hel- 

singin pitajäfl viertotiorakennuksen eu rtyes  sä  

UudenEnan.Läänin  tiepiirin hoitoon. Tilaisuudessa oli 

1äsn1 luovuttaja Insinööri  H. P. 0.  Solitander, 

 vastaanottaja Piiriinsinööri  K. Fr.  Appolgron  j; 

 viertotier kennukoen kazöörl  Varastonhoitaja Rrnst 

Haukier.  

Rakennuksen varasto  ja  arkisto iuovutettlifl  ja  vastanotettiin 

crikolsluettelo  jon  perustecila. iaesa tar.astettiin  ja  laadittiin täst  

tä  kassantarkastukeOsta  erityinen kassantarkastuspöytäkirja, joka 

jätettiin  yliha.Liitukeefl Karnrc.erille.  

fl-Is.  So1itancr  ilmoitti  etta  rakennukseen rnyönnetyt aikaisemrt 

rahat olivat  lOpplJmfl kulutetut  ja  että viImeksi Littera1l12  p. j. 

1:11  myötrnetyntä  200 000:-  markan  määrärahasta heinäkuun  31  p:nä Ofl 

1t1el1ti uk. ...:... 

!Täth taDahtunut,  aika  ja  pc.ikka  kuin yllä 

• .. . • .  S 	 S  • • •  I  • • • • •  S S S S 

,tint?  '(jc 

4  
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Uudenniian 1iii.n tiepi  h- in  piiri-5ncinörJ  11. 

tiec'. 	jt neu .tttav:i . )io1i.rc'i 	TI  €-.  jr  vesIrffl cnn'1te[ 

j1iiii1i t:Bes 	 13 	n. 1921, 

Y1ibailituk5,e 	puc'ieta: - 

-- 

?1O. 
r 	.133 	p..  '.zlr 	''Jv; 

:;1&1 	o: 	u11..i 	ii.i1t'nt n 	cti 	v .i.tlon 	v..ion 

t:i.' 	r"fl 	vi 	:cii 	cr 	o. 	 37 	.•;.-: 

t::COj 	 ',.  ..'i 	'v;oL'k'.i. 	er1itctu:L 	vi I  rY:  I 	.x 	t it.- 

(. 	Jt( ^ 	i!T.,_. 	 tJCi 	 .:tt 	 .i':'; 	:e  -- 

)t I  :-: 	 .r.i 	ir.: tJ..i 	tCt 	. Itx 	J. 	vi.' 	 - 	 -  

i - n 	i:Ii 	kul;'.l  '5 t' 	ttY'VIttV1 	frh. 	i 	 '  I  v't 	L 

vrrte" 	o''t 	otetut 	i.iiO  ti,: 	v"  '. 	 :c1o..!r 	'' 	.0  ., 

Y1I. - :L II  t:c 	tI tt.r1 	"IrLIii. ;alii 	r]2:ofl.dxi 	i:;,  

(rvi ',vi:ri 	r.roofl 	 jn 	ot:t' .i 	orr 	1'. 

?.  L, 	I  1uvu.t 7 	.to:i. 	13M 	 11 u.:. tU 	:tCfl  

v ri'a- 	ji 	1IiicLI  110 	iYcr. 	r1  :rj:.:rÅt 	lotur..tni 	.:•• 

e.:I ttti; 	ia:'.t vIrtot 	t:.r'n vtode 

IOiie(fl11 	CiV't vii.'1  "i 	 t71nC  Vt 	i1I  

t  ot.I 	cn 	tf  iriin 	rti 	vfl.1I  (.l' I 	k.'c 	'i1bri1 I 

t'r'' 	u 	1. 	 :t 	tu.1 ii. 	VI.3tct,.rI , 	Ii' 	.. 	 i  

ii  !.,dJ 	CCt 	t1:i. :;I in 	LOX'j , t!flfl 	&I 11 c 	t14)Vt 	C1(. Å  (:  L.  

vj''i: 	'fl 	•'3 	't;1n 	o.c  ile 	ctLt 	.r1.L : 	:.:.  n 

rraI 	::d':. 5. 	e 	.1.11c 	i,!r!.: 	vÖnr' 	tcttUjCrt 	eik. 

)iCt 	;:t;o.1lt 	uL.evt 	o!,t..&ir 	huo:'tion 	c;rel 	vcc':j. 

	

):'i11ir 	 j 	 .t  

tfl 	'iiei 	 1uJ.nt , 	k'ic 	trc1i 	
,  

t 	 .kc•1. 	i.  .:.. 	 It:i 	n 	vrt 	vi 	hii- 

j,; ; , -;, j 	o3. 	':;11n 	On 	JLLL;i 	 C.h:3Ot Yit 	't 

S .':t 	vir:  i.  Li  .i  t, 	;I. 11 	i  1 

1:' 	iit Y  , 	"1vo5, 	tt1.i1 	Yl1 .ii1  t,''::<' 	tr<.c  1  
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t'r.(;fl  (i1)' V 	21JQr1ttfl21afl  niin  hyvIn 	j ui:.ii 	iris 

ocn 	iL.11U. vkinitcn  pi.  i -1n1niteri hiuI  Ilo  Ylit'1Il- 

t'i:cn v1jtc1l 	r.ntr.aia katulmuktia ):uln 	iui tr.  Y- 

lih.11itukccn  heille twkouia to1itukui.t  ja  t1ti. 

t.naL\n eitelt1LeL.  on  Valtioneuvorto n;hnyt 

hyVLk33. m.r!ti  etta  1yeenalaiaon vLliaikain tieo.tn  j. 

 iIcp1ir1Oflt0 rICfl tWn4.n  vuoden  pityttyt.kin toiuiti&ci 3ri. 

kunc 	ljfl u1i3i oaLanto vahvi3tot»n  tai 	iir 

i3 	iiitOfl 	1rti1xi  tulee  tothia viiaikaIirm 	lihJ jtf- 

aen o.clio1cvan ohdotk3n nk1otI, kiiiten:i;i  niin 	:t.t 

virk1lij'in )alkt  ja  virastojen  imnt rwno, 	tnneu  ;:i  

vti  tulo- ja  !1noarViO  on it± pLitety,  ovat 	uo- 

ritottavat uamrjta 	1rarahata  kuin  trtnfikin vuoma, 	1;t  

tulo- ja  ?ndnoarvlon  tultua  v!11yititn):i rc:Itt -,'t lc'  1ii - 

SeF3ti riti'in fl'iit.L taroituia vrirten otottuja mcoto- 

zrienttcja; 	irik 	Ju1kuiaItoten  ja  yleleten t5idon minte1 

'ialtdortouvo$ton plri.tkeen riuktdL3eStl, Ylihal1Ituk3el1c tie(1ui  

j 	rLouUtettavr.ki t.ton iLaoIttc. 

L: I n 1 c t c r I 	.1. 

.1.  iinar von 	ondor1. 

oiek1 ttd1'-;taa: 

Hel8I,  Tic- j 	verirrkcnnmton 

ylih:1itu3oa3,  t 	1uun lfl pLlvfl- 

nt  1921. 
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Uudenmaan tiepiiri py.yi viliaikaisena lhee viiai vuotta. Pilrijako 

jrj.stettiin uudelleen vuonna  1925  helmikuun  26.  pMivn anr.etu]la  ase-

tuks.l]a.  Tie-  ja  vesirak.nnusten Ylihallitus  oli  tt  ennen kiinnitti- 

nyt huomiota •iih.n, etti vuoden  1920  piirijako  oli kakeinainen  ja  sellai-

senaan hankala* kolme vuonna  1920  perustettua valiaikaista piiri ( Uuden-

maaQ, Turun  ja  Mikkelin piirit  ) hoitivat ainoastaan tieasioita, kun vesi - 

asiat  edelleen kuuluivat kuudelle maassa olevalle vakinaiselle  pun-in-

sinöönill..  

Valtioneuvoston päätös  
tie-  ja vesirakeriuuspiirei.tã. - 

Annettu  Hetaingisu.  2 p vnit ieluiikui 1925. 

H c'linik'iun 1 piiivä nä 193 tie-  ja  vesi  rakeiiiiuslial)iriita  an  rietu ii a'etuksen 
23 f:n  nojalla,  on  valtioneuvosto, kulku  lnitcIeu  ja yli'kten tiiiden rrinistei-hhi 
eait'telyssä, niäiirännyt,  että  naa paikul  lisen  tie-  ja veirahennu.,hatlinnon  val-
vontaa  ja hoitca va rtc'n  jaetaan  aeui'aa  vim tie  ja vesitakenniispiireihin, nini  it 
täi»: 

Uudcansa,a  piiri,  kaait (ieri  ljuden - 
maan läänin,  lialliiitopaikhann  Helsingin 

 k a up u k 
Turn ii  piiri,  kasi  tt iieii Tu i - tnt ja  Pot-in 

 läänin  a'kä Ahvenantuanii  maakunnan. 
 hallintopaikkana  Tot-un  kaupunki:  

!länte"n  piiri,  käsittäen  Hämeen  lää 
nain, hitilintopaikkana Tampei'o'n k'nu-
punki;  

Viipurin piiri, 	ii,ittäen  Viipurin  lää. 
n.m.  lukuunottamatta Soita  valan ja  Sal-
mirb kihiakuntia. haNintopaikkttn Vii' 

 pur  in  ko upti nki  
Karjalaa piiri,  käsithin Soitavalan  a 

Sa1nTii kihlakutinat  Viipurin  Iianiti -ekii 
Lipei-i  n, I  loma mi  t in  ja  P id  ijä r v' mi 
kjhlttkurin:it  Kuopion lääniä,  ha  ILuto. 
paikkr.na  ,Joetistiiui kat:pnnki: 

Soron  piiri,  'käsittäen \1ikkelin  läänin 
sekä Rauta  'apati  iii, Xi  'ipinI  ja  I isalin,ti 
kililakunnat  Kuopion  lithithi, liaMiit,-
pnikk  aita  Knopioti  katt  pi  tik i 

Voe,sna  piiri,  kiisittäen  Vaasan lähti  in. 
lil!jntt,1iikkai:a Vitasati  kaupunki;  

Ott/un  piiri,  käsittäen Haapajii rvnli. 
 Salon.  Oulun  jj  Kajaanin  kihlakutiutit 

 Oulun  liiäi:iii. lialtititopaik-knita Oultit' 
knupiini<i;  ja 

Peröpohjo!rtu  piiri.  kii.ittiieti  Ken' iii, 
Lapin  ja Peisautoti kihlaktint.at  Oulun 

  liiatii.t, liat!i'i kkatia }ovauit'n::.I  
it  ,)!tk%hI.  

	

Tämä 	 on tointetipar:t1va  
vuoden  19?.i  k a I 

Tiith  kaikki  as;aitomnatst nou(lattakoot. 

J{etingisii.  2( piiis'aliä helniikntia I9i. 

Kulkulaito'ten  ja ytei -ten täiden  Ministeri  Rolf  E1'itting. 

Vanhenip haltitit-ih:eer  K. J. Flodsträzn.  

Uudessa piinijaossa Uudenmaan piiri vakinaistettiin. Piini-insinööreille 

 11.3.1925  lihettimlsslin kinjeesel  Tie-  ja vesirakennusten ylihallitus  

kertoo  ehdottan.ess, Kulkulaitosten  ja  yleisten töiden  ministeriölle,ettl 

Uudenmaan piirin viliaikainen piiri-insinööri  a rlttlisiin v.t.  piiri- 

insinööriksi siksi, kunnes  virka  tlytetlln  vakinaisesti, sek1 etti  Psi - 

Jinteen  ja  Llnsi-Rlmeen  piiriin kuuluneet Uudenmaan  lIlnin  alueet liitet- 



v.a.  piiri-insinöörinä 

piiri-ineinöörinä  

I, 

aineiston Uudenmaan piirille. 

Uudenmaan piirin piiri-insinöörit: 

 Karl  Fredrik Appeigren  

Otto Herman  Itkonen  

Uno Eriksn  

Toinen Toimi  Tapio  Martin 

Anton  Ortamo 

1920  -  1925 
1925  - 	1931 
1931  -  1940 

1940  -  1957 
1957  -  1968 

1968  - 

8  

täisiin  Uudenmaan piiriin siitä lukien kuin piiri-insinöörin  virka täy-

tetään  vakinaisesti, 

Kulkulaitosten  ja  yleisten töiden ministeriö päätti väliaikaisen piiri- 

insinöörin  Karl  Fredrik Appelgrenin niaittämisestä  vakinaisen piiri-in-

sinöörin virkaan  21.3.1925  ja  seuraavana päivänä kehotti  Ti.-  ja  vesi-

rakennuaha.11itue Päijänteen  ja lÄnsi -Hämeen piirien piiri-insinöörejä 

luovuttamaan  kaiken  näiden hallussa olevan Uudenmaan lääniä koskevan 



Kunnossapito-.QsastOfl kehitys 

KlrjeellUn nzo  1 1 87/3O4. 1 9 2 "  Kulkulaitosten  ja  yleisten töiden minis-

teriö .W.rni tiet  ja  sillat, jotka vuoden  1918  tielain  nojalla liiken-

teen trkeyden vilkkauden  tai peinavuuden tanden tai  muista eyist tu-

livat  Tie-  ja  vesirakennusten Ylihallitukeen kunnoesapidetttviksi,  val-

tion vlittöiaUn hoitoon. Uudenmaan lnisa oli tallaisia trkeiks1 

katsottuja teita  viisi: 

-maantie Helsingin kaupungin raja8ta Espoon pitKjn Pinneiin 

-maantie Pitjnmelt Vantaalle 

..maactie  Vanhaa takaupungista  Malmin  kautta Helsingin pitjn kirkolle 

-maantie Tuusulan kirkonkylst Keravan asemalle  ja  Hyryln kasarmille  

-maantie Jrvenp½n asemalta Kellokosken tehtaalle Tuusulassa 

Kunnossapitotoiminta sai siten alkunsa vlittöusti piirin perustamisen 

jMlkeen. Melko pian oli  selvU,  etta  kunnoasapito  ja  rakennuspuoli  oli 

pakko erottaa toisistaan. Samalla kun Uudenmaan piiri vakinaistettiin, 

perustettiin piiriin tiemestarin  virka, jota  tuli hoitamaan J.Löfgr.n, 

"maailman suurin virkamies". Liikanimi lienee johtunut siita,  etta 

 miehella  oli mittaa tuonne kanden metrin seutuville, mika siihen aikaan 

oli vielK harvinaisempaa kuin nykyn. 

Ohjesä.intö 
1änin tiemestaria  varten.  

I L 
'lie, teitluili aiitttn1 iikk,i on tie•  ja  vc.jitketiiiupiirin  hallinto-

juukka uutt li  tultiin  1t1i  on tois s-it hittuisii. Iniiiiill pilakaitjiunki 

2 §. 

'l'ienle -t ii  Ciii totitiitit a  ni  ilceut ovnt ito huiittin tiaal  it jet, jot kit 

 kuuluvat  tit latltakti,itiCfl hoituiti.  

3 . 

'ficte-'tnri  t  ni  ui  a-jill  ont  a  i -itt  piiri•  j nj ttöori  Il  valvotiiia  fl  ja 

 kii-kyn itlaitnit  (-tu i--  tjeltutaktffltieli  avusta  istk,i tekiiit  

vii intitti ttiltt It.in(n inviskiti tlk'i  mainittu  tojinitita jjtii 

khri 1YiiI-iilUitiii  ,11i  kte-t.t suoritt an ntyö miuta piitisi 

eiiiityvii t leiltill kittiltivit totiitit. 

	

.& 	. 

uetl'-tilttfl  tulie  2 §:li iutjnjtujlla mainteilla: 

a) 	tIlit ii 	a 	l,tiitl nliiil Lvh-(-lt ,,tiilanit tie);, itikutiticti jar- 

tjll 	t,knilli-j,j 	iiittv'tj.i 	ltia.,ilteilLIt lt i i,lit;t. rlint)i;tJClt  ja  ,.ilt,i- 

jell 	kwiit.Ipali.ti. 	tktcLoa1ti,lt1t 	tilii;ua-tu ja  tyitkirjiit- 

ilii.i  .1, 	. nI.  

Ii -t-uratt ttt-t  ilit 	iiiiti'fl  1 	iniittIt 1iia  ja  antaa.  ,t,jll'ut  hin  

liii)  ii t;ijtitillIls  tilit  lietiut,-Ct 	ltVi)iiIii.VVtia 	tai liittiiitl 	,IIIi.t. 

i'iilä )iil j.ii,-i,,i'rille sttLhi)ier;tlfltfl ki,ji)litieii jlttitititt 

() 	tuuli.  utikali ,,,tltllIitt'. ,sjii,ttiiitijt  ui  ,tuakkaOpittiithilt 

.iut,ilen  knit,'. .iti-t.t It 	ttae,-,l  ja  ,iivatt-n  tt  Istan  tie- 

ittL'intia i,l;t.akiwkui  1i  tt 	s,.;i nittilteiti uuleiL' inaLoiti- 

le ,-jjrict t 	--a .ot'i.t  ett  .tvas.-a  tarkat  uk-t-a;  

il) 	lit it 1,jjij_jii-iliiIlIi liii 	iit,lt 	lijiukli tittika n 	,iutiiijlet- 

lilt  ja  kit 	.,tt,,artiiita i,,,iaflt,Iileit. tIt''jtii  ja  riinipujen 	rutltit,. 

 ii ti-lint Lki,u.  tilit  iitto)rtt. kil,.iiitt ii1,at,iu,kti  V. Ill. tilt- 

lj;jLktiikn korjatit-  ja  111tsjtit.it,ui'ti 	4kzi  hi-ku 	ja  Iu.tijtiiLiitII  

tt  ttii  -t  .i  

L) 	julitni  ja 	viii itt  tt)  ki'tiuli --ii  tiiilt,ittitti (itti,  tulvi.-  i-iifui 

tapatuse'sn. tttti  ni'  jitliltit titl.uiittiktiui(i'ii t(iiiiie'Itt stu,Ii(,tta-

riksi; 	ekit  
1) 	tuttu  1,lirj -it 	ii.i.rjIIe  joka kuukauden  lupii --.0  lyhyt  kirjallu- 

nra dostus  i-tiiritti,lni.tt;tui telit;Ivjstii. ti,jstti  ju  ituatkokta. 

; 	 . 

I'icu,ie-t,riul kIpiuituuvuttt iunuktet  ovat:  

1) villiuttliluum  21 v,uodtai ika; 

2) trcllkuii-kotilttui k,ilkt,)tito-  tahi  huiouerakeiiniuu,t-t.u. -ti 

uorjtctt ii tul kintu: 
:1) v;dijuut.nin luleui t,uodcn kiivtiiutnulliuiiII kktitiit ,itnau,tti,kt, 

ritkentiuts- tai kt,utnosea it tot iijii; 
4, a in itouttaielt vi  ra  nomi  isen  toti ittt una  taito  moot toriajo. 

netuvojelt )i,,idoi-sa ja  oli  jatiksessa: 	kä 

t)  niikiIi uiiu,li,hcl)iuta hutotettav  irti  hcnkjloj,Icn todktania  sopi-

vni!autts  t liii aisetul toifliceti. 

'l'j(uulcttit  i  saa  niiiiiriitvn at,ttto1,nikkan'a itlko1uuilelln  tekemi.- 

titan mii  koi-ta korva titta  voi  unutssiokvaui  mit kut  ui -uilul1It'  au 1 tito. 

knit m,tkttan. 
7 §. 

l'icnicstnri otet  lait  tojnteenn. nt lilj  varoja  jutanherritlle tithilit 

tnrk,it ,iksii  on ui,eutonrviofl nivöuiutetty. vuo,kksi kerratlatuit yhuikti 

 kuukauden  ,uolentntinpluohiellut itt i.;ttioiniaj;'lI;t . 'liettlittatiut  ottaa 

 toitttcCtisR hakeinuk-otu  perusteella  jut tutu croittan put  i -ittsittöri. 

$ §. 

'nt-tm -st  , 	ka - kt riiti  k -i  a fl  tiet  at  tt ni  )d Ii  va  rojI  tt  rkoi  t 

out tnt,tavii-sa,  moo(tori;tjtitl(ii''i. joitkut kivt tututi-eCti  ja  li,itwm 

niltulin tkninstiriit  (III  itniuttitet  lita.  tiui(i  tie- ji vesirukcnuu,i-Iuatti-

ukstut in  ui  It-mi aji neuvijen kiytist  ii  ja  li'i  tota  rn  suu  ktry  ja 

 niitii 1iijriit,sittöiii liihntitttiiii  sett lisiukti ntiuutuiiii.  

kl  iIs)  ni.-.ii.  'nie-  jim  te -ii a  kr tt  titi-tCtt ylili;il  lit uiksesa 27 1utiivittui* 

helumiikuutui 1 92. 

\tilialljttmken piunteta:  

K.  Snellman. 
Tutut'  triL-m*at.  

a 	 llcl.ituki 102Z. 	V,u)tiotcuros(Ou kirjar'iO. 



lo  
Tieestariri  toiminta enaiaisen toimintavuonna ky selville oheisesta 

liitteest, jOSSft  piiri-insinööri selostaa  tienestarin edesottamukala. 

Vuonna  1926  vieraili piiriss puolen vuoden ajan toinenkin tiemestari, 

mutta vasta vuoden  1927  lopulla jaettiin Uudenmaan piiri neljMn  tie

-mestaripiiriin.  Vuonna  1932 	rttiin tieteatareiden atninpaiko1ksi 

 Tammisaari, NurmijMrvl, Porvoo  ja  Orimattila.  1940 -luvun alussa  tie

-westaripiirsj  oli  jo  seiteemn, nimittain  Tammisaari, Vihti, Tuusula, 

Porvoo, Orimattila, Loviisa  ja  Kausala.  

Vuonna  1948  lUninhallitusten  hoidossa olleet maantiet aiirtyivt TVH:n 

hoitoon,  ja  samalla alkoi tiemestaripiirijako tsuotoutua nykyiselleen. 

 1948  syntyi )1MntsIln tiemestaripiiri,  1950  perustettiin Hyvinkn  tie-

mestaripiiri,  ja  edelleen  1955  Nummi,  1957  Kirkkonumuil, Mustio, Myrskyl, 

 ja  Sipoo,  s.k  1961  Helsingin, nyttemmin Vantaan  tiemestaripiiri. 
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Sjeflmr  "lo-  jn. VfTflh)T'H 	J)ll1thfl  11r- 

jco3t vilrao io]iiiUW1  27  p:1tIt  oil  i].rioittanut,  etta nlu-

noon  vuodon mcnoarvioofl  oli  12 P. L. VII: 2  1:ohdnl].a Uudrj 

11Linin manlaickuntaifl tiolcntakufltaifl moncarviooa vrnttu  

30,000  markan utrnruiflofl citttrrttha  ii. k.  tieeStarirI  palkkaa-

!j.00ksi U'idoniiafl lLll2flia varton,  ja kIokcnyt aflckirjoitttiflcct 

jfll tilacea j1iI3taCfl mrialni 	to 	30  pOiv.n knlu000a 

1mott.vakci  ja icn üleotü jonn hakijolata 8ilhen ottcimion,  

otti  allC1tiriOittQ3ts cittonkufl mü1rütty hakaalica  oil  uzeen. 

imlunut, huhikuun  6  p:i. ra1:flnu0tri  Jarl 	5fgren  'in 

1101  cin(1fl å:uupunPi  ota tfl.tn  to  irnccn. 

yaotutivaau  ja  valmiottittuaafl piirikonttoricDn. teh-

tfj.viincLi ccl hiiu rW..r1ykCoi1 x.t1mutaa huhtilaam  22 pLiivLLflL. 

Ellti.o1lo k tooflaaattO!rt.fl orina.iect ;:orian jfltat1oc"T1tr' 

joh'cva 	ritiooa, rithudolthvn yhtocncü 6  ], joiion tie- 

odon  ino;caoltO  OU  aoij.nomioen tiolcutakunnan huo1cii,  

vaan  jolta  co  ci  kyennyt  k1ytett(ivinfl o1e-ll1 	rr'li'll  

la 	rinocoaitWi.fl  ja  joitten kmoctarlta vrten 	ii-j.. 

 toaton  ja  yleisten taidon  r2inictoriö  nyt oli  ysntanyt  eri- 

nflLrahan. T11Ü ty5skeno1l ticectcri toako  mien  

puun, jolloin tSt kockeytottiifl tar1:oitukelia jatkaa niitü 

cykcynm!1W1. 

- oULthuun alkupuoliakolla  tutki tionectarl 	rttilan 

piainan i1yinkual1i.  ja  laati chdotuLtsen  ja  kaotinnticarvic 

 eon  uuiiøotOi.  tutki Nuzion - Puoulan riantic1la LloQo1an 

koh(lallzi Uuraon pitjaceä  tapahtunutta iaantier000LbnWi. oe1a 

taricacti 3atin tjoairnt&cannan pyynnöata Swnatin rwant1et, 

opaati tioiitakintaa teitten hoidocca  ja  nouvol  etta,  miter 

no  zuatoitton olkomicot  ja  levitykeot olleivat 8aorjtottavat 

 joita varten ailio  oil  znonoarioa8a  myönnetty  flLf1'rhoja. 

XocLkunn  16  p:ota heinCLrn -'n 10  p1iv!n kuntoonixinj 

tienootari Eapoon - Vthdin maovtian Oltbaokan  tilan eouvfl1a 
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iooa,  joka  ticoca  oli.  pitJ 	.  ajat ollut  erittUin huo- 

noia tilacca  ja jcrJ 	!T.-ntooaDanciccefl 11iün maahcra  oli 

 ace  ttfl  t. allekirj oittafloe?1 1tottvL!Jci 15,000  markan  mL.r-

rrahan. aii mW1rtrcha11a a6tti1n olvu- ja vicmriojat, 

 tien  L'iiat aloimottlin  ja ajpintc coraotcttlin  noin  3 

 pituisella  tieosalla. 

EeinZUaitn  13 - 29 p1iviriL45 kartoiti  ja punnitci  tic-

rrest.ri  jo ruinitut 1iemo1an coudut 1irrol1a. 5ja  laati  ohdo-

tWzcen  maantien  cilrtWniookl3i Oio111. Hoth!ilcutLtl  30 pL&ivin  ja 

olokuim  11 püivn vL.linen  aika kului  tioro8tarilta Pcrnvjr»n-

Mli ona1th tieilL. flardomin j11zm1 Ponajasca uu13ittavfl nol

-j L.n  maan  ti eiiiiim  ra kentanii  ease  ja .tarkasth  B-.  1ja nenvouth-

toiaintcin Pcrjara  ja Liljendaliara. rlokuun  12 - 15 pLU-

vt.in vü1inori ai 	kului  noortutotoirdntaan  Lohjalla  ja Xr- 

jalohjalla ja tariotukciin flaupajirvcn ci1trakcmmkso1la  Kirk 

korrnio11n. 	loIun  20 - 31 i1ivinL tUkonto1i tiomeetari 

!ardornin ruurakonnucil1a Pernnjaoca  ja orinL!icilla  tutki-

mukailla Liljondalisca  ja  Lohjalla  ook. LIrrtti1an Pikkucillan 

kcxLn:3 ella IVinPflh1L.. 

S;Jo1am  kului  tiemestarlith jnjohc1orioa Ilardoiin 

rurmurakcnnukcilia Pornaja,oa  ja LItrtti1an Pikkacillan rakon-

cli 	viiLU..L, 	u1 iton :)aj11jj8tjefl . kntooupioti4..- 

tori  terkastukoecca 	vin iLllla, ..iyrck71!n - 0:'iattilan rrari- 

tidlla pitajien  rajalla  olevrua cillan tutk1iukolla  ja  oh-. 

dotukoon laadlnfln3  sa  tnnc  rakenne  ttavaa  uutta siltaa  arten,  

orinLliE3tcfl coranottoptiikkaifl  etsi  nLJCa  ja  ttLtkirltOoCOa  1101-

sthgin pit.j2.cI3a  ja nonvonantotoimiflnac3tl iarja11a  

Lokakuu  ja ucrrwkuu  kuluivat  tiemeetarilta t3itten 

johdpssa iarti1an 2ikiusillalla 1IyvinkL!i1la, ilardouth runpu-. 

j1 .j]j 	crijaoa  ja 	volan ruripural:orinu:c  olla  w- 

&olla  jc. tiotiic:L'. Korialla, 	oca catoitton. pehittit 

mnL2.et aJetLL  ennen  rrt6nrtetyn iiii 	O11L. 

idont.aan ooraatazi, cckL. tio1auiunnan cvorittarion krjnuc-

t5itten ohjJcsecsa a4tila, coranotto xkkain otainn.rina  ja 

tutkirice'sa iroloingin itcot,  jossa  tnin 50Ti7'fl  1-'.  
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riti nL1jttUty v.i]:oaltn.,  ja  piiru•r31ottiiooLt ce1i ehdotuc-

ton'  ic inco piiikonttoricoa. Jou].uuuoa  lopetti  t1oco. 

 tan  corai1c1aotoinnL1t •Holoi2in pitL'j' 	ook rr.aritoitton 

kuntoonpano.työt ioniolla 1  toki  1e&  tar]uatuorzatkit Oflxtti-

thzi - ttjrokylün ir.antioUh1 itajicn rajrlL vr1ictunocUo rufl-

rrnUo ookü bkci rx.tkaa Aokol&m auotaiman tic1utuLnntaa 

tiooikaiautUi.  con.  Vü.liajat toicil tiornoatani p1inikonttoricxi 

piiru&uoten ]Ltnooaa 

?1ocotan1  on  olint 	iiouaan 1miiziacn ; 	pal- 

vD.i. 	iet 	ajota oit htJ.n  ollut  iiti1l 	,'htc'  u! i8&) •1- 

V''  

JL1u1ot7tü 	iacta, 	3'),'OO triz.tt.; 	On 1 - - 

totty iaikkl&n 3mk  65,29D:53,  joota 

T1eootan1n pil!ttauocn 

ioottorlpyt5ru.n  ja  ivuvumm 

ot1oon 

£oltto-  ja  votteluainoil3iin, 

moottonipyUrLn kojru1ith 

ys  In.  

?unn.ltw..  ja  mittuva1inoiton 

noka pilruztua-  ja  kirjOi-

tu8p5ydL1zi  oat  oon 

iono8tarjn  matkoihin  ja  iLllva- 

3'iic 	2,O:3 

19,060:- 

U 	]J),72:50 

U 	5,748:70  

'oiotii1n 	 tT -  7  •  6131:  - 

8urrr 	5 Li Z 	(5,295:53  

flo1cingi3t, taikuun  29  p:na  1926.  



Tien8uunflitteluata 

1 5 

Pi1apiirtjn nkemya nykyisiat tiensuutnitteliioi8ta 
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Aina  toisen maailmansodan paiviin asti suunnittelutyöt olivat yksinker-

taisia  ja  ne suoritettiin samojen miesten voimin kuin itse rakentami-

nenkin. Mutta vuodesta  1944  alkaen piiri alkoi saada erillista tutkimus-

mUrlrahaa,  mike  oli omiaan jouduttamaan auunnittelu'puolen •rikoistumista. 
Uhinn ilytinnön syista alettiin suunnittelutyöt antaa yksille  ja  sa-

moille henkilöille, joille niin muodostui tiatty rutilnia  ja  ammatti-

tajtoa. Varsinaisesti suunnittelu alkoi erottue. omaksi toimialakseen 

vuonna  1956,  jolloin dipl.ins. IVO Pirhonen sai suusanallisen mryk- 
een  toimia suunnittslutöld*n pIMllikkön. Ensimmainen kirjallinen  m- 
rays  suunnitteluosastorl pllikkönM  johtaa  ja  valvoa kaikkia piirin 

suunnit*elutöit  sek  tarkastaa suunnitelmat  on  annettu piiri-insi-

nööri  T.  Martinin kirjeell n&o  4152/14.10.1957  dipl.ins.  P.  Polviselli.  

Vuonna  1964  vakivistettiin  sitten piirin  toimialajako,  ja  piiri-insinööri  
m½rei toimi&lapUllikl5t.  

,3- 	/-'  ''-"V  
IE-  JA  VESIR  F. US].AI1'03  

Uudenmaan piiri  
Helsinki 8.5.1964 	 Jake].ussa mainituille  
Nio  2419 
Vilte: Tvh:n k.trje  n:o  Y-2791/A 361/ 

421/2 1964/2.5.1964 
Aaiai Toitn.talajako  

Tie-  ja  vesirakennuslajtokresta  10.4. 964  annetun 	etuken  56 :n  
mukaisesti mharLuin toiminiojen pahilikdikaj tolstaisokj seuraavat 
insinöörit: 

Tiensuunriittelun toijoimla: nuor.ina. y.p.  Pentti  Pin (kirjetunnun  '1) 

Tienrakentarujaen toisiala: vnnh.in.  Konstantin Knopp 
 (kirjetunnus  Pr) 

Kunnosnapidon toim.iala: 	apul.ne.  Heikki Tammio 
(kirjetunnus  K)  

Toimialaan kuuluu viitekirjeessa mainittujen teiden  ja  lenitokent8n 
kunno3sapidon ulskksi  kanavien  ja  kaäntösiltojen kunnosspito (vrt. 
Tvh:n  kirje n:o  Y-2752/2.5,1964 apuluiepiini.incjnöbrin tChtävitk) 

Veejaajaln toimialaj 	nuor.jns. y.p.  Veli Kimanen 
(kirjetunnus  V)  

Ei kuitenkaan kanavien  ja  k..ntösiltojen kunnosaapitoa.  
Hallinto- sakä  till.-  ja  tarkastusiat  kuuluvat piirikamreerj Liisa 
3irviön alaan, kirjetunnuksena  H  ja  kone-  ja  varastoasiat apulais- 
konejnsinöörj  Risto Virtaselle, kirjetunnus  Ko.  Huoltotoimiston 
kirjetwmus  on Nu,  milloin ei kirjeenvoihto liity jonkun varsirmi-
sen  toimia.lan  piiriin. 

Varsinaiset esittelypäivtit ovat keskiviikko  ja  perjantai, ellei 
toisin sovita. 

Piiri-jnalnöönj 	 Toimi  Mart jx  
LIITE viitekirje 
JAKELU; 
Insinöörit 
Tieaeetar.A  
Vast rakennunmestarit 
Vast. tutkjrnus.restarit 
Konekorj.pillikdt 
}luoltomes tan 
Kamreerit 
Piinlkaaödni 
Huol topialljk1cb 
Varcuitoesirnies 
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Itse suunnittelun vaatimukset ovat nousseet huimasti viimeisten  parin 

 vuosikymmenen aikana. Entiseen  kartan, pituusleikkauksen ja  poikkileikka-

uksia sieltIvUn  suunnitelmaan  on  tullut  tavaton  mrM aineistoa  lisa:  

tutkimukset kaavoitukeeeta  ja  sopeuttaminen siihen, teollisuuden tulevat 

kuijetustarpeet, muu liikenneverkko  ja een kehittyminin  (rautatiet, 

vesitiet), tarkat maapertutkimuk8et laboratoriokokeineen  sek mandolli-

guukeier (ja  toivon) mukaan kaikki vaihtoehdot kattava työselitys, 

puhumattakaan mittaussuunnitelmaeta  tai  suunnattomasta mrst  tieto-. 

konetulokela, joilla helpotetaan rakentajan toimintaa. 

Vesiaslain  toimiala 

Vesiasioilla  nykyisen  TVL:n toiminta alkoi  ja  vesiasiat  muodostivat 

myös huomattavan osan piirin toiminnasta een alkuaikoina. Uudellamaalla 

ei sinns vesistökatseltDuksia paljoa ollut, mutta rannikon satamaraken-

nustoiminta oli  varsin voimallieta.  Heti alkuun suoritettiin vuosina 

 1924  -  1929  Hangon sataman  laajennuatyö,  joka tuli maksamaan indeksill 

vuoden  1973  tasoon muutettuna toistakymmenta miljoonaa markkaa. Vahvuus 

työmaalla oli keakimrin  n. 150  ollen  parhaimmillaan yli  300.  Sik½li-

set  mrrahat  huomioon ottaen työ oli siis  varsin  mittava. Ohessa ot-

teita laajennustyön työpiirustukeista. 

52O 	 - 

r - - ---------------------- - rr --------------------------------:--- 

/ 	0 	/ 	2 	3 
I  

Pojkkilejkkau t&iturimuurista työpatoineen. - Tvarsektion  av kaj med hngdammar.  



Hangon  sisäsatama  vuonna  1929 - Hangö  inre hamn  år 1929. 

p 
	V 	 / 

& 	/ , -----:V  04 p Tt i  
. 	:•-----  -  Å I "i' 	-- I  

7_'  -  Piti.  
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Nuottasaren  laiturin  poikkileikkaus. - Tvárscktion  av NotIio1insk.ijen. 
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Laiturin  poikkileikkaus Nuottasaaren tavarasuojan hohdalta. -  Tvärsektion av kajen invid Notho1rners vazukjuI 
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Näin suuria töita ei Uudenmaan piirissä sitten suoritettukaan vesi-

asio.tssa ennen nykypivi.  1930 -luvulla valmistuivat Degerön kanava 
He]ngir, maalaiskunnassa seka Jomalvikir kanava Tammisaaren 1hell.  

1940-luvun alussa alettiin syventäa Hel8ingin - Hangon saaristoväyl. 
 Sota  keskeytti kuitenkin työt.  Sodan jlkesn  toiminta oli melko vhie-

tg aina  1960-luvulla asti. Toimialajaon tultua voimaan vuonna  1964 
11sntyivt  myöskin vesiaslat. Thllöin suuria merivylien tutkimus- 

ja rakennustöit  alettiin suorittaa lhinn Merenkulkuhallitukeen toimek-

siannosta. Vesihallituksen perustamisen jlkeeii muuttui toimiala vesi-

tietoimialaksi, Samalla toiminta keskittyi lahes yksinomaan edeil rnai-

nittuihin merivylien rakennustöihin, joista mainittakoon Helsingin- 

Haminan talvlvMylän syventminen vleill  Helsinki 	Emsalo  ja 

Emsalo -  Skarven, Kallbådagrundin - Sköldvikin syvvyln ruoppaaminen 

 aloitettiin vuonna  1972  ja harausayvyyten  on 17  metriä. Hangon kierto-
vyln ruoppaustyöt aloitettiin vuonna  1973. 

Len token  tt 

Lentokentttoiminta  alkoi Uudenmaan  piirisa  varsinaisesti vuonna  1935  
Helsingin lentoaseman rakentamisella. Työ liittyi Helsingin - Tukholman 

lentoreitin avaamiseen, josta valtioneuvosto oli tehnyt ptöksen. 

Reitti saatiinkin avatuksi  ja  Helsingin uusi lentokenttä Tattaririsuolla 

otettiin kayttöön  16.12.1936.  Seuraavilla sivuilla  on liitteen  selostus 
lentokentan rakennustyöst TVH:n vuosikertomuksen  1937  mukaisena. 
Lentokenttien rakentamisen tarkempi dokumentointi unohtui kuitenkin 

tmn jalkeen valtiosalalsuutena  "sotan tnelskeess".  Suurin kohde 

Ilmeisesti oli kuitenkin H)rvinkn lentokentta, joka rakennettiin nimen-

omaan Helsingin lentoaseman varakent½ksi  sodan  varalta. Samaan aikaan 

syntyivat piirin muutkin pienemmt lentokentt  mm.  Nummela. Yleena 

TVH:n  toimista  on  pidetty  varsin  tarkkaa lukua, mutta  1930-.  ja  1 940- 
lukujen taitteen tilasto mainitsee yksikantaan:" TVH:n toimesta  on 

 eri puolille maata tehty uusia  ja  kunnostettu vanhoja lentokentti."  

Sodan jlkeen  rakennettiin sitten Helsingin uusi lentoasema , joka saa- 

tiin valmiiksi juuri olympialaisiin vuonna  1952.  Toiminta keskittyikin 
sittemmin"Seutulaan",  joskin kokonaisuutena Uudenmaan piirin osuus 

lentokenttkagiojsea ji  varsin vhieeksI. Malmin kentt 	ja  Hyvin- 

kn kentt 	kunnossapidettiin,  mutta nykyn, Ilmailuhallituksen 

perustamisen jalkeen, lentokentt ovat Uudenmaan  tie-  ja vosirakennus-

piirin osalta historiaa. 



Lentokenttien rakefflanijnen.  
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1. II lain gin  len  foas(nut. 	Tukokuuss.a  
1935  aloitettua Helsingin lentoaseman  ra-
kennustyötä  on e(lelleen jatkett ii kert muus

-vuonna.  
a)  Lentokenttä.  
I  rakennusvaihe. 
Lentokentän rakentamista edelleen jat-

kettiin, käyttäen aikaisemmin myönnetty-
jen määrärahojen jäännöksiä sekä niitä va-
roja, mitkä Helsingin kaupmiki oli sanot- 

Koko  työn msnot olivat seuraavat: 

tunn  tarkoitukseen nivöntänvt valtion  ja 
helsingin  kaupungin välisellä sopimuksella. 

Edelleen myönsi eduskunta  5 päiviinä 
 toukokuuta  1937 700 000  markkaa Helsin-

gin lentokentän viimeistel töitä varten. 
Kertomusvuotien aikana suoritettiin lento-
kentän  I rakennusvajheesecn  kuuluvat työt 
loppuun, lukuunottamatta lentokentän ym-
piirysaitaa, jonka rakentaminen siirtyi tois-
taiseksi.  

at,, 	Rode,,., 	rt  Kvaotit,  t  

X•»kln,. 
- 	 . 	 yk'ikkh. 

ku'tan,i:  

Medel.  

tok  

Palkkaukset —Avlöningar 	.......................................... 321 	19 \latka-  ja niutittokitstannukset -  Rte-  och flvttningskostna&r 	.  9324 05  Vuokrat  ja tarvoiahat— Hyroi och eapenser ....................i  4390 4o K,initorimenot  ja piirustustsrpeet -- Kontorsutgifter och ritnustecialier -  13 74 05 
-; 	- 

- 

6 	Oi  Sa,ra'.},,,jto 	ja 	taiaturmat 	- 	 i,ikvird 	och 	ulvek4all .................. 
32 927 50 -- — 

I 	Vuosiloinat - Arbetarledigheter .................................. . 
['vövaen inajoitus  ja niuonitus - Arberarinkvartering och prorian- 

tedog ................................... ............................ -  24 F,97 
58794 

58 
75 

- - 

-  
Tv,vien kuIjtus -  Transport  av arzare 	........................... 
Vahingonkorvaukset— SkadeersättniLgar ......................... ---  28 775 50 Tulotie 	Tilllartsviig ........................................... 
Kuivatiistyöt 	Torrliiggningsarbeten 

0.skrn  166 984 80 -- - 

- ............................. 
Ahistavat  työt  ja  kentän tasoitus - Förberedan,le  arbeten och fältets 

55.70 3639334 35 65338 14 

Sorapiai1ysteet - Grusbelägwning 	................................ •26.so  
600259 

2 025 469 
77 
36 

10776 66 
75 577 	j 

planering 	...................................................... 

TieöIjkasittelv - VägoljebeTiandling 	.............................. 
Nurnup.allystcct - Ins5dda  ytor 	............................... I  

8.00  217 393 60 27 174 20 
Pysäköimisalne - Parkeringsomride .............................. 

27.oi  
1.89 

436 920 
139 235 

69 
60 

16 176 26 
73669 63 Siltat avovieimirin 	li -  Broar över avloppsdike 	.................. Mittausvälineet - lätningsredskap ...............................  

6 kpl..  st. 	191 191 35 31 865 73 
Työkaliisto  ja  koneisto-- Arbetredskap  och maskiner ............. .---  

670 
127867 

- 

56 
- - 

- -  Varaston 	knnnos.apiro  ja  korjaus  —  Underhåll och  reparation  av türråd4 	......................................................... 
Sekalaiset 	menot  -  Diverse 	utgifter ............................. I 

99969 
7774  

65 
IFs 

- 	......  

-  Yhteensä  -  Summa  mk  s 154 191 	65  

Yl liimai  nit ustu lOppUSUflinlasta on  hel-
singin  kaupunki niaksanut mk  3 727 500.  

Uudenmaan  tie.  ja vesirakennuspijrjn 
 toimesta työhön kliytet  tu  n  kaikkiaan 
 543 157  henkilö-,  61 040 hevos.  ja  28 041 

autotyötuntia. Soranajon kiitoteille  suo-
ritti urakatla  0. V. Rudus A. B.,  jolle  siitä 
maksettiin mk  1 035 709: 75.  Samoin ura- 
kalla  suoritti tieöljykäsittelvn  0. Y. Algol 
A. B.,  josta urakoitsijall1 maksettiin  
ink l453: 30.  

Il  rakennusvaihe. 

Kertotnusvuoden  aikana aloitettiin niyös 
 kin  lentokentän toinen rakennusvaihe päiil-

lystäniällä kestoiteitteellä lentokonehallin 
edessä oleva alue  3 637 PääIlysteenii 

 käytettiin verkkoraudoitet  t ua täryhetonia, 
 jonka paksuus oli  10 sm  ja  jossa oli  300 kg 

seluenttiä betonikuutiometriji  kohti. Täniän 
päällystetyön kustannukset olivat seuraa- 

-- 	
. Re,sklni. 

Kti,sta,ln,tN  
yksikk%• 

lunta  
Kii'dai,,,,,kn Joi*u - - K,w.t »a ,t,.,,, 	s,rI 	I 	TsinaAri Kost,,,sl Iedcl. 

Kvantitet tnhct -pris  

Paikkaukset -  Avlöningar 	......................................- -  4 690 

- 

Sairashoito  ja  tapaturmat  -  Sjukvård och olycksfall 	
. - 

 ............. 240  
- 

Vuosiloinat — .rbetarledigheter. .................................. -  1 715 --  70 I 	 -. 	 - Pohjan tasaus  -  Planering av botten 	............................ 13 44 
-  

BetonipäUvste 	Betongbek1ä4j 	.............................. 3637 m' 199 818 - 55 54  Tvökalusto  ja  koneisto  - Arbetsredskzp  och maskiner  1 073 75 Varasto,i 	kutinossapito  ja  korjaus  -  Underhåll och  reparation  av  furr5ulet 	.....................................................-  
- 

2 	i  
- 

3' 
-- ununia  mk  223 3ô 



Nlkkaiikset -  Avlöningar ........................................... 
I Matkaktistaoniikset 	Resekostoader 52 523 ............................... Tarverahat -  Expenser 	........................................ 

SairaThoito  ja tispaturmat - 	Sjukvård 
-  - - 
 

1 791 
4 851 och 	olycksfall 

Vuosilomat  - Arhetarlediheter ................................. •--  2 913  
Työväen majoitus  ja muorutus - Arbetarink-vartering  o.  proviantering 

-  5 242  
1 294  Vahingonkorvaukset  - Skadeersätt-ningar 	......................... .. 

--  
I 81 I  Mittaus-  ja vaakitustyöt -  Mätnings- och  a\-vazniursarbeten Valiaikaiset 11 606 

175 rakermukset -  Provisoriska bvggnaJer 	..................... Vietnäriverkoston  kunnossapito  -  Underhåll av avlopputet -  
---  56 3t36 I Sorapäällysteiden 	* 	 * 	grusbeläingar Narmipätillysteiden 	* 28.69 ha 77 074 * 	* 	grãsmattor 

Kestopää1lystett -•  Permanentbeläggning ........................... 27.oi 	*  10045 
Talvikunnossapito: 	jyrävs, 	auraus 	ja 	lumenajo -  Vinterunderhåll: 

400 16 100 
vältning, 	plogning och snökömin 	.............................. Kontän  valaistus  ja merkinantolaitteiden  hoito 	Belysning 

-  99491 -  av fältet och 	skötsel 	av signalanordningar ..................................... 
Hallirakenniiksen  kunnossapito  -  Underhåll av hangaren  

51 566 
147 710 lÄmmitys -  Värme 	............................................. 

Vesijohtoverkoston  hoito 	a likaveden puhdist iis -  Skötsel av vatt4u- 
-  94 708 

ledninganätet  och rening av avloppsvatten 
 Sähkövoirna  ja  valaistus 	Elektrisk kraft och belysning 7 863 

Palosnojelu 	Brandskydd 	............................................ 
- - 

 74 071 
17 678 Lentopalvelu - Flytjänst 	........................................... 15837 
12 253  Tyokalusto  ja  koneisto  - Arbetsredskae  och maskiner .............. 

Varaston kunnossapito  ja  korjaus  -  1 nderhåll  och  reparation  av 
-  

förrädet 	...................................................... 
Sekalaiset menot  -  Diverse  utgifter -  8 192  ........ 	............ 	. -  378  

Yhteensä  - 	Summa  mk  771 557 

201 

40 	- -H-- 
5O 
85 	

-. 

'50 
45 - 
60 2686 46 
10 	371 90 
-- 	40 25 

40 

05 
70 
50 

75 	- 
85 
30 	. . -- 
55 	. - 
75 

05 

30  

Tastä  summasta  on  Helsingin kaupunki 
maksanut puolet eli mk  111 689: 15.  

Työhön käytettiin kaikkiaan  8 703  hen-
kilö-  ja  474  autotuntia.  
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b)  Leiitokonchalli.  

Heinäkuussa  1936  aloitettua lentokone - 
hallin  rakentamista jatkettiin edelleen  ker-
tomusvuoden  aikana.  

Työhön käytettiin  kertomusvuoden  aikana 
varoja mk  4 554 708: 55.  Uudenmaan  tie-  

ja vesirakennuspiirin  toimesta käytettiin 
työhön  103 971  henkjlö,  22'  hevos-  ja 

 I 898.5  autolyötunlja  

Kaikkiaan  on  työhön  kertoniusvuo1en 
 loppuun mennessä käytetty varoja mk 

 7 975 888: 60  sekä  194 670  henkilö-,  698 he
-vos-  ja-  3694.r autofvötuntja  

c)  Helsingin  ltntoasernan kuiinossapito.  

Lentoaseman  kuniiossapitoa  varten  myön-
XiCttjjfl kertomusvuoden  aikana useassa  cii 

 erissä varoja kaikkiaan mk  771 600: -. 
 Menot  jakaut  uivat seuraavasti: 

I  iCeskIm 
 yksikkö.  Xu.staziriu, 	lUnta TyömA 	 Koatnad 	Medel.  

Kutanuuken  laatu  -  Kosti  dn-  art 	
Kvantitet 	

enhetspris  

- 	mk 	ij  mk  ni  

Kunnossapitoon  on  käytetty  38 601  hen-
kilö-,  214  hevos-  ja  1 053 autotvötuntia. 
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Hu 01 tot  oim  in  ta  

Huoltotoiinta  Uudenmaan piirias kuten  koko  TVL:eaa  alkoi oikeastaan 

vasta sotien j1keen,  ja  on  siitä 1htien paisunut tasaista vauhtia 

kehittyvän sosiaalisen 1a1nadnnön tnyötM. Thuin hetken huoltotoiin-

nan avaineanoja ovat: eiirtotyöaa, virkistystoiminta, työpaikkahy -

gienia  ja  koppikotnitea. Ruoltotoiinnan alkuvaiheita  kuvaavat seuraavat 

gelostukset neljth,neavuoeiaadan takaa. 

Lltyt  silmäys  lie-  ja  vesirakennus-

hallituksen  huoltotoiniintaan  v. 1948.  
SosiaaIitoimiman  kehittämiselle valtion työ-

mailla antoi voimakkaan sysäyksen molemmat 
käydyt sodat, joiden aikana jouduttiin valtio-
vallan taholta huoltamaan niin työ- kuin taiste-
levia joukkoja mitä inoninaisemmilla tavoilla.  

Sodan  jälkeisinä vuosina, jotka olivat suurien 
puutteiden  ja  vaikeuksien vuosia, sosiaalitoi-
minta kiteytyi määrättyihin työmuotoihin, joi-
den avulla selviydyttiin  sodan  vaurioiden  ja!-
leenrakentainisest  a.  

Heti  sodan  päätyttyä perustettiin tvh:seen 
yllin. huoltopäöllikon toimi  ja  samanaikaisesti 
ryhdyttiin piirihallintoihin kiinnittämään hen-
kilöstä huoltotehtävjen hoitamiseen. Niinpä 
kertomusvuodeil alussa oli jokaisessa piirissä 
piirihuoltopiiitllikkö  ja  hänen apunaan oli suu-
rilla yhteiamajoituntyömailla työnaahuolto-
ph:Lkkö. -  

1  älleenrakennustyömaiden välientyessa  so
-siaalitoiminnassa  ryhdyttiin kehittämään työ-

muotoja, joita yksityisteollisuus  jo  vuosikausia 
oli harrastanut henkilökuntansa hyväksi. Ker-
tomuavuoden aikana  on  piirihallinnossa  toi-
meenpantu: 
asuntohioltc 
terveyshuoltoa  
työpaikalla tapahtuvaa huoltoa 
kotitaloushuol  tea  
valistus-  ja virkistyshioltoa 
urheiluhuoltoa 
yhteismajoitustyömnaiden  huoltoa. 

Kertomnusvuoden  aikana toiminta sai myös 
kcskitetymmän muodon kun tvh:ssa huolto-
päällikkö alistettiin suoraan pääjohtajan alai-
suuteen, joten huoltoasioiden käsittely kulki 
huoltotoimiston kautta. 

Toiminnan yhdenmukaistamiseksi  on  piiri- 
hallinnossa pidetyillä  a. a.  tiepiiivillä  käsitelty 
myie erilaisia huoltokysymyksiä. Niinikään 
kaikki hnoltopiiälliköt  os-at  osallistuneet  koko 

 maata käittäv ijle  valtion työnmaiden huolto- 
päälliköiden neuvottelupätville. 

Sosiaalitoimimuumt&t  aiheutuvat ku,tannuk
-set on  suoritettu pääasiassa työmäiträrahoista. 

Asuntohuoloon  orm  kuitenkin kiivtettv  mitä 
varten myönnettyj  ä in  äarära  hoj  a.  Yhteisma - 
joitustyömailla  ovat kustannukset nousseet 
henkilöä  ja  kuukautta kohden  ii. 2200  mk 
sisältyen kustarmnuksiin tällöin parakkien  keel

-1etu,  lämmitys, valaistus. puhtaus, muonituk-
sesta .aiheutuvat kustannukset1  huoltotarvik-
keet, sanomalehdet,  radiot,  j. n. e.  Terveyden. 

 ja  sairaanhoidon osalta ovat kustannukset 
olleet  xi. 3 000  mk sairaustapausta kohden. 

Lyhyt silmnitys  tie-  ja sesirakenimushallituksen 
huoltotolwintaan  v. 1952  

Kertomusvuoden sosiaalitoiminnalle  olivat 
edelleenkin Ieimaa-antav jima työttömyyden tor-
jumiseksi avatut valtion tymnaat, joita  tie-  ja 
vesirakennushallinnon  alalla jouduttiin avaa-
maan varsinkin vuoden loppupuolella miltein 
jokaisessa piirihallinriossa. 

Edellä mainittujen työniaiden lisäksi  on Vu
-denniaan  piirin alueella ollut työleirejä. joissa työ. 

voimana ehdonalaiseen vapauteen laskettuja van-
keja sekä työsiirtolat Helsingin lentokenttä-
rakennustyömaalla  ja Ouluim  piirissä Kuhmon-
livantiiran tienrakenniistyömaalla. Työsiiito-
loissa  on  ollut työvoimana  alle  vuoden tuomion 
saaneita ensikertalaisia vankeja. 

Edellä mainituilla työmailla  on  sosiaalitoimin 
nan työmuodoista lakisääteisLen  lisäksi toteu 
tettu majoituksen, monituksen, terveydenhoidon 

 ja  vapaa-aikojen vieton vaatimat järjestelyt. 
Majoitusoloissa  saavutettiin kertouiusvuoden 

aikana tuntuvaa parannusta hankkimalla uusia 
yhteismajoitusta varten suunn  il eltuja pai-akkeja. 

 Näihin hankittiin yhdenmukaiset parakkik  altis- 
tot  ja  varustettiin parak-it  keskuslämmityslaitok

-sula. 
Muonitushuollosta  edellä mainituilla työmnailla 

 on  suurimmaksi osaksi vastannut valtion ravitse-
miskeskus. 

Terveyden-  ja sairaanhoidosta  on  huolehdittu 
ohjesaannön mukaisesti. 

Vapaa-aikojen viettoa varten  on  työmaille  jär-
jestetty radionkuuntelumandollisuudet, tilattu 
sanoma-  ja  aikakauslehtiä  ja  hankittu siirrettä

-via  kirjastoja. 
Varsinaisilla työmailla  on  sosiaalitoiminnan 

 työmuotoja laajemmassa mitassa voitu toteut-
taa  vain  piiri konttoreiden  ja korj aamnoiden sijoi-
tuspaikkakunnilla  asuvan henkilökunnan hy-
väksi.  

Enaisijassa  on  toteutettu työpaikalla tapahtu-
vaa sosiaalitoimintaa josta mainittakoon: tervey-
denhoitoa, sairaanhoitoa, tapaturmnatorjuntaa, 
työpaikkaruokaloiden hoitoa, työpaikkojen  so

-mistelua  ja  työehtosopimuksen asettanmien vei-
voitusten täyttämista. 

Työpaikan ulkopuolella suoritetuista toimin-
nan muodoista mainittakoon taloudellisen huol-
lon alaan  ja  vapaa-aikojen vieton järjestelyyn 
kuuluvia toiminnan muotoja. 

Sosiaalitoiminnan  valvonta  ja  ohjaus  on  tapah-
tnu  tic-  ja vesirakennushallituksesta  käsin. Pu-
rihallinnoissa toimivat piirihuoltopitälliköt ovat 
toteuttaneet piiri-insinöörin alaisena eri toiminta-
muotoja annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Soslaalitoiminnasta  aiheutuneet kustannukset  
on  suoritettu työmäärärahoista. Huoneenra  ken

-nuksiin  käytetyt  varat  kuitenkin sitä varten 
inyönnetyistä määrärähoista. 
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Korjaamotoiinta 

Korjaauotoiminta  on  katsottava alkaneeksi vuonna  1920,  jolloin  'tie- 

viranomaisten toimesta rakennettiin Pitäjänmäen rautatleaseman alueelta 

vuokratulle tontille puinen autotallirakennus. Rakennus oli, varustettu 

mukulakivilattialla, puukaminalätnmityksell.  ja  valaistuksena  oli alku- 

aikoina myrakylyhty. Täällä koneiden kuijettajat itse suorittivat 

välttämättömät huoltotyöt. Kyseinen rakennus  on  edelleen käytössä, 

siinä to:."ii nyt korjaamon toimisto, ulkovarasto, puuseppähuone, ruo-

kailuhuone  ja  työkaluvarasto.  

Varsinainen tiilistä tehty korjaamorakennus rakennettiin  vv.1930 -1932. 

1.  Süilytywujan rzkcnfijntinen I'itüjän-
,niiclie.  Autojen, tk-koneiden  y. m.  säilyttä-
mistä  ja korjatista  varten oli  jo  useampia 
vuosia suunniteltu rakennet tavaksi  Iii  nuni - 
let tävä  rakennus I'itiijänmäelle Uudenmaan 
piirin keskusvarastojen viereen. Marras-
kuun  27 p :nä 1930  myönsi kulkulaitosten 

 ja  yleisten töiden ;ninisteriö työttömyy-
den lieventämiseksi asetti nista varoista 

 125 000: -  markan määrärahaxi  tähän  tar-
koit ukseen,  kuitenkin edellytyksellä. että 
kustannusten loppueia tulet suoritti tavaksi 

 tie-  ja vesirakennushallil uksen työvälineit-
ten  ja koiwvuraslon täydentiimisrin ja  kun-
nossapitoon käytettäviiiii olevista 'uirtnstu. 
Helmikuun  7 :nä 1931 hvviiksytiiin aikki-
tehti  Thure Heliströmin  laatima suunni-
telma  ja Smk:aan  560000:—  piiättyvä  kus-
tannusarvio. Suunnitelma kiisittiiji  3-kcr- 

roksien tiilirakennuksen,  jonka alakerrok
-sen I)iflta-ala  on 233 m  ja  molempien miti
-dn  kerrosten  215 m2. Perustainistöihin rvh-

dyttiin  helmikuun lopussa  ja  saatiin ne val-
miiksi toukokuussa. Kesäkuun  16 p :nä 

 muutettiin alkuperäistä suunnitelmaa siten, 
että vesikatto tehdään galvanoidusth Sampo- 
peilistä, sensijaan että suuiii.itelrnan mu-
kaan vesikatto oli määrätty tehtäväksi 
Seinptalin-huopaa kattamisaineena käyttäen. 
Kskwdämmityslaitteet asetti  63 350: - 

 markan urakkahinnasta  0. V.  Termo Hel- 
Sil)  gistä.  Rakennus lekuslämmityslaittci-
neeti saatiin valmiiksi joulukuun  30 P  :nä. 

 Sen  kustannukset nousivat Smk :aan 
 474 715:45  ja  työtä tehtiin  1992 hevos-  ja 

 28 792 henkilötyötuntia.  

Tyypillistä tämän ajan rakentamiselle oli, ettei korjaamolla ollut ollen-

kaan sosiaalisia tiloja. Vasta  1950 -luvun alkupuolella saatiin korjaa-

molle rakennuksen kulmaan rakennetuksi pieni lisäosa, jolloin myös vaati-

mattomat sosiaalitilat saatiin. Vuonna  1966  Tuomarilan  korjaamo ilitet

-tim  palvelemaan piirin korjaamotarvetta. 

Henkilövahvuudet  sotien jälkeen ovat  Pitäjänmäellä vaibdelleet  40  -  50 

 henkilöön. Tämän hetkiet vahvuudet ovat: Pitäjänmäki  44,  Puomarila  36  
eli yhteensä  80  henkeä. 
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 Konekanta 

Piirin toiminnan alkaessa oli konekanta  3  kuorma-autoa  ja  traktori. 

Seuraavat sailyneet tiedot ovat  1920-luvun puoliv1ist, jolloin 

vuonna  1925  ostettiin tietnestarin käyttöÖn  India-merkkinen  moottori- 

pyöri aivuvaunuifleen. Erist asiakirjoista ilmenee,  etta  piiri88 

 oli  jo  vuonna  1926  "koneellisia tiehöyli". Vuonna  1926  ostettiin 

piiriin ensimiuinen henkilöauto. Merkki oli  Ford  ja  malli luonnol- 

lisesti  T "Runabout".  

Luotettavia tietoja ei een jalkeen olekaan ennenkuin  1950-luvulta, mutta 

todennköiSE8ti konekanta  situ  ennen  on  ollut kohtalaisen vankka,  silly 

 suurempi urakointi oli harvinaista,  ja  omalla kalustolla tehtiin  töis- 

t  huomattava  osa.  1950-luvun voimakkaan rakennuskehitykeen myöta 

kasvoi piirin konekantakin.  1960-luvun taitteen piirikohtainen lama-

kausi näkyy selvasti konekannassa.  Sen  jalkeinen  kukoistuskausi ji 

kuitenkin  varsin  lyhyeksi urakointitoiiflinflan  ja  yksityisen konekannan 

kasvun myöta. Nykyisen konepankkiøYateemifl aikana viime 'ruosina  on 

 konekanta pysynyt suhteellisen vakaana.  
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Rakenutoitinta  

Rakentaminen oli en8immMinen  ja 

trkein  toiminnan haara, kun Uu-

denmaan piiri perustettiin. 

Vuoden  1920  elokuun alusta siir-

tyi Helsingin pitjn viertotei

-den rakennustyö 1Judenaan  piirin 

hoitoon  ensin Huopalandesta  Pita-

jnmen  kautta Vantaalle  ja  heti 

perun Vanhastakaupungista  Mal-

min  kautta Helsingin pitjn kir-

kolle. 

Tjrakointi  tunnettiin  jo  piirin 

alkuvaiheiosa. Piettvsti  en- 

simminen kokonaisurakka  puns- 

s  oli Virran  ja Koskenniskan  va-

ralauttojen ja vartiokojun ra-

kentaiinen urakalla litin pita-

jse  vuonna  1922. 

Koko  piirin olemasaaolom ajan  on 

rakenriuspuoli  sota -aikaa lukuun-

ottamatta ollut eelvsti nakyvin 

toiminnan haara. Vasta muiden 

tomialojen  alkaessa orottua muodostui varsinainen rakentamisen toimi-

ala, Nykyinen rakennuepllikkö  K.  Knopp  on tiettvMsti en8iT1vinen  ja 

 toistaiseksi ainoa, joka  on  tuota nimityat kantanut. 

Sotia edeltvn ajan rakennuskohteet ovat t.wn hetken rkökulmasta 

niin paljon historiallisia,  etta  niiden selostukeet aikalaiatensa teke-

minä ovat liitteenä tämän  hiatoriikin  lopussa. Rakennuekobteista  on 

 valittu mukaan suurimmat  ja  huomattavimmat  tai  muuten kiintoisat. 

Luettelo rakennuskohtaistas (vai pitäisikö sanoa projekteista) 

- Viertotierakennukaet  Helsingin pitäjässä 	1917(1920) -  1925  
Helsingin - Espoon maantien betonointi 	 1930  

-  Maanteiden mittaus sekä kilometnipatsaiden  

ja tenviittojer  asettaminen 	 1927  -  1951  



- Forebyn  silta, Pernaja 	1931  -  1932  

-  Porvoon  - LoviIsan  maantien oikaisu Forebyn  

sillan  kohdalla, Pernaja 	1931  -  1933  

-  Pohjan sillat, Tammisaaren maalaiskunta 	1930  -  1934  

- pllystytit 	 1934  

-  Helsingin  -  Turun  valtamaantien  rakentaminen  

Bemböle - Palojrvi 	1932  -  1934  

Pa1ojrvi - Nummenkyl 	1933  -  1935  

Saukkola - Lninraja 	1934  -  1936  

-  Helsingin  -  Porvoon maantien rakentaminen 	1933  -  1935  

-  Helsingin 	Jorvaksen  maantien rakentaminen 	1933  -  1939  

-  Helsingin  - Hyryln  maantien  asfaltointi  

ja  betonointi 	 1936  
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Pikapiirtoja tJudeiiinaan  piirin 
rakennustoiminnasta sotien ji1keise1ti ajalta 

Sotien  jalkeisen  ajan rakennus-

toimintaa  on Tie  ja  vesi lehden  

nuwerO8aa  4/1 960  ytimekksti 

 kuvannut  vanh.  ins. 0.  Heinistö 

 seuraavasti  x  

Kuten muistettaneen ei sotien  klkjjiva
-sira tio -  ja vesirakennstThffnnon  alalle juuri 

 rakennusilikärärahoja  saatuja kun  työttömyyt-
täkäar.  ei juuri  iimeyt,  niin  el  rakennusta 
paljon voitu suorittaa. Mutta jotain kuitenkin 

 vottu:i  tehdä.  
Kuusankoskcn  silta. KuisanIcoski.  Ennen so-

tia oli suoritettu  jo sillan vaativimmat  työt, 
nimittäin  mastukien  ja virtapliarien  perustuk-
set  ja maatuat ,skä virtapilarit  oli rakennettu 

 veslplrinan  yläpuolelle asti.  Virtapilaeit  oli pe-
rustettu  8-10  ni veMsyvyyden vallite'sa perus-
paalujen ja Contraktor-mcnettelyllä täytettyjen 
hirsiakkucn  varaan.  Päailysrakenne  oli  kolmi

-aukkoinen  Gerber-systeentiS.  oleva teräsbetoni
-kancelia  varustettu  levypalkkisiita. Jännemitat 

 olivat  40,0  ^  52,0 + 10,0  tia. Sillan  hyödyllinen 
 levt7s  oli  9  ni.  josta  aJorata  oli  6 in  ja  molem-

rn,la  puolilla  1.5  ni  levyiset  jalkakäytävät. Silta
-tyon yhtcydes.sä sooritettiln  5,1  km:n pituinen 

 Kouvolr.n—Voikkaan rnaar.tien  oikaisu  I lk:n 
soratenä..  Työ valmistui  v. 1950  ja  tällöin  oil 

 saatu uusi  kiizaträ ylimeno Kymijoer  yli  ja ya-
pauduttu halakalasta ios.sistn. 

3rustiin .uta, 	2-aukkoiner.  jatkuva  
te:'ac'tonpalkk:iita, J.zn.  20.0  -'  20.0  ni,  hl. 6.0  
ni.  Työ  aloitettir.  marraskuussa  1944  ja  oli sitten 

 sa1,in keskeytykai.n köynnissa vuosira  1945  ja 
 1948—&3.  silta  valmistui__ntarrask- uulla  1949, 

m,:tta työtuvan savaikeuksien  vuoksi siihen 
 liIttyvä  1.4  km:n pituinen  tirolkaisu  valmistui 

vasta  käli  1952,  jolloin silta  voitiIn tieoikai - 
ottaa  lilkenteelle.  Se on Mustion—Sär-

k.a:vri maantella  ja  korvaa  vanhar, klvi
-hole...han,  joka  slttenintita ot jatyt  son  ala-

p:ti:e rakeianeur voimalaituoeri patoaman 
vesiannafl  alle. Rakenr,uskustar,uuksct  nousi-
vat  13.000 000  markkaan.  

La,'dsbron  silta,  Kar7aa. Rukennustyd  Suori-
tettiin vuosina  1947-1949. Slta on  Stegel-
hackenin--Pinjalsten  maantiellä  ja  johtaa sa-
man Karjaan- eli  Mustionjoen  yli kuin edellä 
mainittu  Mustior, siltakin.  Se n terasbetoni-
katineila  varustettu jatkuva  3-aukkoinen teräs

-palkklsilta, jänneinit.at  14,5  ...  18,0 ± 14,5  ni. 
 Hyödyllinen leveys  on 6,0 m.  Silta korvaa vie-

ressä olevan vanhan  usearnpiaukkoisen kivihol- 

visillan,  joka myöhemmin  on Karjaanjoen per-
kauksen  ja  säännöstelyn yhteydessä purettu. 

 KJn Billnas  Oy:n  voimalaltossuunnuteltnat  vaa-
tivat  sillan uusitnista ja sen perustu.st.en  vie-
mistä määrättyyn syvyyteen, niin mainittu yhtiö 

 or,  osallistunut  raker.nuskustannuksjlis,  
Hangon  satanzan  sodassa  kärslnuen vaurioiden 

koraamzncn.  Vuosien  1942-48  välisenä aikana 
suoritettiin  voirnakaslinin, paperimakasilnin, 

 englantilaisen  makasilnin,  saksalaisen  niakasii-
nm  ja Nuottasaaren makasiinln icunnoatamla

-työt sekä  huoltorakennuksen  rakentaminen. 
 Hiilenkärräysisvan  ja hiilivaraston  seinien teko, 
 40  tonnin  nOsturin  siirto  ja  rakennettiin laiton-

johteita. Lisak.si louhittiln  ja ajettilu  fl. 19000 
na' kiviheit  los Korkeasr.arcn laitu rio hirsiark-
kujen  suojaksi. Näihin  kunnoatamistöihln  käy-
tettiin varoja  n. 13.000.000  markkaa  ja  ne 

 suoritettIin Mt'renkulkuhallit,uksen  tilauksesta.  
F1kakdrjn vöyUin syventärninen  suoritettiin 
myöskin  Mtrenkulkuhal1ituksen tilaukse,ta  suo-
slisa  1943-49. Työkohde  oli Helsingin -Hangon 

 saanistoväylällä  Tammisaaren maalaiskuntaan 
kuuluvan  Flakaskärio  luona  Tvärminnon  edits-
laila.  Väylältä  louhittiin  vedenalaista  kailinta  
fl. 1000 rn'.  Vaatimuksena oli  6.6 m:n  syvyys 

 normaalinollasta  lukien.  Poraustyö  suoritettiin 
 vedenpinnalta lauttOjen  päällä  sukelt.ajicfl  oh-

jatessa porausta  ja panastaessa.  Louhos nostet-
tiin  ruoppausaluksen  avulla  kourukauhalla  Ja 

 kuljetettiin  proornuilia nterelle,  jossa  se ilpetet
-tim  meren  syviiiatetsiln. 

Port'oo —Lovison  maantien parantaminen,  
Porvøn  k-as punki, Pontoon mtk, Porno  ja. Ra-

kennustyö  oli aloitettu  Vadetj ärven—Kristine
-borgin tieosalla jo helniikuussa  1937  Ja  työt oli-

vat olleet käynnissä  vähis,n  voimin vuosina 
 1937-39.  Sitten  tyot  olivat  seisauksissa  10  vuo-

den' ajan kunnes ne jälleen aloitettiin  työttö-
myystyönä  V. 1949.  Tämä  olikin  piirin  ensim -

nikinen työttömyystyömaa  sotien Jälkeen.  Pa-
ranrettujen tiCoSlen pituudet  ovat yhteensä  n. 
31 km. TIen leveydet  vaihtelivat  9, 8, 74  ja  7 

 metriä. Rakennetut sillat olivat pieniä.  Huo- 
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mattavin  oli  XloanJoen  silta. joka  on y1siauk-
koài- en terpaflcksIIta, jánr.ernita 17,0 in, liyUd. 
Ipv. 8 in. Tamaji tieosan,  joka  PorvOon—FOrSyfl 
vali;lä käsittaä vatatie  N:o  6  ja  7  ja Forbyn-
LovIISan vä1ill. vaitatefl N:u  7, parannustybt 
vamistiiivat  V. 1954. Rakennusiustannuksel, nou-
stvit fl. 3O.00O.QUO  markkaan.  

Forshyn -- - Korian  maantien parani amtnen 
Forsby7t--  läänin  raan oälilld.  Tämä  on  valta-
tie N:o  6:n  oss. Sen  pituus  ott  33.5 km,  leveys 

 7,0  ni.  paitsi tiet.  kupiikasä  runsaan km:n mat-
kalla  8,0 m  ja  se  i  rakennettu  I lk:n soratienä. 

 Työt aloitettiin  jo  vuoden  1950  alussa, mutta 
kun  se on  koko  ajan ollut  tyttömyystyömaana. 

 niin työ  on  ollut usein  keskeytykais,sä  ja  sitä  on 
 tehty pienin voimin.  Menipä  yksi vuosi  koko- 

osan, että  tydmaata  ei ollenkaan  avattukaun. 
Forsbyn-- Rudomin  välinen  tleo.ca  avattiin  ylel

-selin lilkentr'eile  vuoden  1955  lopulla  ja Rudomin 
 —läänin rajan välinen  osa vuodu  1938  lopulla. 

 Huomattavampla  siltoja oli  2, nImittäin Rudonitu 
ylikulkusilta,  joka  rakeniieUiln  Loviisan—Vesi-
järvet;  radan  ylitse  ja  jolloin  jo huomloit.iin  se. 

 että mainittu rautatie  muutet:iafi  myöhemmin 
 normaaliraiteiseksi.  Silta  on  rakenteeltaan  te-

räsbetonikflhä,  vapaa-aukko  9.0 m, hyöd.  lev. 
 8,0 m.  Toinen  on Taasianjoen  silta, joka  on  jat-

kuva  teräsoetonilaatta, jännernitat  9.6 4 12,0 4-

9,6 m, hyod.  lev,  on 8,0  ra.  Rakennuskustannuk-
set nousivat.  ii. 510.000.000  markkaan.  

Lappbolen--Siflfltion  maantien rakentaminen. 
Kirkkonhimmf, SiUntiO.  Kun  sodan  päätyttyä 
Porkkalan alue jouduttiin luovuttamaan  venä-
lälsille.  niin Helsingistä länteen päin johtava 
rannikkotie  tia. .lorvaksentie katkesI.  Tämän 
korvaamiseksi otettiin Porkkalan alueen  1ioh-
jnlspttolella  erinäisiä kyläteitä  maanteikal  ja 
punuittlin  niistä  uusI tieyhteys  länteen päin  inai-
nitun Jorvaksentien  tilalle. Näitä kyläteitä  oiko

-maila  ja  parantamalla  st.  17  km:n matkalla saa-
tiin verrattain hyvä  6-metrin levyinen  soratie 

 syntymään  Lappbölestä—SvarthäCklin.  Samassa 
yhteydessä rakennettiin lyhyt  yhdysUe  tältä 

 Lappbölen-  -Siuntion tiellä Siuntion kirkolle. 
Rakennustyöt olivat pienin voimin käynnissä 
vapaana työnä vuosien  1947-1954  välisenä aika-
na.  Isounpia  siltoja  on vain  yksi,  Sluntionjoefi 

 yli  ohtavn Siuntionjoen  silta, jonka  jännemitta 
 on 17  ni.  Se on teräspalkkiilta,  varustettu teräs

-betonikajinelia. hyöd.  lev.  6 m. 
Uelsin çiit -•  Vihdin--Karkkilan maantien  ra-

kentaininen.  Tien pituUs on n. 55 km  ja  se on 
 tehty yksinomaan vanki työvoimalla, lukuunotta-

matta  sett  Helsingin-puoleista päätä. Rakennus- 
työ suoritettiin vuosien  1942-57  välisenä aikana. 

 Takkulan —Ruskelan välInen tleosa  valmistui 
 vtioöen  1948  lopulla,  Heisingin  kaupungin rajan 

 ja Takkulan  välinen  osa  vuoden  1951  lopulla, 
Helsingin  kaupuuin  alueella oleva  tleosa  vuon-
na  1952. Ruskelan—Otalammen (Siippoor.)  väli

-iten tieosa  v. 1953, Silppoon—Kirvelän välI 1955, 
Kirvelän—Olkk;lan  väli  1956  ja Olkkalan-
Karkkilan väli  1957. TIe on  Helsingin kaupungin. 
Helsingin  mlk:n,  Espoon, Vihdin,  Pyhäjärven  ja 
Kaka:i,.n kauppalar.  alueella.  Huornattavim

-mat a1iat  ovat  Huopalandest rautattets ylikulku-
silta,  joiaa jannernitta  ou  l8  ra, hyOd. lev.  11  rt.  
Se on teasetciaikauinella  varustettu  terrispaik-
kisilta, macsuet  betonia, perustettu  lralliolle. 
Vtl;lijOer.  slita  on  jatkuva  teräspaikkisilta,  va-
rustettu  teräsbetonik.n;nella, jitnnernitat  10,0 + 
12,5 .. 10,0  ni,  'nyua. lev.  8.0  ra. Olkkalanjoen 

 silta  jateuva teräsbotontlaattaaiita, jannemitat 
 9.1 12.9 -- 12.0 -- 0,6  ra, hyod. lev.  8,0 m.  Ra- 

ken"...: tatanmikset r.ouatvat 750.000.000  mark-
kaan. 

He!si.pin—Porin valtatien rkentamir.en  vd-
l.la Siu:ra—Hyänöld  (Nummi  ja Pusula).  Tie 

 tarkoittaa vanhaa Someron kautta kulkevaa 
 ?orist valtatie:ä  No 2. Tie.oikalsun  pituus  on 

13.1 km. Se  c-n  rakennettu  I lk:n soratienä, 
le;oya 7.0 a;.  Työ valmistui  v. 1958  ja  se on  ollut  

ygs:nonsaa.; tydttömyyatyönä. Rakon-
r,urkustamu,set no.sivat  ii. 216.000.000 mark - 
kuun,  ;c-on sisisityvat  jo  tien  varustaminer. üijy-
so:- akerrokse;la.  mikä valmistui äskettäin.  Tien 
n:ioniattavin sIlta on Pusulanjoen  silta.  Se on 

 jatkuva  3-autekoinen leräsbetonilaattasilta, jän-
nemnitat '7,2 9.0 -- 7.2 in, hyöd.  lev,  on 8,0  ra. 
Tä:ntt r,vt st'los;ettu tse si enäá  ole valtatie N:o 

 2:n  osa. ,t1tä  valtatie  N:a  2  kulkee nyt  edelli
-ss'.  -a  lassa seluatettun He1sir.:n—Vshdln-

KarI  asian  mu .sr.t:ota m.yöten, 
Te,zi:olan—TayYt miscwren ntaan  tien aranta

-miners.  Ten/sola  ja Poha.  Työ  on aloitettU v. 
1953. on  suoritettu yksinomaan työttömyys- 
työstä, hyvin  katkonaisesti  ja  pienin voimin  ja 

 on se juurI vainsisturnaisillaar. Tieoiicaisuu  pi-
tuus  on 7,2 km. Ic -s. 7,9  ra ja  se  rakennetaan  I ik:n 
tiek.ci,  johon tulee  öljysorapette. Raknnuskus-
tara':k  S, ' :  ionauvat 113.000.000  markkaan.  

i:.:rn—T-.rsa s.altatien rake'sta,nsnen  ra-
?a'iS  Tarvo—Gsnbole ' E.poo, Kaunlaisten k.s'up

-pal.. I. T. ma pnrrr. uot;;ar:avsn tyornaa or,  ollut 
 käv.:si..'.a vusdesta  1956  alkaen  ja  miltei yksin-

omaan  tyi.t:bmyystyonä.  Tie  rakennetaan  neli-
kuistairena autu)tivuä. jc-hon  ei tule ollenkaan 

 tasoristeys1ä. 
Rukennuerocasto  on  erittäin vaikea, tien  lii-

kenretekuillisel  vaatimukset Ovat korkeat  ja sen 
 yhteydessä joudutaan rakentamaan  lukulIa 
 yli-  ja alilsulkusiltoja.  Näistä seikoista  jOhtuu-

kits,  että tien rakennuskustannukset nousevat 
 3,7 ;r.iIjaardiln  markkaan, vaikka tien pituus  on 

vaIn 12.6 km. SuurimmiSta  silloista  maInitta-
koon KaunIaisten liittymär. ylikulkusilta.  Se on 

 jatkuva  terkbeUonilaatlkkopalkkisilta, jännemi
-tat 14.0 .,- 18,0 18,0 + 14,0 m,  hyödyllinen le-

veys  on 12,7 in. Sepänkylän yllkulkusilta,  jat-
kuva  terasb,'t.or;ilaa:;asllta, jannemitat  11,55 
15,0 15,0 11,55  ra, höd. lev.  1,0 + 7,0 1.0 m. 
Tuomarilars yUkulkuailta,  jatkuva teräsbetoni

-laatIa, jännemitat  10,4 + 13.0 + 13,0  +  10,4 m, 
 hyödyllinen leveys  10.0  ni.  Espoon  Ilittymäts  yli

-kulkusilta,  jatkuva  teräsbetonilaatta. jäntiemitat 
 11,55 -. 15.00 + 15,00 + 11.55  ni, hyOd. lev.  1,5 + 

12.5 1,5  tu.  Frlismäen l'likulkusilta,  jatkuva  te-
rasbetonllaatta, järmnemitat  11,5 4 15,0 + 15,0 .+ 
11,5  ra, hvol. lt'v.  4  ni. 

Helsln,in—Turun aitatien kestopädliystämi-
nen Veikkolan—idänin rajan välillä (Kirkko-
nummi.Vihti,  Lohjan  mtk,  Nummi,  Pusula).  Työ 

 on  suoritettu vuosien  1956-59  välillä.  Kestopääl-
lystetyn tiensan  pituus  on 27.5 km  ja  rakennus-
kustannukset nousevat  870.000.000  markkaan. 
Veikkolan  ja Lohjaniiur;un  välillä tien  tasausta 

 ei  satiottavasti  entisestään muutettu,  smitta 
Lohjanharjun—läänin rajan välillä  on  tehty 
melkoisia leikkauksia  ja pengertäyttöja.  Lienee 
syytä  huOmauttaa,  että tällä  tIellä  on  jo  ennen 
sotia laskettu  betonipäkilyste  Helsingistä Veik-
kolaan.  

Jie!sin  gin--  Porvoon  valtatier. kestopäätlystd-
ntinen Gumboslrandin  ja  Porvoon välillä, Sipoo, 
Porvoon atik  ja  Porvoo. Tämä  24  km:n pituinen 

 tieosa  on  kokenut melkoisen  muodotimuutoksen. 
 Siinä  on  suoritettu suuria  lekkauksla  ja periger 

täyt;öjä etsuen kestop.iallystämlstä ja  siten on-
kin saatu hyvä  kestopäallystetr.en  valtatie.  Ra-
kennuskustassnukset  nousivat  859.000.000  mark-
kaan. Rakennustyöt suoritettiin  vuosIen  1956-
59  välillä  

Hcissagin—Landen t'aitatlen rakentaminen, 
flelsin  gin talk,  SIpoo,  Kerava, Tuusula, Järven-
pää,  Mäntsald,  Orimattila. Hollola  la  tahti. 

- 	-- 

Vaaralan likulkusilta ffelsinjn —Landen valta tielle 
Hclsungin mtk:ssa. 

Rakennustyöt aloitettiin  OrImattilan  kunnan 
alueelta  ja  Mäntsälän  kirkønkyiän—Landen vä-
listen  tiensa  rakennettiin  I lk:n soratleksi  vuo-
den  1951  lokakuun  ja  vuoden  1953  joulukuun 
välisenä aikana. Noin  14  vuotta myöhemmin 

 inäärlittiin  Mäntsälän  kk:n--Laisden  väli  varus-
tettavaksi kestopeltteella. Tänsä  työ suoritettiin 
pääasiallisesti vuosien  1955-57 kesInä. Helsin-
gIn--Mäntsälän  isk:n  välisen tieosan  rakennus-
työt aloitettiin vuoden  1953  lopulla. Tämä niin 
kulut edellä mainittu Mäntsälän--Landen  välikin 
suoritettiIn  yksinomaan  vankityönä.  Työ val-
mistui joltakin viimeistelyjä  iukuunottansatta 

 vuoden  1959  syksyyn mennessä. Tämä Helsin-
gin-- Mäntsälän  kk:n  välinen  osa  oli suunniteltu 
heti  kestopeitteiseksi  ticks!  ja  rakennettiin  sen 

 mukaisesti alusta alkaen.  Hunattavimmat  all - 
Ist  ovat  Vaaralan 1ikulkusilta,  jatkuva teräs

-betoniiaatta, jännemitat  12,0 4 15.0 - 12,0 m. 
 Sillan  hyödyllinen leveys  on 124 m.  Keravan— 

Porvoon rautatien  ylikulkusilta,  jatkuva teräs
-betonlpaikki, jännenmitat  12.0 . 15.0 + 12,0 m. 

Täntiin  viimeksi mainitun  sillan  suunnitelma  on 
 laadittu  Ristitatiehallitukseasa  ja sen  on  ura- 

kalla  rakentanut Rakennustoimisto  Laatubetoni 
 Oy. Keravanjoen  silts  Keravalla, jatkuva  teras-

betonilaattaslita. Jännemitat  9.6 .- 12,0 + 9.6 m, 
hydd.  lev.  10 m. Keravanjoets  silta Järvenpäässä 

 ja Hirvihaaranjoen slita  Mäntsälässä, molemmat  

Ler*sbet.onikannella  varustettuja jatkuvia  teras-
palkkisiltoja. jätstwmitat  10.0 4. 12.5 + 10.0 m, 
hyöd. 1ev. lO m. Purvontijoen  yli rakennettu 

 11 tri:n inikkoinen teräsbetoninen kehäsilta,  jon-
ka  hyöd.  lev,  on 10,25 m.  Kun sekä Landen että 
Helsingin  karspstnki  omilla  osillaan  olivat  raken-
tatwet kestopäällysteisen  tien niin  täten  Lahti 

 oli  etnsinstnäiisen kasuptmnki,  joka yhdistettiin 
 keatopäällystctlellit  Helsinkiin.  

Porvor'njoe's  silta, Porvoo. Tämä  oil  piirin 
huomattavimpia  siltatöitä.  Se on 5-aukkolnen 

 jatkuva  teraspaikkisilta. jännenultat  17.0 + 20.0 
+ 21,0 - 20.0 + 17,0 m.  Sillan hyöd. lev.  on 14  ni,  
josta  10  ni  ajorataa ja  molemmilla puolilla  2 m:n 
ievylset jalkakaytävät.  Silta rakennettiin  1955-
57. TällÖin  valtatie N:o  6  ja  7  pääsi siirtymään 
Porvoon kaupungin kohdalla  Kapeilta. muikik-
kailta  kaduilta  ajanmukatselle silialle  ja  stile 
liittyvälle tieoikat.suile.  Täten sillan  valmistu-
minen lisäsi huomattavasti valtatie N:o  6  ja  7:n 
liikenteenvälltyskykyti.  Sillan ja sen  yhteydessä 
rakennetun  1,4  km:n pituisen  Ilenoikaisun  ra-
kenr,uskttstannukset  nousivat noin  177.000.000 

 markkaan. 
Helsingin—Jys'dskylän  valt atien parantarni-

isen Jfyryiän—Nukarin—.Salrnelanrnäcn vOliiIä, 
 Tuusula, Nurin ijärvi.  Tämän  17 kai:n  pituisen 
 tienosan  rakennustyöt aloitettiin  v. 1953 työttö-

myystyUnii  ja työttömyystybnä  niitä  on  katko
-naiaesti jalkettukin  siten, että ne tänä vuonna 

saadaan  vainuiiksi. TIen  leveys  on 8.0  ra ja  se  oss 
 rakennettu  I lk:n soratiek.si.  johon nyt  parhail

-laati laitetaan  öljysorapeitettä.  Työn  h2omatta-
vin  Silta oli  Nukarin  slita,  jonka  jännemitta  oli 

 22,0 m. Se  oli  teräahu'tantnen laatikkopallskisilta, 
hyöd.  lev,  9.15 m.  Rakennuskustannukset nouse-
vat  n. 267.000.000  markkaan. 

Sipoon joen silta, Sipoo.  Sillan  vapaa  ahkulku-
korku'us  oli aikanaan  Hclsitinsn—Parvoon  tien 
rakentamisen yhteydessä  1950-luvulla määrätty 
hyvin korkeaksi  ja  tästä sekä  myoskin pehmeäs

-ta maaperästä  johtuen  siltapeiskereitil  oli vaikea 
saada pysymään  tasausvilveasa.  Silta  li  Illan 
kapea  ja katttokyvyltään  heikko.  Se  oli pahasti 

 kyömyssä  ylöspäin  ja  aiheutti  ltikennöitsijöille 
 melkoisen  heitots.  Sula  a aletstamisek.si  pidettiin 

joku  vuosI sittCn  olisi  vesioi'eeuslainnskalnen 
kat,selsnus  ja siilalle sar.tiir.kin edulli.sempi  lupa- 
Päätös, Vanhan  sillan pii5ily:.rakenne  purettiin, 

 virtapilareita aiesmnet  tilts  ja  'susi  Slita  rakennet. 
tim  vanhojen  nkin alesmet tujen virtapilareitten 

 päälle  leveämpäs'sä.  Slita  ui;  3-aukkolnen,  yksin
-kei'taisiat.a teraspalkeista  muodostettu.  jänne

-mitat ovat  18,3 20,2  .:  18,3 m, hyöd.  lev.  10,0  ra. 
 Painon keventämiseksi  sllias.sa  on puukansi. 
 jonka päälle  on  laskettu  asfalttipinite.  Sillan  vie-

reen rakennettiin  jo  viime vuonna  varasillaksi 
pioneeriess  avulla  kaluatosilta.  Varsinaiset  sillan 

 rakennustyöt  aloitettIin  kuluvan vuoden kevääl-
lä  ja  silta valmistui aivan äskettäin. Siltaa Var-
ten varattu määräraha  on 30  milj,  markkaa. Nyt 

 on  tältä valtatien osalta poistettu paha pullon
-icaula  ja  saatu joustava tasaus.  



OHESSA PIIRIN  RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ  TYÖHUONEESSAAN  



1960 -  luvulla painopiste siirtyi  eel-

västi moottoriteiden  rakentamiseen. 

Rakentaminen suoritettiin osittain 

Kansainvälisen  Jälleenrakennuspankin 

(  Maailmanpankin  ) lainojen  turvin. 

 Muitakin teitä toki rakennettiin, näis-

tä  huomattavimmat Helsingin ohikulku

-tie  eli nykyinen Kehä  III, Helsinki - 

 Hanko välillä Stenavik - Karjaa, Por-

voo  - Mänteälä  sekä  Lohjanharju - Ry-

vinkää  
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- Mihinkäs  tämä  tie  tulee viemään? 
 -  Roomaan.  

-  Alkaa  hopsiko. 
-  Totta! Mikä poikkeus tämä  tie  olisi. 

Moottoriteitä  on  rakennettu siten, että tällä hetkellä ne ulottuvat 

Helsingin ulosmenoteillä Jorvakeen tiellä Espoonlandelle, Turun tiellä 

Lohjanharjulle, Flämeenlinnan tiellä rakennetaan parhaillaan väliä 

Haaga - Kaivoksela 9  Tuu8ulan tiellä Pohjolan kadulta Ruskeasantaan, 
Landen tiellä Järvenpäähän  ja  Landentieltä Tattariharjusta haarautuen 

 Porvoon suuntaan Masebyhyn asti. Lisäksi  on  rakenteilla Porvoon tiellä 

väli Maseby -  Boxby,  sekä  Boxby  - Drägsby. Erityisina koht& -.a  mainit-

takoon Lapinlanden moottoritlesilta Lauttasaaren  ja  manner-Helsingin 

välillM  rakenteilla oleva Palojärvi - Olkkalan koetie  sekä rakenteilla 
oleva Sipoonlanden silta Porvoon moottoritiellä. 	N  

Raha-asioista  
U  

Parhaan käsityksen 	ärärjen i'cäytöstä  saa muuntamalla menot indeksi- 

lukujen avulla nykytasoon. Vaikka indeksin käyttö tienrakennustöissä 

onkin tällä hetkellä jyrkästi kielletty, sallittaneen  se  tässä yhtey-

dessä. Tällöin nähdään että jonkinlaista kansantaloudellista merkitys- 

tä tiemenot alkoivat saada vasta  1930  -  luvulla lähinnä rakennustoiminnan 
vilkastumisen myötä.  Sota-aika katkaisi kuitenkin rakennustoiminnan 

lähes tKyin 5  ja  vasta  1950  -  luvulla saavutettiin rakentamisessa 
uudelleen  1930  -  luvun taso, Kunnossapidon vuotuiset menot ovat  sen  si-
jaan nousseet melko tasaisesti tiestön  ja  liikenteen kehittymIsen myötä. 

Selvä taantun,avaihe  on  nähtävissä Uudenmaan piirin toiminnassa, lähinnä 

rakennuspuolella vuosina  1959 - 1961,  jolloin viime}i mainittuna vuo-

tena Uudenmaan piirin rakennusmäärärahat olivat maan pienimmät. Piirin 

rakennustoiminta oli todella vaikeuksissa näinä aikoina verrattuna 

naapureihin Turun  ja  Hämeen piireihin, joiden määrärahat olivat kaksin- 

ja  kolminkertaiset, 
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Tilanne korjaantui sitten nopeasti niin, että  jo  vuonna  1965  Uudenmaan 

piirin  rakennusmrrahat  olivat maan suurimmat.  Tmn  jälkeen  nkyykin 

 sitten  kyriss ae1vsti laskusuhdanne,  joka huipentui vuonna  1967 

 devalvaatloon.  Sen j1keen  seurasi uusi  nousukau8i,  joka  nytt 	tll 

hetkella pttyvn  todella radikaalisti.  Tmn  hetken  nkynien  perus-

teella tekisi mieli puhua  tienrakennustoiminnan  noususta  ja tuhosta.  

.i1  uk 
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Osa mrrahoista  on  kaytetty  myöskin  avustukeina. Kunnossapidon  puo-

lella  on  avustuksia maksettu vuodesta  1937  vaihdellen  5  —  20  %  mr- 
rahasta, kunnes  1960-luvun alussa  tielain  uudistuksen  myöta  avustukset 

 pienenivt  1  — 2iin. 

Rakennustöjegä  avustukset ovat olleet yleensä vähäisempiä, poikkeuksena 

vuoden  1930 20%.  Tielain  uudistuksen myötä avustukset loppuivat lähes 

kokonaan  1960-luvun alkupuolella. 

Piirin toiminnan alkuaikoina määrärahat tulivat aina  työkohtaisina  ja 

 täysin riippumatta vuoden ajasta, määrärahoja saatettiin  peruakin. 

 Kuvaava esimerkki  on  vuodelta  1925. 16.  helmikuuta Kulkulaitosten  ja 
 yleisten töiden ministeriö myönsi kirjeellään  TVH:lle  105 000  uk  01-

kisten  sillan  uusimiseen  Mänteälässä.  16.  maaliskuuta määräraha  peruttiin 

kehoittaen TVH:ta  jättämään uusiminen sikseen.  



TIELAITOKSEN KOKONAISMENOT  SEKÄ TIELIIKENTEEN 

VEROTUS  vv 1950-1966 RAKENNUSKUSTANNUSINDEK-
SIN  MUKAAN VUODEN  1964  HINNOIN  

VGVERKETS  TOTALUTGIFTER SAMT  VAGTRAFIKBE- 

SKATTNINGEN ÅREN  1950-1966  MED BYGGNADSKOST-

NADS  INDEX  pA  1964  ÅRS PRISER  
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Tiestö  

Kun Uudenmaan piiri aloitti toimintansa vuonna  1920,  oli piirin  tie-
verkko  lhea  ty-sin  sorapintaista  lukuunottamatta joitakin  kivettyj 

pktki Eelslngin laidoill..  Tiestön  tarkastahallinnol1jeeeta  jaosta 
ei ole tietoa  1920-luvulta, ilmeisesti ei uudessa  piiriae  ollut aikaa  
tilastoinnill., eika  juuri  henkjlökuntaakaan.  l920-luvun loppupuolella 
alkoi kuitenkin tapahtua. Vuonna  1927  saatiin  maaherralta  286 000  sk 

 "maanteiden  pituusaittaukseen  seka  kilometripatsaiden  ja  tienviittojen  
ase  ttam  is  een . 
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Vuonna  1928  tilattiin ensimmäiset  asfaittimassat  kokeilumielessä 

	

yhteensä  90  tonnia  Oy  Tiekoneelta 	Helsingin  -  Espoon maantien  va- 

ruetamiseksi bitumeeniajoradalla."  Ensimmäiset varsinaiset  päällystystyöt 

 suoritettiin kesällä  1 950  tulevan piiri-insinöörin Toimi Martinin joh-
dolla. Myös betonipäällysteitä  alettiin tehdä  1920-luvun loppupuolella. 

 1930-luvulla  betoni  ja asfaitti kamppailivat tasapäisinä tiepäällysteinä, 

ja  vuonna  1940  betoni  johti rinnan mitalla  48 km  asfaltin  41  kmU  vas-

taan.  1940-luvun alkupuolella ihmisillä oli mielestään parempaakin  te-

kamiatä  kuin teiden  päällystäminen,  ja entisiäkin päällysteitä  sot-

kettiin  niin, että  1950-luvun alussa oli  betoniteitä  41 km  ja asfaitti- 

teitä  21 km.  

Vasta  1950-luvun puolivälissä alkoivat  päällystystyöt  todenteolla uudel-

leen,  ja  nyt pelkästään  asfaltilla.  Vuoteen  1960  mennessä oli  jo  250 km 

 tietä saanut  pikisen pinnan.  1960 -luvun alussa kokivat todellisen nousu-

kauden kevyemmät  päällysteet,  lähinnä  öljysora.  Nyt kun reilut puoli 

vuosisataa  on  kulunut piirin perustamisesta,  on  yleisistä teistä  pääl-

lystetty  lähes puolet.  Pääilystystölden  myötä  on  tiestöä muutenkin 

parannettu, vahvistettu  ja perusparannettu  eli  puolipobjattu  niin, 

että vielä  1950-luvun alussa riesana ollut  routiminan kevälsine liiken-

nerajoitukaineen  on  nyttemmin lähes historiaa Uudellamaalla.  

TLEISTRII  TEIDE'  PAALLYSTYS  UUDENMAAN PIIRISSÄ  vv.  1930  -  

5000 

4000 	 - ______ 	________ 	 - 	______- 
._Sorati.t 
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2000  ___________________ ___________________ ___________________ __________--_ — 	-- PI11. ybts.n 

/ 	Puo1ig.etop11. 
r1.iy.ors  

1000 	 -------.- —- 

E.atopi11ystust  

1930 	 1940 	 1950 	 1960 	 1970  
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Yleisten teiden pituus  on  Uudellamaalla vaihdellut  5000  km:n kanden 
puolen. Jostain  4000  km:n vaiheilta aloitettiin  ja  vuonna  1943  saavu-
tettiin huippulukeina  5099  km.  Sitten lnin rajojen muutos pudotti lu-. 

 keman  4366  km:iin,  josta vahitellen kilvettlin kaikkien aikojen  enni-
tykseen  5337 km  vuonna  1962.  Sitten kuitenkin tielain uudistus pudotti 
mrn vuoteen  1964 4482  km:iin  ja  siitä thn menneee noussut yli 

 4800  km:n. 

Tiestöat, nimittain  yleisistä teista  on  aina lähes puolet ollut maan-

teita.  1960 -luvulle asti toisen puolen muodostivat kyltiet  seka  vhj-
sempi  mr  kunnan teitä. Tielain uudistuessa nw katosivat,  ja  nykyn 

 noin puolet yleisist teistä  on  maanteit  ja  puolet paikallistejt. 

YLXSXT  TIE?  UODENIUAN  PIIRISSÄ  vy.  1930  -  

Ky1tio 
___-_--_•..-..,'\ ____ 

Xnrtotiit .—.—..—. &.. \ — — — ___________ ______ ______- 

Liikenne 

Pkaupungin  sijainti keskella piirin  on  aina asettanut Uudenmaan eri-

tyisongelmien eteen. Lilkennetiheys  on  aina ollut noin kaksinkertainen 

muuhun maahan verrattuna. Piirin aloittaessa toimintansa olivat yleisten 

teiden lahes ainoina ajoneuvoina hevoset. Kuitenkin  1920-luvulla autoje-

tummen  oli nopeata. Piirikin sai kyttööns henkilöauton vuonna  1926,  
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sekä määrärahoja tämän hoitoon  mm.  vuonna  1927 30000  mk  ja  vuonna  1 9 2 8 

40000  mk, mikä vastaisi nykyään noin  15000  ja  20000  mk, Ei  tullut hal.-

vaksi  silloinkaan. Vuonna  1934  järjestettiin ensimmäinen valtakunnallinen 

liikennelaskenta elokuun  24  -  26  päivinä. Päivät olivat perjantai, lauantai 

 ja  sunnuntai. Laskenta-aika oli  klo  5  -  21  ja yöliikennettä  oletettiin 

olevan lisäksi  1 0%.  

Liikenuelaskeniian  I  uluksia  laskettaessa 
kiiytItiin a,joneilvojen painoissa seuraavia 
keskimäiiriiisiii yksikkipaiiio.ja 

lTIevosa.JOlwUvot - Iliislfordon 	.................. 1.0 t  

Henkilu-  ja  pakettiautot 	Person-  oeh paketbilat 1. t  
Kuorma-autot, kevyet  ---  Lastbilar, lätta ........ 2.3 t  
Kuorma-autot, raskaat  --  Lastbilar, tunga  ...... 4.0 t  
)mn ihusa  ut ut  -  Oma ihussar ................... 4. t  

Moottoripyorat. -- Moton'ykla.................. 0.3 t  

.'LjoI1eUVO,1cfl lis3kSi laskt tiiii 
kttji'iiilijäin 	a jalankul kijaiii iuiiiirii  

Vuoden  1934  laskennassa muodostivat hevosajoneuvot vielä lähes kolman-

neksen  koko  liikenteestä, mutta  1930 -luvun loppupuoll  nosti auton 

teiden valtiaaksi. Valtakunnallisia laskentoja järjestettiin sittemmin 

ainakin vuosina  1939  ja  1950.  Nämä laskennat ovat sikäli historiallisia, 

etti ne käsittelevät aikaa ennen autoistumisen räjähtävää kasvua, joka 

kohtasi meidät  1950-luvun alussa jatkuen  sen  jälkeen yhä kiihtyvällä 

nopeudella. Lisäksi ajoneuvokanta muuttui siten, että kun  1 950-luvun 

alussa kuorma-autoliikenne oli suurin ryhmä yleisiliM teillämme, nousivat 

 sen  jälkeen henkilöautot selvästi hallitsevaksi ryhmäksi. Toisaalta kuor-

ma-autojen painot ovat moninkertaistuneet sitten vuoden  1954.  

S.XMEN AUTOKANTA  950-963 JA  ENNUSTEET  \WSI LLE  I965 -2(X,J 

AUTOJ.H  LIKT  TUFLA$IA  
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Palkat 

Palkkoja  ja  niiden kehitystä  on  nykyään tilastoitu niin paljon, että 

ne tuskin sellaisenaan jakeavat enäs ketään kiinnostaa.  Sen  tähden 

esitetä.änkin palkkakehitys uudessa valossa. Indeksien avulla vuoden  

197)  tasolle uunnettuna nähdään  varsin selvät yleispiirteet kehityk-
sesaäx  toimihenkilöiden vankka nuosu  1920 -luvulla, vastavuoroisesti 

työläisten vankka nousu seuraavalla vuosIkymmenellä,  sota -ajan  lamaan-

nuttava  vaikutus,  1950-luvun nousukausi, sitä seuraava tasaisemman ke- 

hityksen aika sekä viime vuosien  selvät  häiriöt palkkarin'tamalla. 

Työläisten palkkoja ei saatu sijoitetuksi samaan taulukkoon toirnihen-

kilöiden kanssa,  sillä  tiedot olivat saatavissa  vain  tuntipalkkoina, 

 kun taas toimihenkilöden palkat ovat kuukausipalkkoina, eikä ollut tie-

toja riittävästi työpäivien pituudesta  ja työviikkojen tuntirnääristä. 

0soitukena  siitä, että osattiin niitä säsnnöksiä tulkita  jo  1920 -lu-

vulla, seuraavalla sivulla  on  liitteenä kirjeenvaihtoa silloisen työ-

maalisän vaiheilta. 

ER)IDN TOXMIUENKILÖIDEN  PALKAT  UUDINMAAN PIIRISSA 
YUODEN973  TASOON  MUtJNNTTUNA  

10 	 Iri-insinlört 

Nuor.insnlorl ____ 

- 	
stali ' 

.1  
— 	I —_e 

1920 	 1 910 	 1L -- 	1910 	 l9  

TYOLAISTEII KESKITUNTIANSIO TVLiN TÖthSA  1975  TASLN MUUNNETTUNA 
nUn  U.._ 	-________ ____________  .J.119 4Q -LUV  U 	 a  puut  tUV _______________________ _________________________ _____________  

F _________  _________ ___ ______ _________ ___  
1920 	 1930 	 1940 	 1950 	 TIV 

/,! # _  -I .,.  ___________________ 	___________________ 	_______ 	I 	Konttoriapu1alj 

____________________ 	 _______________ Rakennu  



Tie-  ja  vs.irak.nnu.h&llitia. 

}t.lsingissl,  

toukokuun  13  prnI  1925 
1se Y_211/j7S  

Kaikille piiriinsin3r.ilu., 

Piirt-instn5ri  3, Klianlinnalls, In-

siniiri V. J. Tirrill.  ja  XnsinSöri 

 N. Eeriklssll. s.kI  Saimaan kanavan 

pllikll.. 
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Esiintullessta syysti  saa  tt.- ja  v.sirak.nnu.hallttus tlt.r,  

huomauttaa asianomaisia piiriinsinör.jI  ja  työpllikö1tI  silti, 

•ttei ylimiiriisille rakennusmestarsill. saa suorittaa  tie-  ja  vest-

rak.nnushallinnosta ann.turr  asetuksen  28teei yakinaimill.  rak,-

nusmestareille tynjohdosta sdetty,  puolta pflvrahaa  vastaavaa 

kuukauiipalkkiota, vaan  on  ylimirisan rakennu.m.starin kokonate-

palkka, tynjohtopalkkio •iihen luettuna, oleva korkeintaan  2,500 

 markkaa kuussa  .11.1 ti.  ja  vesirak.nnu.hallitus poikk.ustapauk-

seesa  ole myntnyt kork.a.paa palkkaa.  

Tis ja  vestr.k.nnushallituk..n puolestar 

Ilsisingissi,  

3 p. k..ikuuta 1925, 
Iz0  2524 

-- 	,  
_1-t 

Tie-  ja  v..irakennushalljtuks,l1. 

! 	• 	
s.  

Yli.. 
Lahetetafl lJud.na&ftn pir1n piiri_tnuinöriU5 

 tiedoksi  ja  

noudstSttaVak. !elsingi55,  Ti.-  ja 
 vem iraksoflushallttuksemsa  k.-

slkuun 17  piviø  1925. 

Tie-  ja  vestrakSnflU5ha1httkm 	
puol.stal  

Kro  Y-295/3 070  

Kirjslrsieo5in skenkulunee,, toukOkuun  11 piiv1ti 
or, Ti.-  ja  vealrakeonuehallitu.  ilmoittanut,  etta  ti.  ja  vesira.. 

kennushallinnoeta  21 pivnt  helmikuuta  1925  annetun aaetuka.n  

2 §rn 4 moorn mrkyv slits,  ette  m. m. apulaisinsinijrjl1.,  jo-
ka johtaa tyiti  ja  on  muuttanut  tymaill.  asumaan,  on tynjoh. 
dosta  suoritettava pivrahar, sijasta kuukausipalkkio, joka vas-

taa puolta hanelle koloenkymmnen pivn ajalta tulevasta  pt-
virahasta,  Tie-  ja  vesirakennushalljtuksen sieleet  on  tulkittava 

siten.  ett  y1imIrisellekjn apulaisin.inSörilIe een wukaan  vas-
taavin  edellytyksin  on  maksettava eaaanlainen lis4plkki,,  Ti.- 

ja  vesirakennuehallitua  .i  kuitenkaan ole tabtonut kytinnssi 
soveltsa  tt  tulkintaa, sitstamatta siti  ennen asiaa kulkulai.. 
tostsn  ja  yleisten töidn minlaterin ratkaimtevaksi, 

Asiaa tinin keiteltkess  on  kulkulaitosten  ja  yleisten 

teiden mintet.rIS katsonut, etti kun  ylli.atnitu,sa as.tukssssa 

kyt.tn sanaa apulaistnvinöri, slUM tarkoitetaan  Ti.-  ja 

 vesirakennushallituksen alcieta apulai.in.inSriM riippumatta eu-

tM, maks.tasnko hMnell. palkkaa voimassa olevassa paikkalaissa 
mainitun palkkausluoken  tai paikkausasstuksen 20 §n suksan. Ii 

eMn sinisterii Ti.- js 'veatrakennushallituks.11s  tiedoksi  ja  nou_ 
datsttavaksj titen  ilmoittaa.  

N 1 n 1 s t • r I 	Kyiett  Kallio 

Vanhempi hallitussihteeri 	K. J.  Flodstrs 

.3111 j( 1rh"-cn fllkoak,31 1.031 eton: lø1  finn ffi 
Tio 	ja vool ri:onflu.n)tjt;;'.1:iola  k  0tl,I 	1? 	f/llv:tht 3 

r.i 
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Toimitilat  ja  työvoima 

Uudenmaan piirin aloittaessa toimintansa vuonna  19 2 0  pyöri piiri- 
konttori kolmen henkilön voimin TVH:n yhteydessä Etel-Esplanaadinkatu 

4:ss sijaitsevassa huoneistossa. Tiloista oli puutetta niin TVH:lla 

kuin piirilläkin  ja  vuonna  1927  Kulkulaitosten  ja  yleisten töiden mi-
nisteriö siirsi piirin Pohjois Makasiininkatu 9:in  III  kerrokseen 

Posti-  ja  lenntinhallituksen silvelle.  Henkilökuntaa oli tässä 

vaiheessa  jo  parikymmentä. 

Tilan ahtaus vainosi piiri kuitenkin jatkuvasti. Vuonna  1933  päästiin 

muuttamaan Simonkatu 6:een "Maalaisten taloon". Täällä oli huoneistolla 

 pinta-alaa vajaat  300 m 2 ,  henkilökuntaa oli piirillä tähän aikaan 

viitisenkymmentä, joista  20  -  30  toimi piirikonttorilla. Maalaiset 
häätivät piirikonttorin kuitenkin neljän vuoden kuluttua pois,  ja 

 kesäkuusta  1937  piiri vuokrasi Unioninkatu 15:sta  20  huonetta käsittä-
vän huoneuston kellareineen,  pinta -alaa noin  500 	Henkilökunnan 

märä oli tällöin noin  60,  Joista puolet piirikonttorilla. 

Näissä tiloissa piiri toimikin sitten toistakymmentä vuotta, lukuun-

ottamatta talvisodan aikaa, jolloin piirikonttori evakuoitijn Nummelle 

Saukkolan tukikohdan autotalliin neljäksi kuukaudeksi 0  Historioinnin 
kannalta tapaus  on  sikäli merkittävä, että tällä aikaa sattui tinionin-

kadun huoneistossa tulipalo tammikuun  9.  päivänä  1940,  joka tuhosi 

 varsin  huomattavan osan kalustosta, mutta monia papereita säästyi 

toiminnan ollessa muualla. Jatkosodan aikana piirikonttori pysyi 

Helsingissä. 

Vuonna  1951  Unioninkadun huoneisto vaihtoi omistajaa,  ja  uusi omistaja 
vakuutusyhtiö Fennia ryhtyi tarmokkaasti häätämään piiriä pois talosta. 

Tämä onnistui vasta vuoden  1956  alusta, jolloin piiri sai  22  huonetta 
eli  750 m 2  käyttöönsä Mikonkatu 2:sta. Tällöin henkilökunnan kasvukin 

sai uutta vauhtia  ja  vuonna  1961  tarvittiin lisätiloja saman  talon 
 toisesta kerroksesta  5  huonetta, noin  200 m 2 .  Henkilökunnan määrä 

piirikonttorilla lähenteli tällöin  jo  sataa. Vuonna  1963  siirtyi  osa 
 suunnitteluosastoa Kaisaniemenkatu  1  :een,  jos ta  vuokrattiin  7  huonetta. 

Huhtikuussa  1964  piirikonttori  siirtyi kokonaisuudessaan Teollisuus-

katu  1  :een,  missä tilaa oli  1900  to 2 ,  mutta lisää senkun tarvittiin. 

 Pari  vuotta myöhemmin saatiin samasta talosta lisätilaa niin, että 

piirillä oli käytössä yhteensä  2160  in 2  Henkilökunnan määrä piiri-

konttorilla oli tässä vaiheessa  jo  lähempänä puoltatoiata8ataa. 
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HURUit')t  

Kartoittaja  V.  Veijalaisen nken,ya Teollisuuskadun  plirikorittorieta  

Pian tämän jälkeen piiri vuokrasi vielä lisää tilaa  Elimäenkadulta  
noin  1000 	henkilökunnan määrän lähennellessä kahtasataa. 

Sitten vuonna  1972  plirikonttorj  sal  yli  2000 m 2  toimitilat Melkon-
katu 16sta, missä tällä hetkellä toimii hallinto- sekä rakennus- 
osasto. Ellinäenkadulta saatiin vielä liätilaa,  ja  aikaisemmin 
silrtyneiden kone-  ja  varasto-osaston sekä kunnoseapidon lisäksi 

 sinne  muutti suunnitteluosaeto kokonaisuudessaan. 



43  

Lieksi  piiri  on  vuokra.nnut  Armas Lindgrenintielt  vanhan huvilan, 

jossa aluksi toimi  osa suunnitteluoaaatosta,  mutta tmn muutettua 

kokonaan Elimhnkadulle ovat tilat vesitieosaaton kytettävissU. 

Henkilökuntaa piirikonttorille.  on  nyttemmin parisataa. 

Uudenmaan  tie-ja  vesirakennuspiiri  

k-i  N K I L Ö K U N T A H A K E N N E 	)1.12.1373  

Hallinto  K-pith  Suunnitt. Tienrak. Vsit.  Y. 

Fun  konttori:  
Diplomi_iflSiflöörit  4 1 4 1 1  

Insinöbrit  3 5 8 5 21  

Rak.rnest. -1-tekflikOt  11 9 5 5 4  

Muu  henkilbkunta  51 7 7 2 73 

T -.-ryhmä 	tes  -  4 1  -  6 11 

V-ryhmä 	tss - - - 
-  1 1 

K-ryhmi 	tse  39 3 8  .-  2 52  

Eri]J.SOPimUkSet  1 1  - - 
-  2  

siv.palV.mieliet  7  -  1  -  8 

Tekn.yo - 
-  10 x)  1  -  11  

Tekn.opiskelijat - -  3  - -  3  

Maasto: 

Diplomi -iflSiflbönit - -  
3  -  3  

Insinbbnit -  5  - 

Rak.meSt.+tekflikOt  3 45 23 80 2 153  

Muu.  benkilknta(tfl1p -  15  - - 
-  15 

T-ryhm. 	tes  4 51 14. 67 4 150 

V-ryhmä 	tss  3 17  -  8  --  28 

K-ryhmä 	tss  14 32 2 51  -  99  

Siv.ja1v.mietet - 	1  - -  5  - 

Tekn.yo - - 
-  1  -  1  

Tybntekijit  68 481 33 230 817  

Urak.tybntekijät -  196  -  314  -  510  

Vankityövoima - 
-  175  -  175  

Yhteensä:  209 877 119 957 27  21PR 
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Tiedot työntekijöiden kokonais 	rst Uudenmaan piir1ss ovat niin 

hajanaiset,  ja  työvoiman vaibtelu  on  ollut niin huomattavaa, ettei  

selvin kyriU  ole pystytty piirtmn, mutta vertaatnalla mrrahojen 

suuruutta  eek  työvoiman  mr 	koko  maassa saa vaibtelueta kohtalaisen 

tarkan kuvan. 

Työvoiman laadusta  on  tietoja een verran,  etta jo  vuonna  1930  tehtiin 
työttömyyatö1t. Samoin vankityövoiman kayttö  on  ollut yleista lahes  ko-

ko  piirin olemassaolon ajan, Työttömyystöit  on  tehty aivan viime vuo-

siin saakka, kunnes työvoimapula  on  lyönyt leimansa viimeisten  parin 

 vuoden toimintaan.  Koko tie-  ja vesirakennuslaitoksen  työvoiman 

kayttö  kuvaa osittain Uudenmaan piirikin. TVL:n huippunoteeraus  on 

 vuoden  1959  maaliskuulta,  jolloin työlisi oli yhteensM  51369.  

YUOT!JINEN  TYÖVOIMA  TIE- JA 	.'IRAKENNUS- 

HALLIMSON  ALAISISSA TÖISSÄ  vy.  1930  -  

"I 
-  

1930 	 1940 	 1950 	 1960 	 1970  

30 000 

20 000 

lo 000  



TAVATAAN 
TAAS 
AAMULLA  



SELOSTUKSET UUDENMAAN  TIE-. JA VESIRAKENNUSPIIRIN 

 ALKUAIKOJEN SUURIMMISTA RAKENNUSTÖISTÄ 



1. 	Viertotierakennukt 

45 	
Helsingin pitäj ässä. Kunsyksy- 
puolella  v. 1917  esiintyi työttömyyttä 
Helsingin kaupungissa  ja sen ympäristöllä, 
pMtti  senaatti syyskuun  27 päiväflä  1917,  
että  10.04 km  pituinen maantie Vanhasta- 
kaupungista  Malmin  kautta Helsingin  pi-
täjä.n  kirkolle  ja  12.12 km  pituinen maan-
tie Huopalandesta Pitäjänmäen kautta 
Vantaalle olivät valtion puolesta uudel- 

- leen  rakennettavat viertoteiksi ehdolla, 
että Helsingin pit.äjä  ja  Helsingin kau-
1)unki ottivat työhön osaa, edellinen 

 200,000  ja jälkimäinen  100,000  markalla, 
sekä että ne  sen  lisäksi sitotuivat luo - 
v uttamaan in aanticii  levittämiseen tar-
vittavat maa-alueet sekä tarpeelliset  Id- 
yen-  ja soranottopaikat.  

Työt aloitettiin marra4iiussa  v. 1917  
ja  jatkuivat marraskuuluui  v. 1923. 

Tic  rakennettiin  5.24 km  pituisella osalla 
Vanh ukaupungin  ja Malmin  rauta tiease - 

 man  välillä  ja 2.skm pittiiselta-  J-{uopalah-
den  ja PitäjänmäenväliIJk  7.2 in levyisek 

 sekä muulta osaltaan  6.o  ni leveitksi.  Ajo- 
rata scpclöitiin (Lo  ja  5.o rn  leveydeltä. 
Sepelikerroksen paksuns oli  10•---17 in 
Iii PP" 1)eriistil ksen  laadusta. 

Toi  hin  on, kuntain  avustukset  in ukaan 
 lukien, käytetty:  

v. 	-. 	år 	1917 	............................. \Ik  .58,30W 13 
1918 	............................. .  773.96: 01 
1919 	.............................  609,368: 09 
1920 	............................ "  429,111:37 
1921 	............................ »  617,214: 80 
1922 	............................. '  010.000: - 
1923 	............................ »  30,000: -- 

Yhteensä --  Summa Mk 3.127,300:  

ollen tiekilonietriä  kohti 5mk L57.R03: . -  
7.2 m leveillä  ja  Sink 131,575:  -  6.o  ni 
leveillä tieosilla.  

Paitsi tienpientarciden  ja -luiskien  tasoi-
tusta  ja  vahvistamista sekä sivu-  ja  lasku- 
ojien puhdistarnista  on ajorataa sepelöity 
120,000 m 3,  asetettu  4,020 in  puisia ohje- 
laitteita  ja  571  kpl kaidekiviä  kuin myös 
rakennettu  3  kpl kivirumpuja 4., 3.  ja  
2.o in  jänneväleillä,  25  kpl  (250 m)  kivi- 
ja  6 kpl (60 m) bet-oniputkiviemärikum-
puja  sekä sivuojien yli  9 kpl (40 m)  kivi- 
ja  6 kpl (28 m) betoniputkirumpuja.  Sitä-
paitsi  on Brobackan  kivisilta kandella  9.3 
m kaarella  perinpohjaisesti korjattu. 

Työstä pidettiin lopputarka.stus  17  päi-
vänä marraskuuta  1923.  



8. Helsingin—Espoon maan-
tien Pitäjänmäen aseman  ja 

 Leppävaarafl tieosan  raken-
taminen hetonitieksi. Maalis-
kuun  12  p:nä  1930  myönnettiin  150 000: 

 työn aloittamiseen varatyönä. Tieosan 
pohj austyöhön ryhdyttiin huhtikuun alus-
sa  ja  jatkettiin varatyönä huhtIkuun  9 

 p:nt myönnetyllä  100 000  markan  lisä-
määrärahalla heinäkuun loppuun asti. Työ-
tä jatkettiin elokuun alusta lähtien huhti-
kuun  22  p:nä  12 P. IA. 11:5  kohdalta. myön-
netyllä  150 000:  - lisärnää.rärahalla.  Sa-
maria päivänã  ja  samalta kohdalta myön-
netystä  125 000  markan  määrärahasta kus-
tannettiin ajoradan päälIytäminen  i  in. 

 levyisellä betonipeitteellä.  460  In:n  mat  kalla 
 minkä työn rautabetoniliike  Jalo  N.  Syvä-

huoko suoritti urakalla erikoiskoneellaan. 
Työ valmistui lokakuun alussa  ja  hyväk-
syttiin joulukuun  12  p:nä.  

9. Helsingin—Espon maan-
tien tiepinnan vahvistami-
nen Helsingin pitäjässä. Vuo-
den  1930  alussa olivat Haagan kauppalan 
rajan  ja  Pitäjänmäen aseman kohdalla 
olevan rautatien alikäytävän  välisen  tie- 
osan pohjaustyöt pääasiallisesti suoritetut. 
Vuonna  1930  myönnettiin tieosaii  tie

-pohjanrakenn iistyön loppuunsuorittami
-seen 21 000: 	ja  tieosan  varustamiseen 

 Topeka-asfalttihet.onipeitteellä  840 000: 
 markkaa. Topekapeitteen laskeminen an-

nettiin  0. Y.  Viarecta  A. B.  nimisen toimi- 
nimen urakalla suoritettavaksi. Tämä työ 
aloitettiin heinäkuun alussa  ja  valmistui 
elokuun lopussa. 2.oc  km.  pituisella  tie- 
osalle laskettiin  Topeka -asfaittibetonia  yh-
teensä  12 803 m2.  



C.  Maanteiden  miUau8 8eZ' kilometrijn1lrii- 
den  ja  ti('riitlojen (l(ttafl  i  en. 

Kertomusvuotta  varten myönnettiin ki - 
lometripylväiden  ja tieviittojen asettami-
geen  toukokuun  19  päivänä  215 000  mark-
kaa. Lisäksi myönsi Uudenmaan läänin 
maaherra marraskuun  12  päivänä  40 000 

 markkaa. Vuoden aikana PYstytettiin 
puuttuvat kilonietripylvaat sekä kunnan- 
ja kylät,ieviitat.  Kaikki maantieviitat maa-
lattiin uudestaan  ja  täydennettiin tiesmin-
taa selventavilla lisäviitojila ckä haiikit  
tim ja  pystytettiin pitäjien rajapylväät. 

47 

Kustannukset jakaantuivat seuraavasti: 
Yleiset kustannukset -  Allmänna kostnader ........................ 
Kilometripvlvaat - Kilometerstolpar ................................ 
Maantieviitat - Landsvägsvisare .................................... 

 Kunnan  ja kylätieviitat - Kommunal- och byvägsvisare ............. 
 Läänin rajapylva.at - Länsgränsstolpar .............................. 

Pitäjien rajapylvaat - Sockengränsstolpar ........................... 
Työkalusto -  Arbetsredskap ........................................  

Yhteensä -  Summa  mk  

2('l: 50 
59 80& 80 
47 488: 40 
64 473: 35 

625: 
80 492: 95 

90:  -  
235 000:  



3.  Forsbyn  silta, Pernajai pit/ijössä. 
Suunnitelma käsitti kanden  30  m:n jän

-teisen ristikkosillan, 5.00 rn:n levyisine 
ajoratoineen,  rakentamisen Forsbyn joen 
yli noin  0.5 km  vanhan  sillan  pohjois-
puolelle. 

Siltarakennu8työt  aloitettiin helmikuussa 
vuonna  1931  ja  vuoden lopussa olivat  sillan 
maatuet  rakennetut. Vuonna  1931  tehtiin 
työtä  1 450 hevos-  ja  17 560  henkilötuntja 

 ja  kustannukset olivat Smk.  227 962: 75.  
Syyskuun  22  päivänä  1931  tehtiin so-

pimus Kone-  ja siltarakennus  0.  Y:n  kanssa 
molempien rautaristikkosiltojen hankin-
nasta  ja  paikoilleen asettamisesta. Aine- 
luettelon mukaan  on  niiden paino  62 440 kg 
valantarautaa  ja  1180 kg va.lantaterästä, 

 ollen  sovittu hinta  4: 45  kilolta. 
Hankintasopi fuuksen  mukaan tulivat 

inoleni  mat rautaristjkkosjllat asennetuiksj  

ja  vastaa notetuiksi vuoden  1932  alkupuo-
lella, jonka jälkeen silta  on  saatu 'siinä 
määrin rakennctuksi, että ainoastaan keilat 

 ja viinieistelytyöt  ovat tekemättä. Vuoden 
aikana  on  myöskin suoritettu itäisen  tulo- 
tien  pen kereen vahvistustöitä,  sillä  huo-
non maaperän takia painui tämä penger 
useita kertoja.. Penger  on aaatu  kestä-
mään ainoastaan osittain paaluille raken-
tamnalla. Kaikkiaan käytettiin vuoden  1932  
loppuun mennessä rakennuskustannuksiin 
varoja Smk.  650 000:  ja  tehtiin työtä 

 488 auto-, 3 365  hevos-  ja  25 918  henkilö- 
työtuntia.  
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Tic- 
ja  vesirakennushallitus hyväksyi joulu - 
kuun  27  päivänä  1933  mainitun työn saman 
kuun  4  päivänä pidetyn lopputarkastuk

-sen  perusteella. 

Kustannukset jakautuivat seuraavasti: 

Ju.tsnnuI4, 	YhtpensA. 
TydmAAk' 	K:t  tiitd. 	' 	UfflI&13l,  
Kvantitet. 	__, -. 	 - -  

Mk. 	p. 	J1i. 	p. 

Yleiset kustannukset -  Allmänna kostnader  ............... 
\'ahingonkorvaukset - SkalestÅnd ........................ 
Vaiptistavat  työt: -  Förberedande arbeten:  

Väliaikaiset varastorakem-tukset -  Provisoriska förrådsbygg- 
nader ................................................ 

Tieriingon vahvistuninen -  Förstärkning av vägkropp 
Perustustyöt - Fundinientarbeten: 

Pernskaivua  ja peruskuopan kuivanapitoa - Grunfigräv. 

	

- - 	27161) 45 

	

- - 	250  - 

1854 251 

	

5214951 	7069 20 

inn; 	ocn 	torrrlallnlng ................................. 200 m' 14 105 I 90 Ponttiseinämät—Spontvagg 	.....,,,.,,.,.,.,..,..  365 35590! 
Soraperustus 	Grusfundament 	.......................... 40 m 1 188 

 - Betoniarinat -  Betongbädd 	............................. 100 m 3  24 611 	50 Paalutus -  Paining 	..................................., 1 500 m 1  4214455 
I Maatuet  ja .siltapatsaat :— Laudfästen och brupelare: 

Kivimuurit --  Stenmur  .................................. 215 74 598 35  Soraa muurien taakse --  Grus bakom mur  ................ 3191 ni 3  31 948 25 Penk- ereen verhous -  Revetering av  hank  .................. -  400 
Päällysrakeiule: - Överhygouad: 

Rautasillan rautaosat - .Iärnbrons jiirndelar .............. 64 000 kg 	t 334 710 45  S:n  puuosat  -  d:o trädelar 	................................ t0 in 42 	S1 05 Pilarien eristvs -  Isolering av pelare 	.................... 
,  

-  2074 50 Ki ikaldep)  h tat 	Stenratkstoipar - 8 kpl 	t 1 314 Oo  
Varasto  ja  sekalaiset menot  -  Förrådet och  diverse urrifter.. - 

--  
-  f  - 

Yliteensa - 8umna  Mk - - - -  

117640 30 

100 940 tiO 

380680105 
1025340' 

650 000 - 



111.  porvoon—Loviisaa mwintien  oikaisu 
.For8byn  sillan  koh4alkz, I'ernajan  pitäjässä.  
Tien  pituus  3,470 km  ja  leveys  6.3  ni. 
Forsbyn sillan  tultua uudestaan raken-
nettavaksi  ja  kun maantie  sillan  kummalla-
kin puolen oli hyvin niutkikas, määräsi 
kulkulaitosten  ja  yleisten töiden ministeriö 
tien oikaistavaksi  si itarakennustyön  yhtey-
dessä. Tätä varten tehtiin kaksi ehdotusta, 
ensirnäisen seuratssa pääasiallisesti vanhaa 
tietä, toisen taas kulkiessa kauempana. 
Koska ensimäisen ehdotuksen mukaan  tie 

 olisi  tullut  kulkemaan thiniinimi Joh.  As
-kolinille  kuuluvan iaha-alueen kautta, lu-

pautni toiminimi, siinä tapauksessa, että 
 tie  rakennetaan jälkimmäisen ehdotuksen 

mukaan inaksitv' paati luovuttamaan  tie - 
'san rakenriuskustan-

miksia  100 000  markalla. Tämän mukaan 
kulkulaitosten  ja  yleisten töiden ministeriö 
helmikuun  12  päivänä  1931  määräsikin  sit-
temmin tien tehtäväksi. Työtä varten myön-
nettiiii vuonna  1931 700 000  markkaa  ja 

 vuonna  1932 700 000  markkaa,  tullen  tähän 
vielä lisäksi e(lellamamittu toiminimi Joi1. 

Askolinin avustus  100 000  markkaa. Työt 
aloitettiin elokuussa  1931  ja  saatiin val-
miiksi elokuussa  I 933.  Lopputarkastus 

 pidettiin joulukuun  4  päiväriá  1 933.  

\lenot  työstä jakaantuivat seuraavasti:  

	

1 	 1  

	

itanhiuku I,*tu. 	Tjtf(j., tiatur 	
MAAn. 	 ustauiiU5. 

Kuttt. 	-- - - 
 Koi  

I 	 Mk. 	I p.  
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Yleiset ku1tannu1set - Allnüinna  kostnader 	.' ..................- 
Mittaus-  ja vaakitustyöt— Mätnings- och avvägn.ingsarbeten 	 -  
Entisten rakennusten poistaminen sekä vuliaikaiset varastoraken- 

nukset -.  Avlägsnande av tidigare byggnadsföreniål, provisoriska 
förrådsbvggniader 	..........................................-- 

i'iealueen  raivaus -  Röjning 	................................  
Savea, hiekkaa  y. in. kivetiintä  maata leikattu  ja kuljetettn  pen- 

kereäseen -  Lera,  sand o a-  stenfri jord från skärning  till bank 	13 100 m 
Kivensekaista  maata samoin - Stenblandad  jord d:o ........... 2 300 in 
Louhikkoa  samoin—  Stenbunden jord d:o ..................... 400  in2  
Kallioriloahintaa - Bergspränning 	............................. 500  in 5  
Täytemaata varakuopista— l'yllnadsjord  från reservtag ........ 12200 m 2  
Vanhan tien leikkausta --  Skärning  a  gammal väg ............. 100 m 3  
Tienrungon  ja pcnkereen  vahvistaminen  ja suojaamintn - För- 

Rummut ilman erikoista perustusta -  Trummor utan särskilt 
stärknin 	och skyddande av'vägkropp och  bank................- 

fundamant............................................... 6  kpl.,st. 
Tiemungon  hat-jan ta8Oittaminefl ja maalaatikon  muodostaminen 
-  Planering av vägkropp och bildande av jordlåda 	 -  

Eristyskerros (soraa) -  Isoleringslager (grus) .................. I 	2 100 m 3  
Kiviarinaa -  Stenbädd 	...................................... 5000  in 3  

Sorastusta  ja kivensek.  soraa ahtokivien päÄlle -  Grus och sten- 
Sidemaata - Bindj  ord 	....................................... 1 760  in 2  

blandat grus  pa  packaten 	..................................5200 m2  
Sillat  ja  rummut erikoiselle penistukselle  —Broar och trummor 

med särskilt  fundament 	.....................................- 
Kaiteet -  Räcken ........................................... 250 m 
Pvlväiit -  Stolpar 	...........................................  
Varasto  ja  sekalaiset menot - Förradet  och  diverse  utgifter 

Vhtni -_ So,,,nia  Mk I 	-  

Työhön käytettiin  35 386  hevos-  ja 
 127 929  henki1ötyötuntia. 

95476 15 
20031 75 

2800 65 
81606 80 

163331 75 
40033 - 
8925 50 

53014 45 
218797 75 

1833- 

54 969 55 

9055 65 

25965 50 
36064 50 

173042 10 
49208 - 

125586 25 

73 991 70 
12814 25 
12922 55 
38509 15 

1 	 -  



2 932 20 

3s 	30 

56737 85 
19779 25 

14201 70 

(  (132 40 

6 5i3 75 

2IJ fll3  
p314 

3433m5  34129 90 
381 1524595 
$70  •  870225 

2 100 m 2  4 IIIS 75 
300 312040 I 	124ni' 20408J25 

22$ zu3  20 U23 15 
¶u18zu  $3966 20 
363  zu3  53 495 
Ii4kpl.,st. 227suJ3O 

i0m5  53020 40 
47 	•  122231 0 

2834 75 
133 	-, 4117 

flj  l$Ø 241 	7i) 

1219 237 802 10 
-.  20S75 	in 

239.1410 4:) 

29;34 40 

1 Si)  870 (it) 

1'2 213 7• 

Ills 	 : 

.111 827 ho  

3.  Poli  jan  .sillat,  Ta,n,izisaarcn Ina(zhzis-
kunna.ta.  Kulkulaitosten  ja  yleisten töi-
den ministeriö myönsi  tanuniknun  24  päi-
vänä  1930 750 00()  markkaa, tammikuun 

 16  päivänä  1931 500000  markkaa  ja  tam-
mikuun  23 piiviini 1922 500 000  markkaa 
Pohjan siltojen uudestaan rakentamiseksi 
Tammisaaren  maalaiskunnasia. 

Snuijijitelma ksjttj  kanden  sillan raken-
tainisen,  joista  toinon käiiutösiljajla varus-
tettii,  oil 10  aukkoinen  teriispalkkisji  la, pi. 
I  Uus  yhteensä  l2l.it  ni ja  toinen  14 auk-
kuinen terlispaikkisilin,  pituus  yhleensij 

 I 61.i in.  Sillat ovat,  Tammisaat.j.....IjanJco 
11a4&ntjel  lä kulkielL  Pohja  ii  landen poikki. 

siltojen yhteinen  pitUus  ön  294.5$ in.  Ajo
-ratlaji  leveys  an 4.rs m. ilJaii ii-lla 

 reunalla  on  lisäksi  0.75 in Ievä  jalka- käytävä.  
Siltarakennustyöt a1oitettiji 	elokuus  v. 1930  ja  saaliin valmiiksi  tonkiikniissa  v. 1934.  
Toukokuu  22 »äiviin hyviiksvt.tjj  työ. 

Työhön käytettiin  709 auto-, 3 031 hevos
-ja  89 690 henkilötyötuntia.  Kustannukset 

jakautuivat seuraavasti:  

K'.aiutJtst 

Is  i,'t  - i,: , ,, 	Yliteeu'jj 
j...t lII( 	 SuIflhii  

Mk 	p. 	Mk 	'p.  

lleisel iilo,,gtuk.i't. -- - Ill,,iiio,,a Åo.f,w,der.  
Työnjohto - .r1)etskdnjn 	.............................. 
Matka-ja i iaiittkstanuuk..'t 	ibse-  oh flvrtninkiistnalvr 
Konttorihuoneen  valaistus -.- Kontursiokalens  lyse ........ 
Tarverahat - Expenser ................................... 

 Sairaanhoito 	- 8jiikvrd ................................. 

i;:-o 	3n 
12 170 30 

331$--
8779 85 
8344) 30 O2324 75 

r(ahi?istlIrva  työt. -- J'örberedaa41e arbet'n. 
Mil.taus-  ja vaakitustvut - Mätnings- och aägnin'arleten 

 Vanhojen .siltapilarien purkua - Vndanskaffande  av gamla 
brupelare:  

kuivat  osat -- ovan vattens,I1ar .................... 
sukeltajan  truth -  dykararbete ..................... 

VaUaikaiet  varasto-  ja tv iakcnnnkset - Provi5oriska fiirrads- 
och arbetsbvggnader ................................. 

'fiealue4.fl  raivaus. sivuojiim  ja tierungon  teko - \itgomr.dets  
röjning. Si(lo(likdfl och vägkropp ...................... 

 Entisen rniitniiepenkcrren maan siirto  Flyttning av gammal 
järnvägsbank ......................................... 

 Kallion Iouhintaa- - Bergspriingning ....................... 
Siirretty maata tiClMflkereeksi  Jord  till bank ............ 

.l,orata. - Körlj,wa. 
' l'i.run!)n  ha rja  it  ta  sot  ta minen -- PIaneriin av  v k 
Abtokivers 	Paekstenslager ................................ 
Kulutuskerros -  Slitlager ................................ 

Pertistn,työt. - 
Perusktiiviia  ja  kuoppien kuivanapitua - Gnindgriivning  och 

torrhtllning .......................................... 
Pontti- ja sunjusseinämät. - Spant- och skycldsväg ........ 
Betoniarijiat -- Betongbadd ............................... 
Paalotus -- l'1iiing ..................................... 

ja  siflipalsuat. ---- La,uiéisk,i  oli  broj'"sr.. 
laastisaumoin - Stennmy  i bruk .............. 

Betonimunrit -- Batnngmur ......................... 
 Sora-  ja kivitävtteet  muurien taakse -  Grus- och sten 1inin 

bakom bur ......................................... 
Tuki,nuiirit  ja kelat -- Stödmur och  k-iirlor .............. 

Jöallysrak.'ime. -• Örerbi,jgwid.  
Siltojen  ti-räsoat --- Bronritas st.hh'lar .................... 
Siltoji.i& liulbosat . 	Bii,aritas tlddeiar .................... 

 Siltojen kannen päillvstiiniinen topekalla - Brodnekens  belägg- 
ningmed topeka .................................... 

i I'engerkaitopt. puornit  v.  ni. -- Bankijeken hnm,iiar  in. in. 

	

_______________________ 	 115 I 3 40 

- Ilnyggitadei-. 
Siltavalulin  asuinrakennus  ja ulkohuoneet - Brovaktens bo 

stads- och uthusbvggnader ............................ 

lIva44 jasi'kalzieS weoof. --- Ftrul  I xh th,rs t4tyifler. 
Työkalusto-  ja  koneisto -  Arbetsredskap och maskijwr 

 Varaston kuntiossapito  ja  korjaus - Underbãll  och  reparation  
avförrådet .......................................... 

I.aiv.ivnvinjt  oli  jeer -- 'tin;trkii,iur •iv furled .............. 

	

-- 	&nhiint ..'sLK 	 -- 	.t 	5iii3 40  

	

Tuloja vanhojen rautapilarien romusta  y. in. jiitteistä 
- 	 I  

	

lnkoiiur  för  fi;rsa kIn gamla inipela  I lit. lii 	 -- - 	 403 40 

	

Nettonienr,t - Netrourgift  Mk 	 --- 	 - -- 	1 75(4 (((Xi - 
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80.  Leppä  rv,arafl (Pltiijiinmiicn) -  Kl
-ion—V i1,erZaa1.on  maan  ti( fl  ;,äällystäflLiflCiI 

lestopci(fedllä,  Espoon  pUäjiixsä.  Kulku-
laitosten  ja yJIlsten  töiden  niinisteriö 
iayinsi ttnii.:ukuuti  2G pi iviinii I ¶' I 900 000 
ma ri  rahan  sen 

 485 05: 20  markan  SUUrUisefl iiiiiiiiiirahan 
 lisäksi, joka  k. o. psällystäitiislyötii  varten 

oli  inyönnet  ty  I 933 vuohii  menoarviossa. 
 Jälk iniäisestä  määrärahasta myönnettiin  

]IO  000 nitukkaa  t  hupohjan tasausta  ja 
pientari-iden  tekoa varten.  

Bctonilla 	1)äällysiaIlnstyÖ 	sunlitettiju 
hiejiöikuun  2 äiviistii—  -syyskuun  29 päi-
ruin 1934. J3etonilla piiällvstetyn ticosan 

 pituus  on 3 984  ni ja  leveys  Roo  metriä 
sekä  betouipeitlt'n  leveys  Gao  metriä.  lit-
tonlaatau kantoketrokse'n valivuns  oli 

 urakkasupiitiuksessa nööil-ätty  9—lo  i-iim:ksi 
ja kulutuskeiros  3-4 cm:ksi. Luatta on 
ieunoilt ian vuhv islet  tu  I a in : n  matkalla 

 viihintiijin  17-18 cm:n ralivuiseksi.  

Utakoitsijuna  oli  R;ikiinust0i,nj  0/V  ja 
urakkah inta  oli  49  markkaa  ud iönietriltä. 

 Pinta-ala oli  23 904  rn 2  ja sen betonilla 
Päiillyställiistyöt  tuli  maksamatin  1 171 296 

 markkaa  
Tiepuhjan tasau  ja pientaceidcn  teko 

 suoritci  t liii  Uudenmaan piirin toimesta 
 kesäku0n  5  päiviistii lokakmm 1 piiiviiän 

 ja  työhön käytettiin  17 807  henkilö.,  4540 
Jiev-  ja  872 *utotvötuntja 

Työn kustannukset jakautuivat seuran- 
V  asti:  

I  ienpohij:in  tasaus  ja pientarciden  teko  -  Planering av väg och 	
31k 

förstiirkiiiug  av vägknntr  3 9S4 m ........................178 443: -• 
Ruakn-ainehk-n  ja pcileain..cn hinduti  tutkiminen  -  Undersök- 

ning av råmatri-lal och betongens beskaffc,,het ............ 4957:  - 
Urakoitsijan  työn  valvoniinen  3  kk.  -  övervakning av entre- 

prenöreus  arbete ........................................ 6 600: - 
I1etonilla piiuillyntiumnistyö - Beton -läevung 23904 ni 2  ...... 1 171 296: - 

-  Summa 31k. 1361 296: - 

81. lIcislu yin  Ak —I!  yrylän ,nsamitien 
pOahi'J st'i  III I1I  H 'is  fatt  iFla  fl'-"buc/om,i silln 

 luona,  !!clsiIiyiIm tnaaligjsAun,za.isvt. 1(esä-
kuun  1 piiviimiii  asetettiin  _myönnetystä 
niiiiirihahimata  70000  markkaa  käyt.ttä-
väksi tieripohjan tasaimkseen  ja  loput itse 

 päällysteeseert.  
Työt aloitettiin kesäkuun puolivälissä  ja 

 saatiin  mun iiksi heimöiktiun  lopussa.  

Tie  päällystettiin  asfaltitla,  jossa pohja
-kerroksena  oli  3 cm:n vahivuinen sfaltti-

betoni  ja pintakeriiksmumn  2 etu:n paksul-
nen  hiekka -asfaltl  i. l'iiällvstecn levevdt'ksi 

 tuli  6  tu ja sen  retina  vahvistettiin  erikoj-
sella  hiekka-asfalti ilistalla.  Tietä  páälIy-
tettiin IS9O  in pit utitlilta. l'.öillvsCimnis-
työn suoritti  unikahia  0 V Viarecta A.' B 
}Ielsingistii.  

Pohjan  tasauk.ce'en  käytettiin  '10  auto-
ja  5749 henkilötuntin. Koko  työn kustan-
nukset  jako ut  U h-at seuraitvast  i: 

Ktanl,a.fl  It - ttlft' o.tor 	 Ko,tnad  

Mk 	Ii 

Palkkioikset - AvIflninznr ..................................... I 	13 9O -- 
Matka-  ja nmimiutt"kustaniiukset - Resp-  oih ftyttningnkoatnader ..'  6$ 7t, 
Sairaanhaito y. iii.— Sjiikvir.I ln. m...............................812 - 
Tienruitgon harjan tiocittai,iinen -  Planering av vag ..............41 634  lica 
Ktävi piiiitlste ..- Pcrmmianintlx'tagning ........................ 539 676 48  
Varasto-  ja akal:iiiet  menot  - Furra,ist  och  ,liverae  ,,titter .. .  3 481-  tiO 

5tI,i .4Ot51,55 



1.  lfclsinqin --Turun  ii:lfiv  maan  I  fru ra-
keutaminen &inbölen  ja  !'tt(ojiirten  rauha, 
Espoon,  Kirkkonum  men  ja  Vihdin  pitäjissä.  
'flen  pituus 17.sc  km,  leveys  6.50 m  ja 

 luokka  I c.  Joulukuun  8  päivänä  1932 
 määräsi valtioneuvosto Helsingin—Turun 

valta.maantien rakennettavaksi suuntaa  Hel-. 
siuki - Suittila -  Nummi—Suomusjärvi-
Salo—Turku  sekä asetti samalla  tie-  ja  ye-
.sirakennushallituksen  käytettäväksi  500,000 

 markkan alustaviin  toimenpiteisiin ryhty-
mistä varten työn aloittamiseksi 1spoon pi-
täjän Bembölestii Vihdin pitäjän Palojiir-
velle. 

Rakennussuunnitelman  vahvisti  k  alku]  ni-
tosten ja  yleisten töiden ministeriö tälle 
13e1fl1)ölen  ja Palojärven väl isel  le t ieouu-
delle  seuraavasti:  

1 2  i  
Tien paaiuvi1 Tieosau  pituus Knusarvlo 
P1k. avaUnd Vsträckana 	RothadsfOis1ag l&ngd  

0-52 5.20 km Mk 2 620 000:  -  
52-102+30 5.o3 	* * 	2220000:- 

102+30-1784-60 7.63 	. » 	2 	60 000:  - 
Yhteensa---umnta 17.ss  km 	Jk  7400000:  

Lisäksi vahvisti ministeriö kesäkuun  26 
 päivänä  1933  suunnitelman laskuojan kai-

vamiseksi Nupu rilan-ojasta Nuuksion- 
jokeen,  millä laskuojalla  aika isemm  in  tien 
paalulle  55 rakeimnett avaki  suunniteltu 
Nupurilansilta  korva ttiin.  

Määrärahoja tien raken  tarn iseksi on  kul-
kulaitosten  ja  yleisten töiden ministeriö 
myöntänyt seuraavasti:  

Mk 
8/12 1932 ............................. 500000:- 

28/12 1932 ............................. 500000:- 
21/2 1933 ............................ 2000000:- 
24/4 1933 ............................. 1 000 000: 	-  
12/6 1933  ............................. 1000000:----- 
13/9 1933 ............................. 1600(100: 
20/12 1933 ............................. 100000: 	- 
9/2 1934 ............................. 700000:— 

Yhteensä -  Summa Mk. 	7 400 000: -  

Alustavat työt ticosalla aloitettiin joulu-
kuun  20  päivänä  1932  ja  varsinaiset raken-
nustyöt. tammikuun  2  päivänä  1933.  Työ 
valmistui lokakuun  15  päivänä  1934.  

Työtä  on  tehty työtunnein seuraavasti: 
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2 3 4 
.4uto# tintia Revotutit  it  Jlytli,tttittia 

Aut.nnobijtimntar 113»tti,,tniat Per»ntdttmiir  

18334 154279 721301 
I Ii  Ii23.. S 

195()8..5 t. 1(iO  902. 	t. 92 	250.3 t. 

Työn laatu 
Arbete(g be»ka(fenhet 

l'rakkatyötii - Betingsar
-heta  .................. 

Tnntjtvotä -- Tiniarbte  
Yhteensä --  Summa 



l'akkiluuuasl  In  ja 	visliiitgouukorvaimkset. - E1iiopriisticincr 	Ccli skadustSnd.I 

lutat  ran 	-Viikko  Ion 	salu. Ilinjan 	niluiltostyl -- Flyttning 	av 	mitt  ra_.i  
Virkkala 	elkitiska 	luolning 	......................................... 39 829 60  

Valiiniuviiiho-t  - 	SkaIecrslttnin7ar 	............................... 4 013  
Pakkuliiiiatiis- 	ja 	valuinennarvioiuiiistoimituukset -- E'eprspriati'ns- 	och 

nk.idesarelrimigslorrimttllingmr .......................................  

Valmistavat  (vIt, roiviutus-  ja ja-iiguTrvotvöt.-- Fiirber,-danle arbcten 	I  
riijniugs-  och tvrrassenngsarlueten. 	 I  

Mittaus-, 	vaLitus- 	kirtoitusl 	It 	(rakennusnöiariral u11.i 	out 	tiu'linja 
tuitkittit 	Li.iiiiiiuj;lle 	iIi) ---3lotiiiii.s-, 	avvJgiiin 	- s I 	I  artLzniuigs- 
arbetet 	nir-ul 	ouiclog't 	leir 	v.uliuiju-n 	iituletsökts 	aitta 	ti)i 	lar.':rauusen)  11th 058  

VIlialkuisu -t  varasto-  ja tvötakeiuiukiet 	.-- l'rovisor)ka fört.i -i -  si :. 
bsggut,uil.r 	....................................................... 112 181 70  

Tiealuzeu'ue 	raitatus, 	tvumojiun 	ja 	t)CIurOtIun 	teko:  - Vigontriidets 	röjning.l 
tuidoitilien  otti  vl7krojip  4: 

Ito- 	ja 	miiittyaiaahatu - aker- 	net, 	Ingstimark 	....................... 109 996 38  
atigauiiiiaatiatu -- 	umusitiark 	.......................................... 231 791 	65  

kivikku-  ja huuttiilkotistatian -- iti-ttig och stenhlocks,uuaik 	............. 27u. 73:3 	Ml  
k,ur1ii- 	ja 	riituriitau ti:iut 	sank 	seos- 	och 	ui 	riita  rk 	................. 14 249 	ti'l 
iumoin;ualian 	njossniark 	...........................................  25  
•ntist.3 	heta 	iuiyöten 	- tJugu tiuli7aru sIg 	........................... 2 918  - 

Saven  ja 	tiukan 	luikksii -ta ja siirtir 	ieuukrree-ksi  tai  sivulle  -  Lera 	och) 
eanil 	1,3tt 	slIruing 	till 	b,iuils 	eller 	It 	solon  39 723.a 	m' 	............... 427 530 00  

Kivenielaiveus  tusan leikkoosta ja sInua 	uukcrne) 	Slenblsuilad jord 
frlti slsurniui 	till 	batk 	J flit' 	tu ' 593 454 10  .............. ........... . 

38771 05  
11313 1113 93  

Tiavteiiiaata  s-ar 	iii1ista --  F 	llnoljrt 	lr 	ru-,-rvtru 	37113 	no' 573 43  
31  tu;))  O  

Lruuhikkoa 	s.lnuoiu -- Stenh)ortu 	lIM 	1 211 	ni' 	............................ 

30slca-.  lasku-  ja sienthniojat--  .\ark-.  avioppo-  och utfalliuliken  1313314 4I  

K*tlionliu,liiut.ia - - ltir's1urJuiillg 	21 	411 	un 	........................... 

. 	5 - -- 

Vanhan tien  luikl;,iu -f a---  Sk,iriiin 	I  tiintare  vag  1  63J.a iuu 	.............. 

7*J  99j 41)  
Sahnjt 	- 'haibtilsun 	.................................................. 

Kaitsan turvulitus  ja turveiuuuraus - Ti,rvbeklautnad  0th  tnr-snsurnisg  sv 
Tein- 	ja 	nisuitiki1iu,tiat - Kavet- usel, 	fakiuililulul 	......................... 

32 46$ (JO  clint............................................................. 
Kaltaan 	kiviverliiiis --Steutrcvi-teri, 	av 	sUut 	.......................... 11657 75  

4 6213  Kaltoin 	kiihiitili-tta -. tte,ik.stuin 	till 	itänt 	........................... 
26 9(113  tiA Tnt isuuiiurit 	perustui  lu -en  -  "1  ,,,Iiiiur jiitute 	tunilantent 	.................... 

Pengerpaaluituis - - Pilnins t0r 	bank 	..................................... 3 	:,sti  
11 	311 

00  
05  Kiviruninitit 	16 	kpl. -  Stu-nrruniiior 	16 	it ............................... 

('utkiruuutniit  37 	kpl.-- Kiirtruniut,ir  37 	at ............................ 

Ajorata. - Kirljuna. 
Tienningon turjan tamuittan,inn  ja moalaitikun niuumin,tuminrn -  Plane- 

ring av vIkropp och 	tUrfiritiinite 	av 	jiritltsila 	1113 (f) 	ui' 	.......... 3316313 50  
Kivi- ja  somernarijia sek3 lustuu-uujit -iti - iu- och gruabadd  unit  ihLen 9S2lOma  731)242  - 

171 137 80  Siulemsa— Itinuljiird 	Il  .'30. 0 	m' 	...................................... 
Sorcatus—Grusaing  9873 m' 	......................................... 1669205!'  

48 614 160  

4 352 300 EI  

1211 4)18 lBs  

Rak. nusku.laoiiukset jaktiantuivat  seu-
raavasti:  

Xcsta,mi,i 	hteenIt 
Koatliad 	 Summa 

Stk 	I p. 	SIt  

Yleiset  kustanmmkaet. - Ailminna.kostnadtr. - 

ltaksn,.suiitstarien, 	kaulmiriut 	y. In. 	paikkaukset— llvgguil -tar-, 	kausirs- 
ln.  fl. 	asliniogir 	.................................................. 3713247 50  

6 613 45  5latkistiniiiik,.e( 	Besukostneiler 	................................... 
\irktuhtuinit1oeit  vuokra,  Ilmuutijitys  v. in.  - 	Hyra för kontorotokel, vãrme 

in.m............................................................. 3297 90  
Kirjoitus 	ja 	jöirstoot.urpeet. 	palo-tin 	y.  tu. -- Skriv- 	otti 	ritiuuateriutier,I  

12 154 l,  felt-fun 	tt.  in ...................................................... 
Sairoaiihoito - Sjukvlrd 	.............................................. 6  77tt  05  
Tylvacit utiajoitus 	a 	liulolutus— ArIxtinianskapets 	nkvartering  och för-) 

plagnait  
menot  - -  utgifter 	..................................... 303 482  
tulot  .-- iuukeniater 	.................................... 68007: 60 235 474 40 630  5C,G 

53  

45 

Sillat.  -  Broar. 
Myllvkvlinpiiroutilta,  4.a  ni  kiviholvioulta -- Kvarnbybicko bruun,  4a  i 

stenvolv........................................................ 
Kst-luuiiinuupitruuliIta,  2.5 m 	kiviliulvi-ilta  paalutuksul!e -- BjörntrIt 

bicksbton  2.o in  sl,'nvalvohro  p1  uulfllnilontent ................... 
Nutiksionjrctusitta.  j. s I  itu un bpt,iukjruiehlin -n  rautapolkkisilin  poau 

tukelte - NuksIhrnn, spinnvidd  11.70  IlL jiirnbalknbro meil  bu-tiun 
deL  l'  plltuidatnent ............................................ 

Hiatanitjiutisilti,  9.0 no  kiviliolvisilta - Iuustanojabro  2M  ni  stu-nvalrnbr 
Pitkiwnluurlisilta  2.s m  kivihulvisilta— l'itkasu'npumro  bro.  2.a in  sten 

valvaliro 
Piklcaraisenpimronoilta  2.5 m  betunilsattasilta paalutukse-Ile  - Pikkaraiser 

 puro  bro  2.a u  tito nimI  lo-tituplatta til pahruinulanuent ........... 
Suantaanoj;tssilta,  2.o us  kiviholci0ilta - uoulta;uniju liru,  2.o  tu ater 

vslvslrro........................................................ 
Veikkuttaneitta,  25 m  kivittolvisjlta— Viikkola  bro,  2.a  oj stenvalvsbr 

Knitect. pylv)ifkt  ja tienviit,t. -  thicken.  stolpar och vSgvisare: 
 Kiviset  kaitect - - Stenrficken  3 877  ni  ................................ 

Ttenviitat ja rojapylvit - VAgs-isare och grInmtolpa- ................  

Varasto-  ja oekalaiset nomnot. - Förrldt't och  diverse  utgifter. 
Konttonin  huone-  ja t:urvrkatut -- Kiututorainöbler och utensjlier ........ 
Mitt.aitsvilineeet -- 5litningsinstruiiwnt ................................ 
Tyiikalusto ja  koneisto—  Arbu-toreilskap  och maskiner ................. 

- S.:a:a  311  

141010 20 

10836 70 

173003 15 
28749 50 

403-19 45 

4518120 

45339 35 

	

73912 75 	616324 30. 

74786.75 

	

5470 10 	80256  ss:  

10425j- 
5816j 

	

3349,7)53 	3312tt855 

	

-- - 	7 Slut  tJO I sh 

Jäännökseatä  on  vielä suoritettava eri-
näisiä  pokkoluitaststsneenoja.  

Marraskuun  6  piiiviinä  1934  hyviiksyttiin 

 työ  ja inati-askuun  15  páivkttii  1934  julisti 

valtioneuvosto  ticu ,nuantieks  ja  miiäräsi  
sen  valtion  välittörniijin  hoitoon  tie-  ja -vesi- 

1-Iskennuallall itukueti tointesta kunnossapi-

dettko-iiksi. 



2.  Heisingin—Turu  n  vo ltamaan  tien  lie- 
osa.  Po1ojiirvi —Nummenkylä sekä  Nu  ni nie

-l4't.n—Lo1ijii m.aanticn siirtiimincsi  jo  yhdis-
tiiniine  a  tähän valta maan  tie/i  en Viii din  ja 

 Siuntion kunnissa. Kulkulaitosten  ja  yleis-
ten töiden ministeriön joulukuun  1 päi-
viinä 1933  vahvistaman suunu itcima  n  mu-
kaan oli Helsingin—Turun valtamaantien 
tieosa Palojärvi—Nummenkyth rakennet-
tava seuraavatilaiseksi:  

Tien  luokka  ja  tyyppi - Vägeiis  klass och typ .............. I c 
Ticosan  pituus -  Vägens längd ............................ 8.48 kin 
Tien  leveys - Viigens  bredd ..............................i.a 
Ajoradan  leveys - Körhanans  bredd ........................ 5.s in  
Jyrkin nousu -  Största stigning .......................... 0.00s  

Pienin kaarresäde -  Minsta kurvradie ...................... 300 m  
Kustannusarvio -  Beräknad kostnad ........................ 3 420 000 ink  

sekä Nunimelan—  I 'ohjan  maantien siirto:  

Tien  luokka  ja  tyyppi -  Vägens klass och typ .............. I d 
Tieosan  pituus -  Vägens längd ............................ 1.58 km 
Tien  leveys -  Vägens bredd .............................. 6.5 m  
Ajoradan  leveys - Körbana.n  bredd ........................ 5.s in 

 ,Jyrkin nousu -  Största sugning ............................ 0.005  
Pienin kaarresäde -  Minsta kurvradie ...................... 200 m 
Kustairnusarvio -  Beräknad kostnad ........................ 480 000  mk 

Yhteenlasket  ut kustannusarviot  ovat 
 3 900 000  markkaa, mistä summasta  600 000 

 markkaa  on  laskettu Hyvinkään—Hangon 
rautatien Nummenkylän alikäytiiväsiltaa 
varten, minkä rakennu.styön rautatiehalli

-fns on  suorittanut. 
Määrärahat teiden rakentamiseksi  on  kul-

kulaitosten  ja  yleisten töiden ministeriö 
myöntänyt seuraavasti:  

29/11 33  ............................ Mk 1 000 000:  -  
.11/i 	-34  ............................., 	300 
9/2 	-34  .............................., 	2 200 000: 

14/1 	-35  ............................,, 	400000:— 
Yhteensä - Suiiìnia  Mk 3 900 000: - 

Ticosan rakennntyöt  aloitettiin joulu-
kuun3 päivänä  1933  ja vahitistuivat  työt 
syyskuun  14  päivänä  1935.  

Työtä  on  tehty työtunnein seuraavasti: 

Työn laatu  - - .trbetet 	
Aututuntla 	aevonIestuntIa 	Jalkaiule mU*  I  

	

AntomobiltimmaF 	RttImmat 	persontimmar  

	

Urakkatönä - &tingsarbett .............. 14394 	83 078 	270 053  
Tuntityiini - Timarbt 	 I 	1 434 	7 306 	U)0 806  

	

- iin.ma: 	1 F MM 	 th 384 I 	420 859  
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J.nkcnnwkusIaiijiuk'e jakaantuivat.  seu-
raavasti 

Ty6tUri 
k•.,dt.t  

• 	 Ia.ti 
K.4Im.  

kIkkItht. j  £tflrn, 
,,j flP.•I.prk 

_________ )Ik 	p 	Mk Iv 	M  jt 
Ylesd Åui1munjkd. - 4U,Mnn 	L-othnde,. 	j 

RakelIJIu$mest4l,lrt kOórin  y. in.  paUkaiaket - 
RyrgTnhltM-. kSSiJrI- 	fl. fl. avlumn gar 	. . . . 

Mtkakugannukt-- Reseknstnader 
_ _ 	201 633 . 

Virkithuoneistojf.n V%IOkTs, lammitys  y. ln. - 
- - 	8995 80 

Ily.&, vannp  in. in  . - -  2 34 0  Kirjoitus-  j 	pürustiisthrpet,  puhelin  y. m.  - Skjjv. ch ritmtnafier,  telefon  m. in_  . 
SrnrRanhoito - 	jttkvård . 
Porakijon.  nil 	kuntannukoet -  Flyttning av 

___ 	_  
- -  4 $01 

3 S49 
65 
0 

baracker 
Tylvien 	majrrituskustannnkoet - Arbetariji- 

- - 
 32 527 6 

kvartering 
lnc.not -  Utgift................. 23 433 46  tukt. 	inkomst ................ 14983:— - -  8435 45 	261 607 25 

Pat 	uonabri  ja yr 	rajorikortatil'seg. - F.rpro. 
rtotw».r4o,t,r,dty 	och 	sA-adrs&iad. 

Vahjnonkoryaukset 	rakeunrinten uhiruttaininen  
ja nlhkulinjojen varhvis$amineu - Skudeut.,nd, 
flyttning  as 	byggnader och först4irkning av 
elektrjsk& 	hdrrirrar 	......................... 

	

Pakkolunastustniriitijk 	- Epropriationsföt. 
- - 

 10022 10 

- __._.!!.  12 858 90 rattnirigar 	.................................... 

l'buasfrjyr,f trtöl, rairaus.  ja  perrqev,ystyÖt. -  För.  
bereda,ide avb&u, rtjsrngn-  och  
Mittaitu., voakitis. 	ja kartoitusiviit (rtkcnnus. 

mharärohoilla  tutkittu tuntia  Numrner -lå_ 
Pakoalo—Saikkola) 	5tjjr. avnin,.  
och ksrtl4gningsarhetcn (mcd bvggrtad.ansia.  get  har und-rsakts sitdrlen NuroincrlkylA.- 
Pakcalo—.Saitkojal ......................... 

Viliajkaicet vu.uto.  ja tvörakrnnukst 	Pro- 
-  53 472 35 

visoriska fUrr..ils- och urbctsbyg.nudcr 
Ticalucen  rabbi. sivuojion la tienrungon  Lika 

-  18036 90 
- Vagomrirlea lijIl 	sidorbLrn  orb vogkropp:  

pelto- janiittymaaban -  it Akrr.  och ingsnrark 
kancrumaalian 

- —  52764 45 —  A 	fl101ni,rl 	................... ...  309439 551  
kivikko. ja loihjkkoinahtiu - & ntrnig och utan 	I 

blockuinurk 	................................. 1- 
korpi.  is rirnenaahas — & nank okogs. een  myi. 

- - 
 21 712 40  

DIark..................................... 
suomoulan -  L mcmsmaok .................... 

.- 	- - -. • 
37 736m' 

entiuta  tie-tA myiiten -  kings garnnial  VI!  Sam-u 	jo 	hiekan 	kikliauata 	a 	siirtoa 	teeke.  I  
- -  892 

• 	 reeket -  Ler och sandukariuint  till bank 613m 	Kisensekajain  maan samoin ..- StesbIandj  jord  
8 	57 322 136 95 

till 	bonk ................................. I 565m' 	Loitlikon 	-  Stenblock  till bank 3732 sa5 	Ka!li,tnloulijrtaa 
13 	20 
15 	-  

510289 35 
23423 - Rerrspnrigntng ............ 21 952m° 	Tstriu.arn srarakiiu1riuta -- uullnarlrjorI  han 

51 	-  23$ 121 	30 
rrscrvtag 	.................................... 700  sa' 	Vanhan tien Icikkausta - ShAming  A  gammal 
Tig 	..................................... 

•  11 	40 283 784 95 

4 186 is' 	' Nioka.,  lasku.  ja viemiriojat -  Nick..  utfall,.  • 	. 	QCb 	avloppudikun .......................... 
10 

8 

10 
I  
p5 

7099 80 

Solaojit - Tiicklik,n ...................... —. -  
34 983 75 

Tila.  ja riorinkipolijat -  Novel. 	-eu taekinhu.dd 
Kaltnan turvehjua 	tiirveniriurano  ja 	 Tore. 

- -  
3 flIt, 	25  

42  15i1'J 
bl3u:gnin;  oh torvmurning till nti.nt — - 

 
I  44301 35 • KaJtaaJI:kjy,yr,boIa - Stenrevrtcrin.  av  allot -  I- 5030 —I  Kaltun kivbtieitoketta - Stenkautning  tell slant' Kivjrummut -- 	-  2017 - Stentrunumor .................... 

Rcteoiputkiruznmut -- Betongrörotrummor .... 
— ,-  
- - 

189 931 	70 
-  53583 '2r 	2042905 05 

Tinxungon  kirjan tauoittaminen  ja runa  laatikon 
muodustamjnpn -  Planering av %ägkxopp och 
tillverkning av jorrIll4a ..................... - '-  79 10060 jni  Kivi. ja aomcroarina, Jyrlyu  ja pisto.ojat -  Shin.  

493 .30 

15431 in'  
och grnsbadd vaitnuig och otickdiken  

Sidorna.,  - Itindjord .......................... 
37 	50 817 025 20 

3303 m' Sorostija -- ('rrusning 	......................... 
9 

23 	70 
146 092 
7840075, 

25 
681 OIl 90 

SiltaL - l3roar. 	
-  f  Osterkollin  silti 	2.s in bitonilaattasilta paulo. 

tukuells ..- Osterkulla  bro,  2.o  ni btunu'platta 
Nummenkylin nilta,  2.0 m bctonilaatl.ailb  paa- 

-  4563370 piplior 	...................................... 

lotukudla - Nuuiiin'mlrylä  bye 2.0 iii  betong. 
MylJ>prrran  auta,  2.o in  betonhlauttasilta -  Myi. 

--  71 675 251 
platta  på pMar ............................... 

—  —56248 60 	173669 55 
lypuro  bro,  2.o in  betoogplatta .............. 

Kaiteeg, pyhdaj  ju  tiensthta. - R4dce,n, aoZprn, 
• 	och  v4gvaaare  

- -  Kiviset kaitiet - Stenricken ................. 
Tienviitat  ja rnjapylvaat - Vigriure  och grAn,. - -  85 101325 as  Itolpar .............................. 

Van,40  ju  sekalauel ,uieno& - FJerddef  och ett.  
tyru nalgi,tr. 

Konttsaujn  huone.  ja tarvekalut - Kontora,nö» 
Tyskalusto  ja  koneisto  - Arbetaredakap  och 

- -  3 731 	7t 
ler 	och 	utanoilier 	............................. 

................................ maskiner 
Viraston  kunnoeoayito  ja  korjaus  -  Stellar,. tiout  

- 

och underhallav fönlufrt - -  .30543 .351 23105 601 - 	- Ybteens&—Suinana  liki  I—; SOQ.rri 
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3. I!slaingia—Tit run vuflo,uau,,  (lett ra
-kcnta,ns,,ett Saukkob.tn  ja  Turun  ja  Puno 

iliänin  rajaa  välill'i, Nuntnten pitäjiisii.  
Kulkulaitosten  ja ylei9ten  töiden ministe-
riön  valivista,na,i  suunnitelman mukaan oli 

 tie  rakennettava  aeuruavniilaatuiseksj:  

Tien  luokka,  ja  tyyppi  . . .  I C 
Tien 	pituus 	.............. 8,o 	kin 
Tien 	leveys 	.............. G.e 	in 
Ajoradau  leveys 	.......... 5.0 	tu 
.Jyrlcin 	nousu 	............  
Pienin 	kanrrusjidc 	........ 400  rn 
Kustannusaivio 	.......... -  3000000  tak 

56 

)löäriirahat  tien 	rakentumiseksi 	on 	kul- 
kulaitosten 	ja 	yleisten 	töiden 	ministeriö 
myöntänyt seuraavasti:  
Min,  kirje 	miii.  brev  14/3 	1934 	.............................. mk 	700000:- 

12/9 	1934 	.............................. ,, 	600000:  - 

» 	,, 	l/l1 	1934 	................................. 1000000:- 
20/12 	1934 	.............................. ,, 	100000:  -  
14/1 	1933 	.............................. ,, 	600000:  -  

Edellisten 	iisiksi 	on 	tic- 	ja 	vesirakennushallitus 	myöutiiliyt 	kulku- 
laitosten  ja  yleisten töiden ministeriön  ntiiiiriiykcstä  työpaikkojen  
koroittamisesta eriniiisillä  tie-  ja siltarakennustyömailia niheutuvin 
lisàkustannuksia  varten  asettaniasta iuiiiiliiralu,sta - l)cssutom  har  
-3g-  och 	vatte,ibygg,iad-.styreiscn 	UC 	(let 	av 	titinisteriet 	för 	kom- 

munikatiunsväsendet 	och 	alinilinna arhetens 	för höjande 	av 	lö- 
nerna vid  siirskiida väg, och brobygirnudsarheten  tilt 	disposition  
ställda 	anslaget 	beviljat 	....................................... , 	4000:  

Yhteensä  - Sunitaut  mk  3004000:  - 

Rakennualviit 	aloitettiin  maalisk-unssa  
1934  ja vahnitui  työ syyskuussa  1936. 

 Työtä  on  tehty  työtunnein  seuraavasti:  

	

Åuitniintia 	itmn.mt,s. 	3iIkmle,. TOn  I(  -- A,beO-i.  art 	 taflila 	 (rn,ti I 	 thOmAz 	 flA.ttiauui.t 	l'rrsouttmm., 

tiraicicatjöni -  I beting'arbete 	 19050 	 38923 	 217n41 TuntityOnå -  I  timnrl,.'te 	 . 877 	 i.o  its  
Yhteeng - -unia.a  I 	tS a27 I 	41129 I 	3u3 579  

Rakennuskustannukset jakautuivat  seu- 	Byggnadskostnaderna fördelade sig  så.  
runvasti: 	 lunda: 

TyazUi 
Lantltrt  i 	Lo.taurnO,eu Ia.t - Icalaaden a'a, 

)'ksaeg ku .,und.f. - Albotlrnej Lo,t,v,der. 
Rakenniusmestann. kssöorin  v.  ni. palkkankaet - 

Bvggmastor.,  kassörs-  m.  il. aviutii&ngac ...... 
Mathakustanunitset - Resekostna.ler ......... 
Virkahuionu-istojen  vuokra. lämmitys  v.  ut. - 

hyra, varnie  in. m........................ 
Kirjoit  .t. a piinistustuurpeet 1uuiluelin y. at.  - 

• t.i  sit mat.rialicr,  telefon ni.  in....... 
Sa,e.in, —Sjukvturd 
T6 	unaj4tu  Ja unuotutus: - Arbz(arin. 

kvauteiing  och proviantrring;  
menot  -  utgifter ................ 38 253: 40  tulot--  isukonuster ............... 17273:- 

PoLkolssucnluiu  a  sahingouikornsukact. - 
printü»ukoth,nde,  och  skndsldnd. 

l'ahingonknrvaiukset ja sätukOlitujojen valuvista
-toinen  --- Skaujeotand  och forstärk,iiii av etik' 

triska ledningar .......................... 
Pakkoiunastuskustannu,ksja - Expropristiva.. 

ksstnad'r ................................ 

Vabujotauu,t  työt,  ,u,tszuz-  ja  pe errv.tyttt. - 
Förbevedaude  artek,,,  röjuuisgs- o.k terassrci,,go. 

arbefr,t. 
Stittauts-, vaak,tus.  ja kartoitutt-uSt  (rakennus

-nsä4rärahoilja  on )a4jttui as,un,uutelntaa  välille 
 I'uinnuenkvlã - l'akaalo - Saukkola -  Mit- 

stings-, avvigstings-  och k*rtIinin!sartaen 
(med arbettanslaget har fu7ralag uppgiurto för 
vägen 2um!litnkvIi—Pakinlo...Saiikkola) 

Viiiaik-aint varaSto-  ja työrakennukset -  Pro-. visoriska  lön-uds- och arbetnbvggnader ...... 
Tialneen rajvauis sivunjien ja tienruu,con  teko:--

Vigröjuing, sidnultkt'n  och viekropp  a:  pelto-  ja aiittymaahan - iker iati Ingamark 
kanr*sniaatisn - 'noinark ................. 
kikko- ja louhikkotuisaluu&u—teiiig och aten. 
blocksnuark ..............................  

"-"ui.  
Ls,tunu,no 	ystee,..s 

£uuua.sd 	bun,,,,,. 
tuct.pd.  

ii ' 	.k 	p 	.,I 	p 

201 43.t 70 
13847 l5 

39t2 75 

8 031 
1908 10 

210l&j401 	20l;9'—I 

6748 - 

4040 - 	10788 -! 

37715 751 

11 230 

81 060 -80 
47453 20 

962 .50, 



5?  

TiOrnUrS 
I'•astltet  

17 5043  nr3  

9260 m3  

9610cr' 

?931.Srn' 

Skp!., 
OlcpI.,  i  

8  Dr7  ni 

 8758m'  

Xatrmnnuh.eu  laatu  - Ktctnsdcn. natut 

korpr.  ja rArneinaahan -  sink  sko;s.  och tnvr-
ictirk • 

 urani-ao - nrv.antark 
enhit titri nrvOtrn - Iätr 	va:reuat  iã  

Sareir  ja lirkan leikkansta ja  savua 
toi  siul - lar.  och icndkrratin  1:11 hank 

 eller siilorpplsg .......................... 
Kinslrri-n  ittr  (fl  ItikkatSti  j3  sina  penke-

reeki -- Skar rts i stinbl riut jind  till bank 
 Lorttiikki  uusia  - Stenblck  1:n  .......... 

itlliosloiit:r.r --  tt 	sringirri 	........... 
TSvtenarta 'arakr 1iatr -.  P  Ilnarijird  från 

rrua-nvtag ................................ 
Vtrla  tien  ikitauta - SkAcnin  A  auml sAg 
7iska Itt3krt-  ja vrtrnricjat 	\ack-..  

orb  uttll,Iiken ........................ 
S.tIjat 	aklikt......................... 
rl•  ja rtsrnki1nljat - - 1,rrel- ovh tak: 	Add  

Kaltaan tuiv  hr  ja turcnrrrilr.tts --- Tvag-
ntrr ovir torvnrurnhIr av stat ............ 

KaUanrt  kiri  nthotru - rnrCvetetin8  av alsut 
Kivinrunut -  Stet  nunnor ................ 
lutkirurainttL Iturt rurttnrtor ................  

Atomi,.  -- Kö,basn. 
'l'ienning.,n h.urj*ri tavattlarnirren  ja inaulantikon 

mitodostuntinen - Plancirg  av sagkru;p och 
tillverkning nr jardlata ................... 

Kivi- ja ur ranta sn-ta pistunjat - Sten och 
gnslirilt ävrn,rn stickl,krr. .............. 

Sk.cnnau - ItinIjird ........................ 
Sorautu -  Grusning ........................ 

	

Ju,t.nr.tia 	Thtft,.* 

	

• 	Koutnati 	i-aura  

rnt 	le 	nk 	lo 	oik  

	

--  —I 	1246  

	

-  —I 	15207  

	

--  —I 	3473  

	

tt  $8 	
155409801 

	

13 	120338 18 
1992 301 

	

69  (iA 1 	582  7ZrI (iZ.  

	

12144 1 	LO9  

	

12  i -I 	35 155  soI  

	

.j. 	12901  itO 

	

- - 	3377 0j 
5129:(.  - 

	

- 	34993  tO, 

	

-- - 	8043575  

	

- 	83975  lA 

	

- - 	16448 70 	1933468  

	

- - 	41253 10 

	

36j301 	32516(145- 

	

16161 	6o2:*n  451 

	

15.63 	43l1-120 	4503(1  

I 403  tu 

SilkiE. -  Broar. 

Itutnalujart  aitta 	2.n m  &ukkinen h.tnnila&tLa - 
,ilta  paaluttk.rlla --  II 	rn:rlt «  bra  ni -I 2a  ni  

- I_._.j  6042880  CPIiti: 	itriplt 	a 	p. 	1:n 	............. 
H3nrj.en  silta 	k-u  tu  aukk.ir,,n 	betonipoikki - 

silta  paalutriksella - tirinjuki  lint  nirti  S..  tu 
Öppning. brtnngbalkhro  pa  pilar -- - 	159 30j 3  

R&utrtiitu  silta, 	1.a 	ni 	aukkoinen 	kivirumpu 
praalittukaella - llámniiaty 	bro 	inrI 	l.a 	nr 
Öppning. ,ttntruirinur  pa  p.lrr .-  l 	4?? 261 9i9 -50  

Koitrd, pyIcUS  ja  tier  iitnl - l7acker, iiol pnrr  
.CI  tdqcisnre  

Kiviset  kaiteet - St,nrrckrn 	................. 48 5t 	686785.  
73101 70  Tietti-ritirt 	Vavisare 	....................... - - 	4 4261 

Varasto 	ja 	orkalaiset 	menot.  - Förrèrlet 	och,  
diverse  utgitter. 

Knnttonn  hanne- ja tarvekalut - Ktrnturstuöbltr 
- 	1  Oii-A  - 

Tyåkatu4o 	ja 	ktneito— .rtbntsr.-l.knp 	och 
och- uttirsilwr 	............................. .. 

- - 	33 4  waskiner 	................................. . 
Vartiston  kuori 	unpits - UndenhAll  av f6rrAdet - - 	824 45j 24??  
Poisto  -  Avskrivning 	........................ --  —I 	 - 

- . I 	-  3004 000 --I VhtvensA -- Suornit  nit  

Tien  kilonsetrinrittausta ci  vielä voitu 

 toimittaS,  koska  valtatituatttien Viherlaak -

son  ja  Bemholen  sekä  Nurntnenky  län ja  
Saukkolan väliatet tieosat  eivät vielä olleet 

rakennetut.  
Tieuluetta ci vjclä  ole  eroitettu 

Tiesti  on  kulkulaitosten  ja  yleisten töi-

den  miaisteriö  lokakuun  10  päivänä  1935  

julistanut  6..  kilometrin pituisen osan 

 (paaluvälin  2S0-346)  maantieksi  sekä 

määrännyt  sen  otettavaksi valtion  välittin 

mään  hoitoon  tie-  ja vesirakennushailituk--

sen  toimesta  kunnossapidettäväksi 
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6.  lIcbngi —J'0,-( 00  v  dn  niaafjc,i 
raienlainincu Ilclsin'jiu  ja  I'on-oon ,flaa 
Zrisknn iata  kä  Sipoon  kunsatsa.  Tien 

 pituwt  ou 36.ana kisi, hin  luokka  ja  tyyppi 
 II A,  tiesi  kvcys  6.o in,  pienin  insarre

-säde  300  ni ja  suurin nousu  0.00.  

Suunnitelma  vahvistet  hut  Östea-sundnnsjn  
ja  Porvomrn väliel1ä osafla  tammikuun  2R  
piiivänä  11)33  svk l'uodit&kytiin  ja Öster- 

siindoissin aliscJlä  osalla helmikuun  18  päi. 
vànä  1933.  

Tieji kuatsmnisusars-jo  oli  14 000 000  mark-
kaa, minkä  lisiik:i  tuli  rukennusssutjsiiijtel_ 

 mats  ni  nut I  sim im isCstst  I  lelsingi  ii pit  äjij  is  Mcl-
Junkyläs&i  johtuva  lisiikustan5  2] 500 

 markkaa, jonka  IJeisiligils Iitssjtaiskiiis0  on 
 miliorittanut 

Ticv 	rakentamista 	varten 	on 	vuoden  
1935  loppuun mennessä  nmyöiimset  ty  seuraa- 
vat 	•isiiiiriiraht:  

24/1 	-33 	............................ Mk 	1000000;- 
24/4 	-33 	............................. 1 500 (500:  -  
12/6 	"33 	.............................. 000000:  -  
17/8 	-33 	............................. 500 000:  -  
14/9 	-33 	............................. 1000000;  -  
18/10 	-33 	............................. 15000(10 : - 
4/11 	-33 	............................. 300000 : - 
3/1 	-34 .............................. 2000000 ; - 
9f2 	-34 	............................ , 	2200000:- 

20/9 	-34 	............................. 500 000:  -  
14/11 	-34 	............................. 250000 ; - 
14/1 	.35 	........................... » 	1150000;  - 

Rakennuskustuimnukact - Ryggnadsbidrag:  
V.  -  År  1933  ...... Mk 12  SOn: -  

1934  ........ 418740:25 
1935  ........ 460(69: 90 Mk 	Sf11  915: 15  

Yhteensä  - Swomna  Mk 13 791  9TT 

Rakennusavustmsste'n  viimeinen  er  on 
 suoritettu  piiiimisiassa  vasta vuoden  1936 

 alussa.  
Valmistavijn  töihin ryhdyttiin helmi-

kuun alussa  1933  sekä varsinaisiin  raken-
nuatöihin  samtal)  vuosien  imtusil  sk mmmi ) 1ii 
Vana.  

Tielle rakennetuista silloista  niuiuittim-
koon pualutukselle  perustettu  Sipoonjuen  

teriispalkkisilta, jännt-välit  18  +  20  +  18 
m:ä,  Miinisiiliinjoen rauhsmbetonipalkkisilta, 
jiinnevälit  11  +  16  +  11  m:ij  kä  Perii

-b;mckin slikuiytiiviisitta,  jossa samalla  on 
 vesiuonsa. lfaiimittmmjen  siltojen  lisiksi  on 

 rakennettu  16  picmiemnpiiui  siltaa,  joidm-n 
 vupaa-aukot vaihtelevat  5.o-1.o  ineti-ilu  ja 
 joista  10 on  perustettu  pualutukaclle.  

Työn rakennuskustannukset jakautuivat 
seuraavasti:  

Keokim. Työmlara 	 Ii.ol.nsu. 	ykoikhIot  Arts-to. 	 T y  S  i,  a S t U  --  .5  rh  ei  t 	tt 	 Ksolo,,d 
kr.ulli,5 	 , 	 mrS' 

- 	 Mk 	p 	Mk 	loi  

Työnjohito, ksiioii. ySsartijist  y. so.  - Arbctitedning, kasior, 
 nattvakter ni.  so...........................................  Matka-  ja mn;tuttokautannukt - Rcse- och flyttningskuit-

nader................................................... 
Virkahsuoiiemstojc,i  vuokrat.,  lãmmitys  ja  valaistus  - lIsror, 

vanfle, Ivse .............................................. 
 Kirjoitus,  ja pilrustustarpm'm -k.  uanouialcl'  :i-1rn.. pimheIi.nrnaksiit  y. so. Ski -ic-  orts rjtmaterjatjrr, tidsjna-sumnenoer, telefon-

avgifter  m. so..........................................  Sairaanhoito  ja ta aturlravatiingonkon-aimk5 -  j  ukvlrd  och 
pkamlcsttnd vid oIvckfall .............................. 

Lom&t - Ledigtii'trr ..................................... 
 Parakit  --- 8nr.a-ki-r  ..................................... 

Ruokaitusnojat - Matskjsl ............................... 
Rmmukaitusim-.ji» taminityg. olivius  ja  siirto  - Uppv8rmuing. staIning ccli tlyt°ning  av nsatsk liii ..................... 
Vahineonkor-vaimkot - kadcctSmmij ........................-
Pakkounartus- ja vahiagoiiarvioinmistnjlnitiikset - Expropria-, 

tinni- och ukststidsvärdering,farrittpjnga r  ............  

575 St? 70 

44051 9 

11040 40 

28469 110 

15770 '80 
82523 

142 129 31! 
81 308 34 

39624 90, 	-  
7815  '- 	-  

85431160 	- 
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7') 4'4 in' 

 819ui'  

I 24 O48  ni' 
i$  1(12 in' 

I  i)Oi  ni'  
I  7IThiu'  

Om 
30810n 3  

• I6kpI..it.  
80. 

6830  rn'  

0012  ni' 

 3 422 an' 

SR 482 

3 7'  ni' 
 96 98  ni' 

 1030  ni'  

24 446  ni'  
3 463  ni' 

 21 774 m' 

96 869  tu'  
38 30!  ni'  
4 286  ni'  

4 123  ' 
 367  ni' 

 42 in' 
140  tu' 

 838  ni'  
10 220 m 
1 424 m' 

180  ni' 
 1 735 an' 

815111' 

53 700 k 
68  nI  

380  ni' 

 3m' 

618 in' 

225 au' 
 63it  

222 m 

2871 m 
37  kpL.i1 

 14 a  

10 20 

14  soI  

19 63 
48 33 
15 02 

7 .(J3 
38 04 7 9.) 

10136 
1913 

6 

.3 

5 
4 

3 

15 
13 
29 

17 145 
18 188 

18 '71. 

88 
Gil 37 
32 -90 
35 21 
6930 

193 62 
95 'II 

943  Itu  
29-1 '66 

14 .9 

au 3-SI  
3 

¶1110 u81 

778 

329 

23 
68 13 

170 85 

39 

10 65 
144 49' 
538  

M.,kiiia,. 
Ty&54 	 I 	K,utan.au. 	 IiIi 

A,brt- 	 I y I. 	 . .  I 1  -- A r  tt  L a  tt 	 Kc.ttaad 
J,ria 

- - 	
-  Mk 	I  p 

59  

Mittnu,, va,kitu 	, 1rtoitiity)t sekR IuikainaITttn antteIu - 
M,tn.iiis-. 	o'  igriins- 	aib 	3d0)gIlinial)H.ti'n 	ivrnnin 

117 103  ut1aviiiiigai 	,Iiii(inaI)ar ................................ 
8jItjiiIkii;i 	IIII 	vetelitn ,uo-  ja savi'tiIJnjen tutkiminn 

-.  Uni 	fi.I.liilig  a 	bln)tatser ä'in,um 	-enIiiiiikti  luo,,- 
otti 	1rrstaIIun 	.......................................... SI  148  

Sora-  jo (n,uIuLiiiiiiI  tell 	(tnpgiIkoi.ru  t Ii  Luininin - 
ujkflili 	l\ 	pII• 	och 	v16utturi, II  u 	.................... 38 17?  

Vá)iaikuisut 	vai ,isto- 	ja 	 -  )u10 	i,.ui•i•sk& 	fIr- 
67 (103  rl.uls- 	oth 	,rInt,by8lialier 	............................... 

Tia1u*cn r,ivan, 1eItu-  ja nIttyiuiiaha,i - 8jiuin 	av vlg  I  
IkIr- 	oil, 	lIIu.nLrk 	•.......................  101 240  

TiaIi&i. tiI 	iui- 	I.  ku- ji 	uiiL.iiiu.i)tii 	• 	l),jtuiuu 	a• 	ii 	a  
) 	nilllIlIliIIk 	oili 	I,u 	•.....,........,.......  51 614  

TiaIiiet.n raivails 	iklun-  ja Iou6iI.kiuiiia.i)uan - Ruijuin;  av 
vag 	I 	ttenur 	ouii 	t,iituI'.1isin,rk 	........................ 352 570  

TiaaIui..uu  I  aiVflhI 	kuu 	ui.  j a  r*n,l,na,•lan 	3)  ijil 	uus 	- a 	a 
tank 	,ku,, 	1,1)1 	ilI 	I 	ilarI 	............................. !  
.Iui,n 	r,i%tuii 	i'Ilolll:II Iu  U 	• 	i.ui 	iv 	nii,aunnrk  

36 053  
Tia 	 1..j  
Sal•L 	Iii,4k,  v.  nI. Ltvuta,iitã 	uinitt.0 knk.utiu  ja ,uititl  I v 	11111ke . 

4 93.3  

• 	rrn.tn -  3.l!  .i, 	 iIIII  a. a.  ,icnlri  jord tur ,k,riiu 	till hank 4 1 8 542  
KI%uu1uk3iti niaat, lijlitlu  ja 	nu  ruth piuiLurecuit.cn -  Sten. 

6Iind,uI 	jnr.I 	ftua 	'kariiuiu 	tiIl 	I.atik 	..................... I I 51 694  
Iiuiko-  ju 	Iuuui),ikkuii,iita IuiIaTTiu 	u 	iuu  rutty 	- 

lIu'•  •,3,. 	II  li 	.iiiii4uuk 	(uaul 	kuuruuug 	il) 	bunk 	•........  171 (p22  
•• 	r 	• 	••-...--.•-.•.-...  1164369 

1 	a 	luII,lI3 	u',. 	f •. •il...ui••Iui,) 	frpu 	uusu 	tag 	. . . 87: 483  
4  7bl ' iII*IIiIlI  hull  Iiikkau.rla -- 	kir,uun 	a 	iuuiut 	ä............... 

Ni,h-•  luku-  j. 	tl.Iuati'Iull k,iu, 	• 	Na  1•.  uiII,-•  uiii  åv  
Iu3u)uurIikl'n 	•  52  5Fs 

Salaujat 	- 	Tu,ukdi)u.ru 	................................... I 902  
IIr,i-  ja tuluI,IllI,l - 	tlaj 	ui•6 	kaIL40,I 	............... 244 230  
Ka)iii tni  i 	hIui,. kuI:ö ja turverniulu i. 	torvbi.kIl,Inad  

33 093  till 	slant  . 	aId 	oil, 	toi Viluull ilng .......................... 
Kailan, 	3.viuurIunuis 	- Stujurv.tiriui 	I,)) 	I,iiit 	............... 16 521  
Kj . ii ultuiniut 	• -- 	;i 	uituuuinniur 	............................... 171 	79  
I'uulk ji•unhiiiuui --. 	1(Irt riululmor .............................. 
Sirilojan kai\uIa savunn-kaiura hii-Ikaniaahan— Sailnilike  I  

I 53 094  

I.iIuIan.I,*I 	ranIjunli 	...................................  41 	9  
Suriiiujt,u 	kui' ILl 	.OI  i 	j 	.ialllrukliI.  r ii 	OraIiia.ihIiil - 	itln- 

ilik, 	i 	gru 	uria 	le 	liiuiicIaut 	joni 	........................  83 975  
Sivunjan kuv,ia t,waIIt,rrn hi,kkaniahan - Sidi,Ii3e  I van- 

jig 	nanuljnril 	............................................. 17 9i9  
Sirilujan kairna ,a%'iuilua)uan - SiulodIk, ) I.'rjord 	............ 159 598  
SjlluuJan 	kaIrnut 	pr-IIutIea3MuIujaisuvn 	,noiuuiaab.in -•- Sidodik, 	I  

mjuk 	nuoaujord 	....................................... 17 002  
Kallio-ojaa .- 	liike 	å 	brig  ................................. 28 390  
Kallio-ajaa -- 11ike 	å 	larr 	................................. 5 395  
Eiisrr,k,-rro, -- 1soleuiuuglagur ............................. 
K  aitta), 	siltaa  - 	I 	rivi 	gm, 	............................... 

22625 
p00  15tt 

S.l.tnaata 	.. 	liivauljrrrd 	.................................... I 354 190 
- 	Sj,rat,g-.ttn 	.................................. 118 008  

Tiertingon harjirti tasoittamum.n  j,  maalaatikon mathlostamlnea 
-- PI.n - rin 	av aakr.qap ah tillverkning av  ju.rulttda  242 252  

Abtokis 	- 	l'j.ksren 	.................................... 8,5 5183  
Ki-tittakisil -- FaIt,i,'n 	.................................... 25 525  
So rni-mia - 	Krue..aten..grii, 	................................. 411 082  

6662  Sepelia—Makaulam 	........................................ 
Sa,veuwkai,ta  tiara,  - Leshlandat giva ..................... 605021  
Soraa  -  (rus  ............................................ 623 230  
Pcru,kaikvaiaa  ja  pa-ruskuoran knivanapito - Gruntlgrivnin  

och 	tarrlaSllning av 	at  hd -fiat, 	......................... 163 596  
rontli.  ja suojus.-inanuat • Spoat- och tkyihulsriggu  218483  

11 818  Sura1,rrust  lita  - 	timui,fiiiu,t 'nimI 	.......................... 
I'uuarin,t - - Trilviid ...................................... 1180 
Ferustuajurit  lidit  list,  kiviiti— Grund,uuir  av radad  iten ,  1)709 
Itetoniarina? - 	li.-tuungteuId 	............................... 

.................................... 
12 256  

Paalulnata 	F.du;u,g - - 
Kaaariia,arit 	l.ioit ii.nInuulin 	- Sl,'niauuar 	ui , .) 	bnakfvllda  fogar 	•  

259 ¶175  
401 t'a9 

Brtonj.  ja sla,tötaetogtmuurit -  Betong- och npmbetongsniur  53038  
Sfu-.  llama-  ja kivitiiyttet-k  muurien  tankar.— Jord-, grul.  or-h I 

atenfll;iing 	lust  'im 	utile 	............................... 24 635  
T.l. imuigint  ja  k-lit pi'.  tistuuk.inei-n  - 5i4.luuiur uth hrukIlor 

jalate 	fuiadat,au'ni 	....................................... 4,5 726  
169793  llauItasiltu.jcn railtaoaat -- J2rn.h.'Iar  till  jirubroar 	........... 

Raiitatiesaltojmn  polio-tat  * 	rristys - Trautelar  lilt  j8rnbroar 
- 	isolering 	............................................ 67311  

P.auitahit-t.inioiltoja'n 	raaetabetoniauat - 	.larnbetongdelai 	tall  
,j4nilietoiatlwoar 	....................................... 140 127  

Kivi- ja lii'totua.ultaijc'n  huh 	muilta,,  - Murmug  av 	vats- tilt  
stan - 	ni -h 	hi'tnngbronr 	.................................• 2968  

Raulabetini-  ja kivisiltuujea erist4m.inen -  Isolering av  jam 	I 
betang- 	och 	ati'ral'roar ................................... 14  365  

Bautabetunisiltojeua titiuj,intaa - Jarnlwtuiuugbroart vagvta -  15328  
Rauitabatonistltojt'n rautuikaiteet - Järuraeken  till  jlrnbetong. 

bro&r 	................................................. 14180  
Siltojen  kivi- ja hetotiikaiilepytvit -  Sten- och betangstolpar  

till 	brorlckcn ......................................... 8 848 
Siltatelinret .- tlroatallningar ............................. 44411  
Varasillat— fleserebroar 	................................. 25000  
Kivikaitet-t  ohji-puuhla ...  Sta-nrärken  me,!  trIledkalk  116 713  
Kilometripvls-iiät - Kilomelerstolpiir ...................... 5346  
Tirnriitat  ja rusjupvlvaat— Vägvlaare  och  grAnssto!par......  
Teiden kunnoosajato työn aikana  - Undcrh5lt  av vaga:  under I  

arbetstid .............................................. 192 502 
Konttuni-n hoagie-  ja tarvekalut ---  Kontorsmöbler och  uten- 

oilier .................................................. 6500 
Mittautsvilinett -  Mätningsredskap 	........................ 2640  
Tylkaluisto— Arlwtsmavinkap 	.............................-  154 t72  
Kon-tito 	Maskiner 	..................................... am t112 I  
\',raston kioinassapito ja koijana— l'ndeThall  och  reparation ,  av 	fgrrö4 	............................................. 129595  
Sekalaiset meilot -  Diverse  utgilter 	....................... 43 817  

Yhteenaa—Suimin  mk 1391J8o89  I 

Suorittainatta  on  vielä erinäisiä pakko
-Iunastuskustannuksja  

Työhön  on  käytetty yhteensä  78240 
auto-, 329 005 hevos-  ja  1 341 722  henkilö- 
tuntia.  

Helsingin  ja Sipoonjoen välisen  osan 
uudesta tiestä julisti kulkulaitosten  ja 

 yleisten töiden ministeriö  masutjekaj  mar-
rankuun 29  päivänä  1934  sekä loppuosan 
elokuun  I  päivänä  1935. - 
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Yksttylskohtalnen  selostus.  

1.  JIei.8 in gin —Jorvaknen ,,zaanfien ralcenfamjn en. 
Huop4llahli, Jpoo  ja  Kirkkon  urn  sai. 

Kulkulaitosten  ja  yleisten töiden ministeriö  on 
 myöntänyt varoja työn suorittamista  vnrten  useissa 

erissä, jonka lisäksi yksityiseltä.  on  saatu  305 000: 
 markan  suuruinen korvaus tien siirtämisestä  paa

-lujen  20---57  välillä. Työ suoritettiin vuosina 
 1933-39.  

iienot  työstä jakautuvat seuraavasti:  

X  itaniik.ii )Matu 	1wt nsd.i,  art  

Detaljerad  rsdogörelse.  

1. ij'jjandc:( au I-I.lsifly/ors .Jorran !and.'á,, 
I1Oj)iU.(, E8b0 orh Kyrlcsläti.  

Ministeriet för  kommunikatjot)svjeII(1et  och all-
männa arbetena har beviljat för arbetets utfö-
rande i olika  poster  vartill av enskild i ersättning 
för vägens omläggning emellan  pälarna  20--57 till-
skjutits  303 000 mark  .  Arbetet. utfördes åren  l93: 
—39.  

Utgifterna för arbetet fördela  ig  pa  följande sätt- 

K,.kim.  
K  uct iu,u. 	ykikkl 

Mai.rä 	 KtRa,l 	.fledeknhi-. X'antttpt 	 I  

uk 	 p 
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91. Jlcisin, öi—JIi,,'jldn ato'( it 	it  kesto- 
pCifiCeH  ju  tkatn  isen  pi  :sta  27  llyrt'litin 
jüiit, helsingin ntafrntkunnassn.  Kulku-
laitosten  ja  yleisten töiden ministeriö 
myönsi kesäkuun  12  päivänä  1936 1 100000 
iikitti suuruisei utääriirahan lIelsiiiea-
Jiyrylän r,inuntien kestopeitteen jatkarn  
seksi  v. 1035 plällystotyn ticosan  päästä 
llyryliiiin päin noin  3  km:n pitnudelta. 

 Tie-  ja vesirakeiinu.shallttus  n iiriisi,  että 
päällystettiiviistä tiestä oli  1 km ii  pituinen  
osa  piiältystcttiivä asfaltilla  0/Y Viareetan 

 kanssa tehdyn ui'a!dsaviilikii'jan  mukaisesti 
sekä loput  2 km tiii'yhctoiilla,  minkä työn 
piiri-insinööri suorittaisi annettujen ohjei-
den nojalla. 

EIr,kuun  7  päivänä  1936  määräsi  tie-  ja  
vesirakennushallitus uslalttipeitettii jatket-
tavak5i noin  1  km:llä, joten tiiiybc1.ni-
peilteisen tien pitnucicksi jäi sain noin  I 
It loiiiet ri. 

.4  sfalttip/iällyste:  Työn suoritti  0/V 
Viaireet a  kanden eri urakkavälikirjan pe-
rus:':'itn. Toiscri ituih- n,in oli vksikköhinta 
mis  4.:  --mi 2  ja piiiillystcttävätt tietsan  pi- 
I  ut'  I 1.116 ititriji.  Tillät sisiiltvi  v. 193ö  
tehty  '6 itet ri  I  pil  u inn koepu hiuc-ti 
ii  'inta isfalttibetonia,  joka ei ollut kestä- 
rivi liikennettä,  vann  purettiin  ja jiiillvs-
itt  t  ön  nyt uudelleen. Toiset, urakkaviil ikir.  

juu mnkanuu  oli yksikköhinta  nk  41:  
ja piiiillstcttiiviiii tieosan  pituus  1 000 

 nuet röl  
It  'puu  I lystecir  ni  nudist I 4  tn  paksu 

karitokerros asfalttibetonia, jonka päällä oli 
 2 c-ni  paksu knlntuskerros hiekkiu -asfalttia. 

Asfalttipiiiiflysteeut lercys  oli  6.o  ni ja sen 
itioletitii  in  ren  noihin teht  iii erikoissopi-
niuksi'n  perusteella  15-20 ein  leveä rt'una

-lista iiekka-a-t(altista. 
Asfaltiti,  hiekan  ja  eri sepelilajieui sekol. 

tiis-tilttet ohi- ui saiilnt kuifl  V.  PI5  käy-
tet - ssä uusfalti i1iuijthst't..jj sautijil uc'i'i-
tettlin työnvalsonta ja asfaltin liiinpiutilo. 
jeiu lai-kast  iis -;inull.i tuviuu  istuu  v. 193.1 
a sclviiiii se vudeuu 1935 vuosiktrtitnuk

-sen vhtcydessii olc-vnsta tyiist'lostukse.sta.  

Tic 	levitililin 	läiillvstiiutIstviiui 	vht,v- 
dessli  7.s metuiji leveiiksi. 

Tiepohjan tuisatustvöt aliteti  jilt 2/7 1936 
 ja urikoitsija  aloitti piiiystiitiiislviin  10/7 

1936 En'iuui,sen uii-akkaviilikirj:ii etlel. 
lytt:ittiu oszi 1 (ilO ii vIllutisitli 31,7 1936. 
l'uiiillvstärnislyiitä  jatkettiin toisen urakka-
viitikirjatil pirustelta uhkan  7/S 1930  ja 
vulntistial  1 001) in pituiult'ii 11, l9:J6. 

Kestopeit  ken knluniisniittaukijuu  miten 
asetettiin taijwhlisia tiiiist:tpjujat kotiin  

eri kohtaa  ii liviin  poikki tietI  6 tappia ku 
hunkin. 

'fiirybctoiiipiiiillysfe: Tiiiybetoiuilla pii1-
lystettiitu asfulttipeitteen iteiso1idaa1a  al-
kacui 1 (110  ut:  ii  pituinen tiensa tisä  sen 
jtkr-eksi  kaksi  5 in it pituIsta koekenttiiii, 

 jotka tc-htjin  il  man  ra uukO tista,  joten  it iistä 
s-oidaa n  hel  posti tehdä kockappakit  a be- 
Ionit, todellisen Iujutude,i advilk saaniseksi. 

Betonipeitteen  leveys oli  6.0 nu  ja  kentän 
 pit ntis 15 in.  Tiellä olevan  sillan  kohdalla 

ktivtettijn kuiteutkin l.a fil:n pituisia 
kent  t lä. 

ltetouuiiuu  käytettyjä raaka-aineita sekä 
työn suorit  tia: 

Sc,ncuttti: Iletoiiiin kiiv(cttiin  sekä Loh-
jan että Pniaiten telitailten l'ort.hsnd 

 sonic-mitt iii. 
J?qudait: Jieloiiilaatat mistiimiraudoitett liii  

(3 5 mm :11  rautaa kjvttjioij  ?0 X 30 c-rn 
ruutimihin.  Lisäksi oli ke  ni  I  luut kaiki -.a 
reuttoissa o JO  lilla:  fl  reunai-auta sekä nur 
kissi ohjeiden mukaiset niukka v,int-istuk-
set utamitastn ratudasta. 

I!ickJ::  Tarvittava hivkka ostettiin Ru-
kennusli ickka  0/V :  Itä, joka ali sc-n  työ-
paikalle tehdyn urakkasopitnuksen peto.- 
teolla yk- sikkj;lijmt,i1  ink 14: --/tti.  I I  
oli vapaata huunuisaii:iisla sekä IaL•simuruu. 
deltnan ko!itala isOfi  hyvää,  i  ikä  iIi,, nt-s-
jökmnpän 	olevasta kiviiuinekseri seulonta- 
tUloksc-st. 

H?tInginu—UyTyl5n rn.aaailen t2rybetotutpist1ytteesseen  k-tymlty klvtalros  a. 1936.  
Vid slbrobetonilbelagCnlngen av Hetslngtors—Hyryti lndsvI$ sovJet sienmatertsi Lr  1936. 
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Sepeli: Sepehilu  tarvittava  kivi louhittiin 
 tien varrella olevasta k,uhlinsta  ja ntsirvkat-

tim sepeliksi ,,Sinnson  L"-malhisella mOra-
kaajalla  sekä lajiteltiin kokoihin  45  luin, 

 30 nuns, 15 mm  ja kivijatuhoon. Kivi  oli 
laadultaan kohtalaisen hyvää, joskin  pal-
kotellen  siinä oli vähiin kiillettä seas's. 

Vesi: Vesi sekä betomuin valmistuisseen 
että kasteluun otettiin tiet alitse virtaa- 
vasta purosta. Vesi oli kirkasta  ja  vapaata 
burnusaineista sekä muista betonille vahin-
gollituista aineista.  

Sake it us:  Betonin  valmistus tapahtui 
,,Bcrans  500"-mallisella sekoittajalla, joka  

oli sijoitettu tiellä olevaan  isa lliol.ikku uik-
seen  siten, että autot pääsivät ajaumiaamu sc -n 
alitute. Sekoitusnika  vaihteli  1.a-2.a  mi-
nuuttiin. 

Sekoitussulide: Sekoifussuhile nuäuiiit  t iii) 
 aina koeseuhonnan perusteella. Sementinä 

käytettiin vähintään  300 kg/rn 3  ja vesise-
menttisuhle  oli  \V 045. 

Vibrecratis: \'ibreeraus  suoritettiin  an-
nettujt-a nhijeidcmi  mukaisesti kandella säh-
köllä kilyviilhii siltas-ihiaattouihln  si-ku  yli-
sIellä reunavibruattorilla. 

Tärybetonilla päältystiirnistyö  alkoi  1,' 0 
1936  ja  päättyi  3/10 1936.  Työ snotitet-
tim  kandessa  s-uorossa. Keskiniiäuiiinen  

työnopeus  oli  276.s m 2  päällystettä S  tun-
nin  vuorossa  ja paras työmiopeus  311.0 m 2  
samassa ajassa. 

ILman  lämpötilan laskiessa  alle +  .5° him-
mitettiln luetoniin  käytetty vesi  ja  valmis 
betonipiiiillyste suojattlin siikkikangaskatk-
siBa, jotka oli tehty vedemu1iitäviksi asfahtti-
aivellyksellä. Myöskin olkin käytettiin  be- 
tonin snojaarniseksi kylmirnpinä  aikoina. 

Koekuuutioita  ja raudoittarnattonuia palk-
keja  tehtiin kumpiakin  3 kpl  noin  200 ni3  
betonia kohti. l'uristus.  ja taivutusveto-
lujuudet ilnienevät  seuraavista taulukoista: 



Koe  !  )L L wt 	Pro  rh  ubcr. 	 Kocpnlki — Proi.balkfir. 
F,H1I i4uon - T:ytiOiI- 

wk. v.nh. - 23  vik.  nnh. - 
dygn g.n.ni  25  dygn  gugmai  

225 	307 
179 	314 
2% 	377 
220 	398 
252 	305 

256  
-- 	423 

392  
— 	313  
- 	303  

stk. stnh.  —7  dygg 
ganimni 

r iurto 2s3c'r- 

25 yrk. vnuh. --93  dygn 

nOtis - 	TIIvut,,iseto - 
jJ5g55flg 

MtOkt,Ont*,.i - EfYtI5flC5tss  tilt. T.intwv.to  — 
&tJn.sdrng °'° kscm'  kg kg 

6O 	42.o 556  35.io  
20 	43.o 720 43.50 

600 	36.eo  860 
015 10s0 
830 	51.do  t00  4S.co — 	-  $30  0.so - 	-  1O 

11U 67.30  

Vgsjj ttu piltist ti.sl ujnu  hel  oitiile uli  28 
 vrk.  vanhana  300  kg/em  ja  taivutusvet. 

 lujuus  28  vrk. vanhatia  40  kg/cm2.  Se 
 että  lujuu.Jet varsitikjti  7  vyk.  vanhalle  be. 

 tonilte  olivat  kohtahuisen  huonoja,  iheutnj 
 Siitä, että  ilnuan  lämpötila oli suuren osan 

ajasta hyvin alhainen vaihdellen tällöin 
 +5°— —3°,  mikä aiheutti  kovet(nmis 

hislastuni  lita,  

Kulntusmjttaultsja  varten tarpeellisia  te
-Zistappeja  asetettiin tien  kutnucen  eri  koh. 

 liian,  nirnittäjui kenttihi  2, 40  ja  68  asfaltti. 
 peitteen piiijtekohdasta  lukien.  

Kestopäiillystctyön  kustannukset  jakau. 
tiuivat  seuraavasti:  

Asfalttipeitc  (0/1' Viarectey ural.afla) -. .1 sf aU  bd  iiggiiing 
(O/Y Vwrecta A/fl  p1 cnircprcnad) 

6096 n2  asf. betoni + heikka.asf. - asfaitbetong + sandasf.  a 43:— 262128:- 6 000 ma 	,, 	 ,, 	 ,, 	
,, 	a 41: SO 230 S®: 4000  jni reutualjituia hiekku.asfalia — kaittlist  av sandasfalt  a 	3: 50 14000:  

Täryhctouiipcitg — Vibrobctonjbe1iJggn  ing.  
Työnjohto 	— 	Arbetsledning 	.................................... 23259: 90  Matka-  ja  muuttoknstnnnukset —  Rose.  och  flyttningskostnajer  1 472: 20  Kirjoitus.  ja  piirustustarpeet —  Skriv.  oeh ritmaterialier  259:  - 
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vid 	olycksf1l 	............................................... 40:  - 1uoknihistiojan 	teko 	— 	Matskjul 	................................ 6007: 75  Työsopiuluisluin cdcl)vttämät lonuat - Lagstadguide ai'betarkdigheier  1 067: 20  Vahingouukorvaukset - 	Skadcersiittningar 	........................ 570:  - Sivuojan kaivua — Sidlike .................................... 
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5$O 05  
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303: 60  
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jestely,  kuckappaleet  y. in.)  -  Diverse  utgifter  (rusundcrsökning, 
arbetspliutstns  belysning, reglering av trafiken,  provatycken  ni.  iii.) 16 574:  -  Sillan  rcuuiuikivcn koroittus — PAtiijning  av  broiu.s kauutsten 	........ 1 764:  Tyuikalustout  ja.  -koneistuiu  hankinta  ja  kuunosapito - 	Auusknffning  
och 	underhåll av 	nibetireslskap  och 	ina,kincr 	.................. 14 129: 05  

Yhteensä  — Suuuunia 	mk  1,O$S,009:  30  

\ hläntainit tujcui kustanpinsteit  lisäksi käy- 
luttjiii 	asfalt illa 	pi31lystetn 	tko 	tic. 	 Tiirybtonipjie. — Vibrobetongbef,jgy;,jg5. 1'OlujUsu 	tas;iuksecn 	scluii pienlarciulen 	ja 	 hevostiuiuteja 	- hästi imitiar 	............................. luiJtu  a 	t 	kcuon 	1135 	P 	ills  stttt  3)11 	as 	 lit  iikuluit 	otuiltuja 	- 	I  Pt 	soiutiininag'  falttiiiflseseen 	1uyöflflettyjn 	j 	 SfltOtflntcjui — iilitounobjltimmar 2J 4I7  
aiiästövarojug 	mk 	68486: 60. 	 ....................... 1 597  

Xeslopiöillvst3niustvjjh;n 	kãvtettjjn 	. 	 - Asf albehiggninge,.  aikana 	tsöttuut.ja 	seurnavostj: 	 hvostuuuteja 	-- huiisttiininar 	............................ 
henkilötyu;tunteja - persontinimar ..................... 

13.  
6 495  autotunteja — autoniohiltimmar ....................... 747  

Nijiluin 	tunteiluja 	eiviit 	sisälly 	urakoitaj.  
jan  asfalttipeitteeseeii  käyttämät  lyötunnit,  

Tie.  ja  vesiruikusnnus)i:ullitus  hyväksyi  as_  
falttipeitteen 	19/8 	1936  ja  bctonipejttcen  19/10 1936.  

Jäljellä  on  vielä  pientarejdeuj  ja  luiskien 
paranruustöitä 
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