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VUOSIKYMMENEN VAIHTUESSA 

Harvoin voi vuosikertomuksen ensimmäisen kirjoi-
tuksen kirjoittaja todeta vuosikymmenen vaihtuvan, 
vielä harvempi vuosisadan muuttuvan.  Ja  peräti 
kadehdittava  on  meidän ammattivuosikertomus-
kirjoittajien silmissä  hän,  joka vajaan vuosikymmenen 
kuluttua voi aloittaa vastaavan kirjoituksen toteamalla 
vuositu  hat on  vaihtunut. 

Nyt  on  vaihtunut kuitenkin vuosikymmen. Koetan 
tässä kirjoituksessa kuvata mandollisimman havain-
nollisesti, mitä Suomen maantiestölle  1980 -luvulla 
tapahtui? Pyrin löytämään keskeisimmät numerot 
kertomaan kehityksen.  

1980  Suomen maanteistä oli päällystetty  71  %; 
 vuosikymmenen lopulla  85  %; paikallisteistä  vastaavat 

luvut olivat  17  %  ja  31%.  Kevyen liikenteen väylästö 
oli kasvanut  968  km:stä  2 496  km:iin  eli  158  %; 
valaistujen  teiden määrä eneni  2 718 km  eli  53  %. 

 Autojen luku lisääntyi  62  %ja liikennesuorite  51%. 
 Sillalla korvautui  32  lossia.  Yhteensä tehtiin liiken-

neturvallisuussuunnitelmat  157  paikkakunnalle. 
Kaikkiaan käytettiin  1 980 -luvulla nykyrahassa valtion 
varoja  17  mrd.  mk  yleisten teiden kunnossapitoon  ja 

 19  mrd.  mk  yleisten teiden investointeihin. Erityisesti 
voidaan mainita, että vuosikymmenen seisauksissa 
ollut moottoriväylien rakentaminen käynnistyi jälleen 

 1980-luvun puolivälissä. 

Vesiteistä  tuon esille  sen,  että merkittyjen vesiteiden 
määrä lisääntyi  1 300 km,  että Saimaan kanavan läpi 
kulkeva liikenne kasvoi  670 000  tonnia  eli  65  %  sekä 
kruununa  kaiken  päälle vielä  sen,  että  25  päivänä 
tammikuuta  1990  allekirjoitettiin sopimus Keitele - 
Päijänne -kanavan rakentamisesta. 

Teitteimme  kunto  on  osittain parantunut, osittain 
huonontunut. Liikenneturvallisuuskehitys oli vuosikym  

menen  alussa hyvä mutta heikkeni vuosikymmenen 
lopussa. Ruuhkat nelinkertaistuivat. Voimakkaasti 
kehittynyt tutkimus-  ja mittaamistoiminta  on  tuonut 
tielaitokselle  varsin  hyvän tietouden Suomen maan- 
tiestön tilasta. Näyttää siltä, että  me  tarvitsemme  
1 990 -luvun alkuvuosina tuntuvan tasokorotuksen 
tiemäärärahoihin pitääksemme tärkeimmän liiken-
neväylästömme kansantaloutemme suotuisan 
kehityksen edellyttämässä kunnossa. Tämä  on 

 vakava vetoomus. 

Vuosi  1989  oli TVH/TVL:lle paitsi moninaisen työn-  ja 
 kehityksen - todella uudistumisen - vuosi, myös 

tärkeän tapahtuman muistamisen vuosi. Tuli kulu-
neeksi  190  vuotta siitä, kun laitoksen  alkaminen 

 tapahtui: Hänen Kuninkaallinen Majesteettinsa päätti 
perustaa Kuninkaallisen Suomen  Kosken-
perkausjohtokunnan. Sillä  nimellä - Kuninkaan tilalle 
tuli tietenkin Keisari - toimittiin noin puoli vuosisataa 
vuoteen  1840,  jolloin  tie  ja  vesi tulivat yhdessä 
mukaan laitoksen nimeen aina  1.3.1990  saakka, 
jolloin vesi - tuo alkuperäinen aines - nimestä poistui 

 ja  syntyi tielaitos. 

Vuoden  1989  aikana kuoli ylijohtaja Väinö Suonio. 
Suomen Tieyhdistys antoi vuonna  1987  ensimmäisen 
vuoden tiemies" - mainemaininnan Väinö Suoniolle. 

Vaikka tuo nimeäminen olisi keksitty kymmeniä vuosia 
aikaisemmin olisi perustelluin valinta ollut tähän 
mennessä  se,  jolloin kunnianosoitus annettiin Väinö 
Suoniolle. 

Jouko Loikkanen 

Pappilansalmen lossi  Lappeenrannassa poistettiin kesällä  1989  käytöstä ,kun taustalla näkyvä 	3 
Luukkaansalmen  silta avattiin liikenteelle. 
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VESITEIDEN  TILINPÄÄTÖS  

Vesiteiden  190  vuoden pituinen elinkaari  tie-  ja 
vesirakennuslaitoksessa  päättyi  28.2.1990. Se  alkoi 
Kuninkaallisen koskenperkausjohtokunnan yrityksistä 
kanavoida Kokemäenjoki  ja  päättyi Keiteleen- 
Päijänteen kanavan urakkasopimuksen allekirjoit-
tamiseen. Siihen kuuluu sekä saavutuksia että 
takaiskuja; lopputilinpäätös  on  selvästi positiivinen. 

Suomen sisävesien vesitieverkko sai lähes nykyisen 
hahmonsa  jo  1800 -luvulla. Kanavatöiden aikakauden 
suurin hanke oli Saimaan kanavan ensimmäinen 
rakentaminen vuosina  1845-1 856.  Työn rahoittaminen 

 ja  tekninen toteuttaminen olivat suursaavutuksia ver-
rattuna maamme senhetkisiin taloudellisiin  ja  vesi-
rakennusteknisiin voimavaroihin. Kanavointien 
merkitys Itä-Suomen taloudelliselle nousulle oli erittäin 
merkittävä. 

Valtakunnalliset vientisatamat rakennettiin aluksi 
valtion toimesta, tärkeimpinä Hangon  ja  Porin Mänty- 
luodon satamat. 

Toinen maailmansota lamaannutti Saimaan 
laivaliikenteen lähes kokonaan. Kanavan alapiiri 
menetettiin  ja  kanavan uudistaminen, "toinen raken-
taminen", keskeytylvät. Petsamon Liinahamarin 
sataman rakentaminen keskeytyi niinikään. Hiljaiselon 
aika TVL:n vesitienpidossa jatkui  1 940-luvun loppuun 
saakka. 

Puutavaran uiton kehittyminen vaati sisävesien vesi- 
tieverkon laajaa parantamista, mikä johti uittokanavien 
aikakauteen. Työ alkoi Pielisjoen Utrasta  ja  päättyi 
vuonna  1983  Iisalmen väylän Nerkooseen. Uittoka

-navilla  luotiin edellytykset nippu-uiton kehittymiselle, 
mikä jatkuu elinvoimaisena edelleen Saimaan 
vesistöalueella.  

Sodan  päättymisestä alkaneet ponnistelut Saimaan 
meriyhteyden uudelleen avaamiseen toteutuivat 
Neuvostoliiton vuokrattua Suomelle rajan taakse 
jääneen kanavaosan alueineen. Kanavan  'kolmas 

 rakentaminen" toteutettiin lyhyessä ajassa vuosina 

1963-1968.  Kanava  ja  siihen liittyvä syväväylästö 
tekivät Saimaan satamista jälleen merisatamia, jotka 
ovat saavutettavissa sisävesi-  ja merialuksilla  2500 

 tonniin asti. Vakaasti kasvava liikenne  on  osoitus 
lähes valmiin kuljetusjärjestelmän toimivuudesta. 
Suurempien rinnakkaissulkujen esisuunnittelu  on 

 aloitettu  ja  niiden rakentamisen aika tulee  10-20 
 vuoden näkymin. 

Meriväylätöiden  aikakausi alkoi  1970-luvulla. Sittem-
min  on  lähes kaikkien tärkeimpien satamiemme 
tuloväylät syvennetty  ja levennetty  sekä merkitty ajan 
vaatimusten mukaisesti; eräät  jo  kahteen kertaan. Työ 
jatkuu  ja  uuden sukupolven merenkulun turvalaitteiden 
kehitystyö  on  edessä. 

Valtion satamapolitiikalle  on  samanaikaisesti luotu pe-
rusteet monin satamaselvityksin  ja  -ohjelmin, joita  on 

 tuettu  mm. satamalainoin.  

Ehkä tyytyväisin asiakaskunta löytyy kalastajien  ja 
 saariston asukkaiden piiristä. Monipuolisesti varus-

tetun kalasatamaverkon rakentaminen  on  luonut 
edellytykset elinkeinon säilymiselle  ja  kasvulle. Saaris-
ton yhteysliikenteen laituri-  ja väyläverkon  rakenta-
minen  on  ollut perusedellytys saariston pysymiselle 
asuttuna  ja  elinvoimaisena. 

Vapaa-ajan veneily  on voimallisimmin  kasvava vesitei
-den käyttämuoto.  Vanhat  ja  uudet kanavamme ovat 

valmiita myös tähän. Veneväylien  ja  -satamien  on 
 sensijaan vasta alussaan. 

Merivartiosatamien  rakentamisella  ja väylänpidon ja 
 kanavien tukikohtien rakentamisella  on  luotu edel-

lytykset vesillä liikkuvien  ja  saaristolaisten viranomais-
palveluille. 

Väylien, kanavien  ja  satamien rakentaminen  ja  ylläpito 
 on  voitu toteuttaa erittäin pienin voimavaroin. Myös 

ympäristön kanssa  on  tultu hyvin toimeen, sitä kun-
nioittaen  ja  osin arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi 
jalostaen. 

Huomiotta ei myöskään pidä jättää vesiteiden piiristä 
kehittynyttä kansainvälistä kehitysyhteistyötä, joka 
jatkaa tielaitoksen vientipalvelukeskuksena. 

Vesiteiden  tilinpäätös luo hyvän pohjan uudelle tilin-
avaukselle merenkulkulaitokselle. Traditiot velvoit-
tavat. 

Jarkko Saisto  

Saimaan kanava 
	 5 
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LIIKENNE 

Liikenne yhteiskunnassamme 

LUkenteellä  on  tärkeä merkitys kaikissa yhteiskunnan 
toiminnoissa. Liikenteen osuus bruttokansantuotteesta 
oli vuonna  1989  noin  8  %.  Tässä luvussa  on  mukana 

 vain  ammattimainen liikenne ts. kuljetukset, joita 
suoritetaan toisille korvausta vastaan.  Jos  mukaan 
otetaan myös yritysten  ja  kaupan omat kuljetukset, 
saadaan liikenteen osuudeksi bruttokansantuotteesta 
arviolta noin  lo  %,  mikä vastaa  45  mrd.  markan  sum-
maa. Liikenteellä  on  myös huomattava työllistävä vai-
kutus.  Sen  parissa työskentelee suoranaisesti noin 

 160 000  henkilöä. 

Suomen kaltaisessa laajassa  ja harvaanasutussa 
 maassa kuljetuskustannuksilla  on  olennainen merki-

tys tuotannon kokonaiskustannuksissa. Asukasta 
kohti laskettu kuljetussuorite  on  Suomessa kolmin-
kertainen  OECD-maiden  keskiarvoon  verrattuna. Kul-
jetuskustannusten osuus tuotteiden arvosta  on 

 kotimaahan jäävissä tuotteissa  8-10  %  ja vientituot-
teissa  lo  -  15  %.  Näillä kustannuksilla  on  suuri 
vaikutus kilpailukykyyn, joten kuljetus-  ja liiken-
nejärjestelmien  kehittäminen  on  maan kannalta kes-
keinen tehtävä. 

Liikenne  on  yhdessä ravinnon  ja  asumisen kanssa 
kotitalouksien suurin kulutusmenoerä.  Sen  kulutus-
meno-osuus  on  jatkuvasti kasvanut  ja  oli vuonna 

 1989  noin  18%  kotitalouksien kulutusmenoista. 
Tämä vastaa noin  20  mrd.markan rahasummaa. 

 Valtaosa näistä kulutusmenoista johtuu henkilöauton 
hankinnasta  ja  käytöstä. 

Hyvinvoinnin kasvun myötä henkilöauton omistus  on 
 yleistynyt Suomessa erittäin nopeasti. Henkilöautoa 

myös käytetään runsaasti  ja  maassa ajetaan  hen
-kilöautolla  enemmän kuin missään muussa maassa 

huolimatta auton käytön kalleudesta. 

Tavaraliikenteestä  66  %  liikkuu teillä 

Suomen kotimainen tavaraliikenne oli vuonna  1989 
36,2  mrd.  tonnikilometriä.  Se on 13  %  suurempi kuin 
vuonna  1980.  Tavaraliikenteestä kulkee autoilla yli-
voimaisesti suurin  osa,  vuonna  1989 24,3  mrd.  tonni-
kilometriä, mikä  on 66  %  koko  tavaraliikenteestä. 
Autoilla kuljetetut tonnikilometrit ovat lisääntyneet 
vuodesta  1980 31  %.  Eniten kasvoi pakettiautoliiken-
ne,  60  %.  Sen  osuus  on  kuitenkin  vain 3  %  koko 

 autoilla hoidetusta tavaraliikenteestä. Pakettiautolii-
kenteen kasvuun  on  vaikuttanut kuljetusten yhä 
tarkempi suunnittelu, joka pyrkii oikea-aikaisiin  ja - 

 kokoisiin kuljetuksiin. 

Autoliikenteen lisäksi junaliikenne  on  tärkeä.  Sen 
 osuus oli vuonna  1989 7, 8  mrd.  tonnikilometriä eli  22 

0/  koko  tavaraliikenteestä. Junien tavaraliikenne 
pieneni vuoteen  1980  verrattuna lähes  7  %.  

Tavaraliikenteen osuus laivoilla  ja uitossa  on vain 
11  %  koko  tavaraliikenteestä  ja sekin  vähenee  koko 

 ajan. Lentorahti kasvaa, mutta  sen  merkitys  on 
 vähäinen. 

Kuorma-autojen lukumäärä  on  pysynyt usean vuoden 
ajan lähes muuttumattomana lukuunottamatta vuotta 

 1989,  jolloin  kanta  kasvoi lähes  3  %  ja  on  nyt  53 800 
 autoa. Kuorma-autokannan rakenne  on  muuttunut 

huomattavasti järeämmäksi muuttuneiden pai-
no-, mitta-  ja kuormitusmääräysten  seurauksena. 
Perävaunulliset  raskaat kuorma-autot ovat korvanneet 
suuressa määrin kevyemmät perävaunuttomat 
kuorma-autot. 

Täysperävaunullisia kuorma-autoja  on  nyt noin 
neljännes  koko  kuorma-autokannasta. Ne hoitavat 
valtaosan autojen tavaral iikenteestä. Todettakoon, 
että todella pitkämatkaisia kuorma-autokuljetuksia  on 

 verraten vähän. Noin  95  % kuljetetusta tava-
ramäärästä  ja  kaksi kolmasosaa kuljetussuoritteesta 
ajetaan  alle  250  kilometrin matkoilla. 

Henkiläliikenteestä  93  %  liikkuu teillä 

Kotimaan henkilöliikenne oli vuonna  1989 60,2  mrd. 
 henkilökilometriä.  Se on  kasvanut vuodesta  1980 

 lähtien  28  %.  Tieliikenteen osuus henkilöliikenteestä 
 on 55,9  mrd.  henkilökilometriä eli  93  %  maan  koko 

suoritteesta. Tieliikenne  on  kasvanut vuodesta  1980 
29  %.  Pääosa tieliikenteestä,  83  %,  on  henkilöautolii-
kennettä.  Linja-autoliikenne  on  pysynyt suunnilleen 
ennallaan. 

Junien osuus henkilöliikenteestä  on 3,2  mrd.  hen-
kilökilometriä eli hieman yli  5  %.  Junien henkilöliiken-
ne  on  pysynyt viime vuosina suunnilleen samana. 

Lentoliikenne  on 1,0  mrd.  henkilökilometriä.  Se on 
 kasvanut miltei kaksinkertaiseksi vuodesta  1 980.  

Maamme tavaraliikenteestä kaksi kolmannasta liikkuu teillä. 	 7  



'S 
-a 

	

*_f 	
t I 	 -. 



TIELIIKENNE 

Tieliikenne  

Yleisten teiden liikenne  on  kasvanut  koko  kuluneen 
vuosikymmenen keskimäärin  5%  vuodessa. Vuoden 

 1989  kasvu oli  7  %. Liikennemäärän  kasvu johtuu  hen
-kilöautoliikenteen  kasvusta. Henkilöautojen osuus tielii-

kenteestä  on 83  %.  Parina viime vuonna henkilöautolii-
kenteen kasvu  on  ollut noin prosenttiyksikön verran 
henkilöautokannan kasvua suurempi. 

Kuorma-autojen liikenne  on  kasvanut  1980 -luvulla vuo-
sittain hieman yli  10%.  Vuonna  1989  täysperävaunul-
listen kuorma-autojen liikenne kasvoi  7  %:lla.  Paketti- 
autoliikenne  on  kasvanut  5-10  %  vuosivauhdilla. 
Vuonna  1989  sen  kasvu oli peräti  13  %.  Linja-autolii-
kenteen liikennemäärät ovat pysyneet lähes ennallaan. 

Henkilöautolla  ajettiin vuonna  1989  keskimäärin  
17 500 km  vuodessa. Henkilöauton ajosuorite  on  Suo-
messa ollut pitkään laskussa kohti kansainvälistä  
15 000  kilometrin tasoa. Kuorma-auton vuotuinen ajo-
suorite vaihtelee huomattavasti auton koosta riippuen. 
Eniten ajetaan täysperävaunu Ilisella kuorma-autolla, 
vuonna  1989 94 000 km.  Linja-autojen ajosuorite oli 
vastaavasti  74 000 km.  

Tieliikenteen  koko liikennesuorite  oli vuonna  1989 
39  mrd. autokilometriä.  Siitä oli yleisten teiden osuus 

 27  mrd.autokilometriä,  eli  70  %,  katujen  27%  ja  muun 
tieverkon  3  %. 

Autokanta  kasvoi Suomessa vuoden  1989  aikana 
ennätyksellisen paljon, kaikkiaan  110 000  autolla, eli 

 5-6%.  Uusia henkilöautoja rekisteröitiin ennätysmäärä, 
lähes  180 000  kpl. Rekisteröidyistä  uusista autoista 
menee noin puolet poistuvien vanhojen autojen korvaa-
miseen. 

Vuoden  1989  lopulla oli maassa  2,15  miljoonaa autoa 
 ja  niistä  1,9  miljoonaa henkilöautoa. Maassamme oli 

vuoden lopulla  380  henkilöautoa tuhatta asukasta 
kohti. Tämä  on  keskimääräistä eurooppalaista tasoa. 
Ajokortteja oli arviolta  2,6  milj.  henkilöllä eli noin  1 ,4 

 kappaletta henkilöautoa kohti. 

Autokannan nopeaan kasvuun  on  vaikuttanut tulojen 
kehityksen lisäksi erityisesti kotitalouksien liikenneme-
nojen voimakas lisäys, joka  on  ollut yli  10%  vuodessa 

 parin  viime vuoden aikana. 

Autokanta  on  kasvanut vuodesta  1980  lähtien  62  %  ja 
 samoin henkilöautokanta . Autokannan kasvu  on  ollut 

nopeinta muihin autoistuneihin maihin verrattuna. 

Liikenneturvallisuus  1980  -  luvulla 

Liikennekuolemien  1970-luvulla tapahtunut vähenemi-
nen kääntyi  1980 -alkupuolella nousuun. Suomalaisen 
riski kuolla  tai  vammautua  liikenteessä kasvoi  40  %. 

 Kuolleiden vuotuinen määrä oli vuosikymmenen 
alussa vielä  550-600  kuollutta. Viime vuosina  se on 

 ollut keskimäärin  700  ja  vammautuneiden määrä  
12 000.  Kustannuksiksi muunnettuina liikenneonnetto-
muudet maksavat noin  10  mrd.mk  vuosittain. 

Liikennekuolemista  valtaosa  ja vammautumisista  noin 
puolet tapahtuu yleisillä teillä. Vuonna  1989  oli yleisillä 
teillä kuolleiden määrä  515  ja  vammautuneiden määrä 

 6 578.  Kaikista onnettomuuskustannuksista kohdis-
tuu yleisille teille noin puolet. 

Suomen liikenneturvallisuus, onnettomuusaste vuon-
na  1989 19  kuollutta  100  milj. autokilometriä  kohti  on 
on  pohjoismaista keskitasoa huonompi.  Se on  samalla 
tasolla Tanskan kanssa, mutta selvästi Ruotsia  ja 

 Norjaa huonompi. 

Tieliikenteen kasvu jatkuu nopeana  1990  -  luvulla 

Tieliikenteen voidaan olettaa kasvavan edelleen no-
peasti  1990 -luvulla, mikäli taloudellinen kehitys jatkuu 
suotuisana eivätkä henkilöautojen hankinta-  ja 

 käyttökustannukset huomattavasti nouse. Kasvuha-
kuisuutta lisää myös väestön nykyinen ikärakenne, 
jossa aktiiviväestön osuus  on  suuri. Liikenteen kasvu- 
ennuste perustuu viralliseen väestöennusteeseen, 
jonka mukaan väkiluku kääntyy laskuun ensi vuositu-
hannen alkupuolella. Muiden autolajien vaikutus 
liikenteen kasvuun  on  kokonaisliikennettä  ajatellen 
vähäinen. 

Mikäli  em.  kasvun ehdot toteutuvat, autoistumisen 
oletetaan saavuttavan huippunsa vuoden  2010 

 tienoilla. Tällöin  on  henkilöautoja noin  550  kappaletta 
tuhatta asukasta kohti  ja  jokaisella ajokykyisellä  ja - 
haluisella  on auto  käytettävissään. 

Henkilöautoliikenteen  arvioidaan kasvavan  1990- 
luvulla  30  %.  Kuorma-autoliikenne kasvaa  vain 10  %. 

 Tämä johtuu siitä, että niiden kuljetuskyky kasvaa 
akseli-, teli-  ja  kokonaispainojen korotuksista johtuen. 
Vuonna  2000  arvioidaan maassa olevan  2.5  miljoonaa 
henkilöautoa, mikä merkitsee  jo  500  autoa tuhatta 
asukasta kohti. 

Liikenteen alueellinen kasvuennuste perustuu oletta-
mukseen, että maan aluerakenne  ja  väestön sijoittu-
minen pysyvät suunnilleen entisellään. Tieliikenteen 

Hämeenlinnantie  Riihimäen pohjoispuolella syyskuun  1  päivänä  1989  klo  16.15. 
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TIET 

odotetaan kasvavan melko tasaisesti  koko  maassa 
kuitenkin niin, että Etelä-Suomen kasvu  on  alkaneella 
vuosikymmenellä viitisen prosenttia suurempi kuin 
muualla maassa. Pääteiden liikenne kasvaa tänä 
aikana noin  45  %,  muiden teiden kasvun jäädessä  alle 

 30 %:in.  

Liikenteen kasvuodotuksiin liittyy suuri joukko epävar-
muustekijöitä. Väestön kasvuennusteessa ei ole 
otettu huomioon nyt erittäin todennäköiseltä tuntuvaa 
maahanmuuttoa. Yhdentyminen Eurooppaan voi 
vaikuttaa sekä autojen hintoihin että auton käyttöä 
koskeviin ympäristömääräyksiin odotettua voimak-
kaammin. Talouskehitys  ja  liikenteen kustannuskehi-
tys voivat hyvinkin kääntyä kasvulle epäedulliseen 
suuntaan. Erityisesti liikenteen ympäristöhaittojen 
voidaan olettaa lisäävän huomattavasti autoilun kus-
tannuksia. Myös selviä rajoituksia voidaan joutua 
asettamaan. Kulkumuotojen työnjakokin voi muuttua 
pidemmällä aikavälillä. 

Yleisiä teitä  76 400 km  

Maan päätieverkko (valta -ja kantatiet)  käsittää  
11 494 km  teitä. Tämän tieverkon pituus kasvoi  1980- 
luvulla  vain  noin  500 km. Koko  yleisten teiden pituus 

 on 76 425 km.  Pituus lisääntyi kuluneella vuosikym-
menellä hieman yli  1 000 km.  

Vuoden  1989  aikana päätieverkon pituus kasvoi  
66  kilometrillä  ja koko  yleisten teiden pituus  176  kilo-
metrillä. Moottoriteitä  on  yleisistä teistä  215 km  ja 
moottoriliikenneteitä  194 km.  Moottoriliikenneteitä 

 valmistui vuonna  1989 7 km.  

Kaikki päätiet päällystettyjä 

Pääteistä  noin  750 km on  erittäin vilkkaasti 
liikennöityjä liikennemäärän ollessa yli  9 000  autoa 
keskimäärin vuorokaudessa. Vilkkaasti liikennöityjä 
pääteitä,  6 000 -9 000  autoa vuorokaudessa,  on  noin 

 860 km.  Päätieverkon liikennesuorite  on 15.2 
 mrd.autokilometriä  vuodessa, mikä  on  noin  56  %  koko 

 yleisten teiden suoritteesta. Alemman tieverkon 
liikennemäärät ovat  90  prosenttisesti  alle  1 500  autoa 
vuorokaudessa. 

Kaikki päätiet ovat päällystettyjä. Ne ovat lisäksi 
pääosin kestopäällystettyjä. Kevytpäällystettä, lähinnä 
öljysoraa,  on vain 21  % päätiepituudesta.  Koko 

 tieverkosta  on  päällystettyä  45 700 km  eli  60  %. 
Soratietä  esiintyy  vain  alempiluokkaisilla  teillä (lähinnä 
paikallistiet)  ja  niiden liikennemäärät ovat  alle  500 

 autoa vuorokaudessa. Sorateiden kokonaispituus  on 

30 700 km.  Niiden osuus  koko  yleisten teiden suorit-
teesta  on vain 1 .6  mrd. autokilometriä  eli  6  %. 

 Erittäin vilkkaasti liikennöidyt tiet ovat yli  9 m  leveitä  
tai  kaksiajorataisia  moottoriteitä. Vilkkaasti liikennöidyt 
tiet ovat  8-9 m  leveitä. Näiden teiden liikennesuorite 

 on  noin  40  %  koko  yleisten teiden suoritteesta. Alem-
maIla tieverkolla esiintyy runsaasti  6-7  metrin teitä. 
Vähäliikenteisillä teillä, joiden vuorokausiliikenne  on 

 alle  200  autoa,  on  tien leveys  vain 5-6  metriä. Näiden 
teiden liikennesuoriteosuus  on  kuitenkin  vain 5  %.  

Yli  75%  pääteistä  kuuluu  100-120 km/h  nopeusrajoi-
tusten piiriin. Tämän nopeusrajoituksen alaisilla teillä 
ajetaan  41  %  koko  yleisten teiden suoritteesta. Noin 

 70  prosentilla  koko tieverkosta  vallitsee ns.  80 km/h 
 yleisrajoitus. Yleisrajoituksen  alaisten teiden liikenne-

suoriteosuus  on 22  %. 

Pääteillä  on 1 737 km  valaistuja tieosuuksia,  mikä  on 
15  % päätiepituudesta.  Kaikkiaan  on  valaistujen  tie

-ösuuksien  pituus  7 822 km,  joka  on 10  %  koko 
 yleisten teiden pituudesta. Valaistuilla teillä ajettu ajo-

suorite  on 33  %  koko  yleisten teiden suoritteesta. 

Kevyen liikenteen väylillä varustettuja yleisiä teitä,  on 
 2494km.  Näiden teiden pituus kasvoi  168  kilomet-

rillä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että pääosa yleisten 
teiden liikenteestä tapahtuu hyvissä teknisissä tieolo-
suhteissa päällystetyillä teillä, jotka ovat leveitä  ja 

 joiden nopeusrajoitus  on 80 km/h tai  sitä suurempi. 

Yli  35  % liikennekuolemista  100 km/h  nopeusrajoi-
tusalueella  

Yleisten teiden liikennekuolemista tapahtuu yli  35  % 
 100 km/h  ja  noin  50  %  80 km/h  nopeusrajoitus- 

alueella. 

Pääteillä  oli onnettomuusriski noin  16  onnettomuut-
ta  100  milj. autokilometriä  kohti  ja  muilla teillä  20. 

 Taajama-alueilla henkilövahinko-onnettomuuksien 
määrä autokilometriä kohden askettuna  on  kaksinker-
tainen  ja tiepituutta  kohden laskettuna nelinkertainen 
maaseutuolosuhteisiin verrattuna. Taajamien ulkopuo-
lella tapahtuu kuitenkin suurin  osa,  kolme neljäsosaa, 
henkilövahinko-onnettomuuksista suuremmasta liiken-
nesuoritteesta  ja korkeammista ajonopeuksista 

 johtuen. 

Kolmena viime talvikautena  on  kaikki  120 km/h 
 nopeusrajoitukset  muutettu  100 km/h  rajoituksiksi  ja 

osa  100 km/h  rajoituksista  80 km/h  rajoituksiksi. 
 Alustavien tulosten mukaan nopeusrajoitusten  las- 

Päätiet  ovat kaikki  päällystettyjä  ja  pääosin  kestopäällysteisiä. 	 11  
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TIENPITO  

Toiminta vuonna  1989  

Tienpidon  määrärahoja käytettiin reaalisesti  133  
milj.mk  enemmän kuin vuonna  1988  

Teiden kunnossapitoon  ja  tekemiseen käytettiin 
määrärahoja yhteensä  4 012  milj.mk,  josta  1 867 

 milj.mk  rahoitettiin teiden kunnossapidon  ja  2 012 
 milj.mk  teiden tekemisen momentilta,  126  milj.mk 

työllisyysmäärärahoista  ja  7  milj.mk työsiirtoloille 
järjestettävien  töiden määrärahoista. Vuonna  1988 

 tienpitoon käytettiin  3 595  milj.mk.  Vuoden  1989  kus-
tannustasossa  käyttö oli  3 879  milj.mk. Tienpidon 

 määrärahoja käytettiin reaalisesti  133  milj.mk  (3.4  %) 
 edellisvuotta enemmän. Lisäys käytettiin siirtov

-elkojen  maksamiseen. 

Pääteille  lisää rahoitusta 

Tienpidossa  jatkettiin painopisteen siirtämistä muulta 
tieverkolta päätieverkolle. Pääteiden liikenteen 
sujuvuuden  ja  turvallisuuden parantamiseen käytettiin 
noin  810  milj.mk,  noin  200  milj.mk  reaalisesti 
enemmän kuin vuonna  1988.  

Pääteiden liikennöitävyyden  parantaminen painottui 
liikenteen välityskyvyn lisäämiseen. Valmistuneet 
hankkeet olivat kuitenkin kaupunkien ohi-  ja 
läpikulkujärjestelyjä.  Vuonna  1989  avattiin liikenteelle 

 mm.  Loviisan ohikulkutie, Jyväskylän sivuitse kulkeva 
rantaväylä, Rovaniemen uusi sisääntulotie  ja  Turku

-Naantalitie.  Lisäksi valmistuivat Landen  ja  Heinolan 
moottoriliikennetiestä Vierumäen  ja Myllykylän  välinen 
osuus  ja  valtatien  4  parannustyöt Kuhmoisten  ja 
Jämsän  välillä. 

Liikenneturvallisuuteen  ei riittävästi rahoitusta 

Kahtena viime vuotena henkilövahinkoihin johtaneet 
liikenneonnettomuudet ovat lisääntyneet lähes  
30  %.  Erityisesti liikenneturvallisuutta parantavia 
toimia ei ole voitu vastaavasti lisätä, koska 
ns.pienehköihin liikenneturvallisuushankkeisiin ei ole 
budjeteissa varattu riittävästi määrärahoja. Yhteensä 
liikenneturvallisuutta edistäviin toimenpiteisiin käytet-
tiin noin  350  milj.  mk . Varoilla parannettiin  mm. 

 onnettomuusalttiita tienkohtia  ja liittymiä ja  rakennet-
tiin uusia kevyen liikenteen väyliä noin  1 30 km.  

Teiden kunto ennallaan 

Pääteiden päällysteet  olivat keväällä leudon  talven  

Tienparannustyö Hämeenlinna -  Tampere  tiellä.  

johdosta pahoin urautuneet, mutta saatiin 
päällystystöillä syksyllä hyvään kuntoon. 

Muulla tieverkolla  on  edelleen huomattava määrä 
sekä pinnaltaan että kantavuudeltaan liian huonossa 
kunnossa olevia teitä. Keskimäärin muun tieverkon 
kunto säilyi kertomusvuonna edellisen vuoden kaltai

-sena. 

Päällysteitä  uusittiin vuonna  1989  kaikkiaan  5 586 km, 
398 km  vähemmän kuin vuonna  1988.  Päällystettyjä 

 teitä peruskorjattiin noin  700 km  (vuonna  1988 
800 km).  Tienpidon  painopisteen siirtyminen pääteille 
näkyi selvimmin sorateiden päällystämisessä. 
Sorateitä päällystettiin  419 km,  joka oli  315 km 

 vähemmän kuin vuonna  1988.  

Teiden ajo-  ja  keliolosuhteet  ennallaan 

Teiden hoitotaso pidettiin edellisen vuoden tasolla. 
Hoitokustannukset lisääntyivät reaalisesti edellisestä 
vuodesta tavallista runsaamman talvihoitosarjan takia. 

Tulevaisuuden näkymiä 

Liikennepoliittisssa  selonteossa vuodelta  1988 
 hallitus asetti tienpidon tavoitteeksi 

• 	parantaa pääteiden liikenteen välityskykyä  ja  
lieventää suurten kaupunkien liikenne-  ja 

 ympäristöongelmia, parantaa liikennetur-
vallisuutta  ja  päällystetyn tieverkon kuntoa. 

Eduskunta edellyttää budjettikannanotossaan, että 
hallitus 

• 	jatkaa määrätietoisesti tienpidon kokonais- 
rahoituksen lisäämistä lähivuosina  ja  osoittaa 
liikenteellisesti tärkeiden kohteiden ohella 
riittävästi rahoitusta myös tiestön pe-
ruspalvelutason kehittämiseen. 

• 	huolehtii päätieverkon yhtenäisestä, liikenne- 
tarpeen edellyttämästä kehittämisestä sekä 
siitä, että tieverkkoa kehitetään aluerakenteita 
parantavalla tavalla. 

Kannaotot  lähtökohtana liikenneministeriö  on  asetta-
nut vuosille  1991-94  seuraavat tienpidon tavoitteet: 

• 	Ruuhkaolosuhteissa  ajettava ajosuorite 
pääteillä  ei suunnitelmakauden lopussa yhtä 

 9  %. Ruuhkautuvien  teiden määrä 
rajoitetaan  1200  km:iin  (v. 1989  noin  800 km).  

15  
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TIENPITO 

• 	Liikenteestä vähintään  95% (v. 1989 
94 %)  ajetaan päällystetyillä teillä. 

• 	Henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia 
tapahtuu  alle  4800  vuodessa  (v. 19894812). 

 Riski joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen 
pienenee. 

• 	Päällystettyjen  teiden kuntoa parannetaan 
Pääteillä  ei sallita päällystyskauden 
päättyessä yli  20 mm  syviä uria. 

• 	Teiden  ja  siltojen painorajoitukset eivät 
lisäänny nykyisestä. Rajoitukset eivät koske 

 alle  neljän tonnin kuljetuksia  (v. 1989 ke-
lirikkorajoituksia 6 600 km, painorajoitettuja 

 siltoja  532 kpl). 

• 	Kunnossapidon  ja  rakentamisen taloudel- 
lisuus paranee vähintään  1 .2 %  vuodessa  ja 
tienpidon  yleiskustannukset vähenevät 
suunnitelmakaudella. 

Tienpito  ei pysty vastaamaan liikenteen kasvuun, 
vaan ruuhkat pääteillä  ja  suurimpien kaupunkien ulos-
menoteillä lisääntyvät nykyisestä. Päätieverkon 
kehittämisellä tähdätään  90-luvun alkupuolella pahim-
min ruuhkautuneiden teiden parantamiseen. 

Vakavia liikenneonnettomuuksia tapahtuu  90-luvun 
puolivälissä vähemmän kuin vuonna  1989.  Tavoite  on 

 kova,  eikä siihen pystytä yksinomaan tienpidollisin 
keinoin.  Se on  saavutettavissa  vain  laajalla liiken-
neturvallisuusyhteistyöllä. Lieviä Ilikenneonnet-
tomuuksia sattuu selvästi nykyistä enemmän. 

Teiden kunto, keli-  ja  ajo-olot säilyvät likimain 
nykyisellään. 

Tienpidon  rahoituksen kehitys  on  avainasemassa 
liikenneolojen tulevaisuuden kehityksessä. Tavoittei-
den toteuttamiseksi tienpidon määrärahoja  on 

 lisättävä vuosittain noin  250-300 miIj.mk:lla  ja  rahoi-
tuksen lisäys tulisi kohdistaa päätieverkon kehittämi-
seen, liikenneturvallisuutta edistäviin  ja  teiden kuntoa 
parantaviln toimiin. 

Vuoden  1989  merkittävimmät  tienrakennushankkeet 
(kustarinusarvio  yli  40  milj.mk)  olivat:  

Lihavoiduista  hankkeista lyhyt tarkastelu 

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

UUSIMAA  
Vt  3 Keimola-Hämeen läänin  raja 606 1992 
Mt 137 Tammisto-Valkoisenlähteentie 161 1991  
Vt  7  Loviisan ohikulkutie  61 1989 
Kt 50  Tikkurila-Hakunila  214 1992 
Kt 51  Kirkkonummen kohdalla  67 1990  

TURKU  
Mt 189 Turku-Naantali  237 1989 
Kt 40 Raisionlahti-Kausela 330 1993  

HÄME  
Vt  3  Uudenmaan läänin  raja- 548 1990  
Hämeenlinna  -1993  
Vt  12  Soramäki -Lahti 61 1990  

KYMI  
Kt 60 Heparo-Voikkaa  99 1991  

MIKKELI  
Vt  5 Myllykylä-Heinolankylä 290 1993  
Vt  5 Vierumäki-Myllykylä 65 1989  

KUOPIO  
Vt  5  Vuorela-Siilinjärvi  253 1992  
Vt  5 Pitkälahti-Jynkkä 78 1991  

KESKI-SUOMI  
Vt  4 Keskisenkangas-Jämsä  71 1990  
Vt  4 Pukkiniitty-Pumperi 77 1991  
Vt  4  Mattilanniemi-Lohikoskentie  215 1989  

VAASA  
Vt  8 Kirkkolehto-Piispanmäki 66 1989 
Kt 67 Rintalanmäki-Itikka 58 1991  

OULU  
Vt  4  Kempele-Kiviniemi  158 1990  

LAPPI  
Kt 78  Rovaniemen  sisääntulotie  ja  100 1989  
Kemijoen silta  

Kallionleikkaustyöt  käynnissä Hämeenlinnan  moottorityömaalla  Riihimäellä syksyllä  1989. 	 17 
Vaaituskuva  samalta paikalta edelliseltä vuodelta  
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TIENPITO  

Mt 189 (Kt 40, Mt 185) Turku  -  Naantali (Turun 
piiri),  kuva  1 

Rake  ntamisaika:  syyskuu  1985  -  marraskuu  1989 

Rake  ntamiskustannuks  et: 232  milj.  mk , josta vuoden 
 1989  loppuun mennessä oli käytetty  224  milj.mk. 

Tieosan  pituus  ja  leveys:  Päätie  11,4 km,  leveys  12,5 
m  -  10.0 m,  muita yleisiä teitä, liittymäramppeja, 
katuja  ja yksityisteitä  yhteensä  1 7,2 km,  kevyen 
liikenteen väyliä  14,0 km.  Tieosalla  on 8  eritasoliit-
tymää,  kaksi kanavoitua tasoliittymää, siltoja yhteensä 

 26  kpl  sekä Suomen ensimmäinen maantietunneli, 
 322 m  pitkä Kuparivuoren tunneli. 

Keskimääräinen liikenne:  6 500  -  15 000  autoa vuoro-
kaudessa vuonna  1989  

Uuden tieyhteyden myötä pääosa Naantalin sataman, 
Naantalin  ja  Turun välisestä sekä Naantalin länsipuoli-
sesta saaristosta tulevasta liikenteestä siirtyi Naanta-
lin  ja  Raision kaupunkikeskustojen ohi. Näin ruuhkat 
loppuivat vanhalta  ja heikkotasoiselta  Raision  ja 

 Naantalin väliseltä maantieltä, joka samalla muutettiin 
paikallistieksi.  

Vt  4  Mattilanniemi- Lohikoskentie  (Jyväskylän 
rantaväylä) (Keski-Suomen piiri),  kuva  2  

Rakentamisaika:  1986-  lokakuu  1989  

Rakentamiskustannukset:  215,2  milj  .mk, josta vuoden 
loppuun mennessä oli käytetty  213,4  milj.mk.  Lisäksi 
Jyväskylän kaupunki osallistui hankkeeseen  52,6 

 milj.mk:lla  rakentamalla  mm.  Kuokkalan  sillan. 

Tieosan  pituus :Valtatie  4  kohdalla hankkeen pituus 
 on 4,4 km.  Eritasoliittymien ramppeja  on 3,2 km  ja 

 erillisiä kevyen liikenteen väyliä  3,4 
 km.Katujärjestelyjä  tehtiin  2,4 km.  

Keskimääräinen liikenne: Vuonna  2000  liikennemäärä 
 on 25 000  autoa vuorokaudessa. 

Lähelle keskustaa sijoitettuna väylä kerää mandol-
lisimman paljon liikennettä ruutukaava-alueelta  ja 

 palvelee yhtä lailla kauttakulkuliikennettä, Jyväskylään 
päättyvää  ja  sieltä lähtevää kuin kaupunginosien 
välistä liikennettä. Erityisesti raskaan liikenteen haitat 
vähenevät keskusta-alueelta.  

Kt 78  Rovaniemen sisääntulotie  ja  Jätkän kynttilä 
 (Lapin  piiri),  kuva  3  

Rakentamisaika:  1986  -  syyskuu  1989  

Rakentamiskustannukset:  100,2  milj.mk,  josta vuoden 
 1989  loppuun mennessä oli käytetty  96,2  

milj,  mk. Siltakustannukset olivat noin  62  %.Rova-
niemen kaupunki osallistui hankkeeseen  12%  kustan-
nusosuudella. 

Tieosan  pituus  ja  leveys: Rovaniemen sisääntulotie 
eli kantatie  78  Ounaspuikko - Jäämerentie  ja Kemi-
joen silta rakennettiin kaksiajorataiseksi.  Sen  leveys 
kevyen liikenteen väylineen  on 25,5 m.  Kantatieosuus 
Jäämerentie - Keinuvuopaja ,  2,2 km, on 10 m  leveä 
yksiajoratainen  tie.  Lisäksi rakennettiin muita yleisiä 
teitä  0,3 km  ja  katuja  2,4 km.  Erillisiä kevyen liiken-
teen väyliä valmistui  6,7 km  ja alikulkukäytäviä  9  kpl. 

 Kemijoen  sillan  pituus  on 323,5 m.  

Keskimääräinen liikenne:  Ounaskosken sillalla liiken-
nettä oli vuonna  1985 16 500  autoa vuorokaudessa. 
Vuonna  2000  Kemijoen yli kulkee noin  30 000  autoa 
vuorokaudessa, josta  20 000  autoa käyttää Kemijoen 
siltaa. Kantatien muilla osilla liikenne vaihtelee  4 000  - 

 18 000  autoon vuorokaudessa vuonna  2000.  

Kemijoen silta eli Jätkän kynttilä  on  yksi Suomen 
omaperäisimpiä siltoja. Siltaa suunniteltaessa  on 

 maisemallisia  ja sillan  ulkonäköön liittyviä arvoja 
pidetty merkittävinä suunnitteluperusteina. Jätkän 
kynttilä  on  epäsymmetrinen, yksipyloninen vinoköysi

-silta, jossa köydet ovat  sillan keskilinjalla.  

Rakennettu  tie  ja parannetut  kadut välittävät kaut-
takulkuliikennettä kantatien  78  ja  alueen muiden 
pääteiden valtatie  4:n  ja kantatie  79:n  välillä. Uusi 
tieosa auttaa Kemijoen molemmin puolin sijaitsevan 
Rovaniemen kaupunginosien välistä liikennettä  ja 

 poistaa merkittävän osan Ounaskosken  sillan  ruuh-
kista.  

1.  Kupari vuoren tunneli  2.  Jyväskylän  ranta  väylä laitoksen  190-vuotisnäyttelyssä  Jyväskylässä 	 19 
3.  Kemijoen silta eli Jätkän kynttilä  
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Tienpidon  kustannukset  ja  rahoitus  

Toimenpidekustannukset  
Hoito 
Ylläpito 
Kehittäminen 
Suunnittelu 
Kohdistamattomat  

Yhteensä 

Maa-alueet  ja  korvaukset 

Maksulliset palvelut 

Yleiskustannukset 

Tienpidon  kustannukset 

Laskennalliset erät 
Pääomakustannukset 
Laskennall.  vuokrat 
Laskennall.  eläkkeet 

Yhteensä 

Siirretty päällystyslasku 
Muut siirretyt laskut 

Tienpidon  menot 

Käyttäomaisuusinvestoinnit 
Talonrakennukset  
Kalusto 

Yhteensä  

EROTUS  
1988 1989  
Mmk Mmk 	Mmk 	% 
(ao. (ao.  
vuoden vuoden 
kust.taso) kust.taso)  

953,0 1 000,0 47,0 4,9 
1 268,0 1 310,0 42,0 3,3 
1 488,0 1 700,0 212,0 14,2 

402,0 430,0 28,0 7,0 
71,0 70,0 -1,0 -1,4 

4 182,0 4 510,0 328,0 7,8 

143,0 163,0 20,0 14,0 

15,0 20,0 5,0 33,3 

510,0 540,0 30,0 5,9 

4 850,0 5 233,0 383,0 7,9 

205,0 220,0 15,0 7,3 
25,0 30,0 5,0 20,0 

240,0 265,0 25,0 10,4 
470,0 515,0 45,0 9,6 

-60,0 60,0 120,0 -200,0 
-50,0 -32,5 17,5 -35,0 

4 270,0 	4 745,5 	475,5 	11,1 

27,0 40,0 13,0 48,1 
181,0 150,0 -31,0 -17,1 
208,0 190,0 -18,0 -8,7 

I  
Tienpidon  rahoitustarve  4 478,0 4 935,5 457,5 10,2 

MäärärahaP 

Hoitojaylläpito  2352,1 2520,0 167,9 7,1  
Talonrakentaminen  22,4 28,6 6,2 27,7  
Tekeminen  1 781,2 2011,2 230,0 12,9  
Ulkopuolisille tehtävät työt  57,5 68,2 10,7 18,6  
Maanlunastukset  142,8 163,1 20,3 14,2  
Työsiirtolarahat  10,0 7,0 -3,0 -29,8  
Työllisyysrahat  111,9 137,4 25,5 22,8  

Yhteensä 	 4 477,9 	4 935,5 	457,6 	10,2  

Vuonna  1988  tehtiin tilausvaltuudella  60  Mmk päällystystöitä, jotka maksettiin vasta vuonna  1989. 
 Muut siirretyt laskut ovat arvioita  

1)  Vuoden  1990  budjetin mukaan 



HELSINKI -HÄMEEN LINNA MOOTTORITIEN RAKENTAMI NEN 
HÄMEENLINNA  

jon./vrk) 	 HATTELMALA 
Turenki  

200 	 \ VIRALA  Janakkala  
000  +  3 000 	 Hakoisten palvelualue  

Nyk. valtatie  3 	TERVAKOSKI  

1991-1993 
171  Mmk  

1990 1992 
211  Mmk  

1988-1990 
147  Mmk  

1989-1992 
325  Mmk  
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SUUNNITTELU  

Suunnittelutoimintaa  ovat tienpidon suunnittelu,  tie
-verkkosuunnittelu  ja tiensuunnittelu.  

Tien-  ja sillansuunnittelutoiminnan  kustannukset  oh- 
vat  yhteensä noin  430  milj.mk. Konsulttikustannukset 

 olivat noin  180  milj.mk  eli  42  % kokonaiskustannuk
-sista. 

Päätieverkon  kehittäminen 

Toimintavuoden alussa käynnistettiin päätieverkon 
pitkäjänteisen kehittämissuunnitelman laadi nta. 
Tuottamalla raportti "Päätieverkon kehittäminen, 
lähtökohtia uudelleenarvioinnin taustaksi" haluttiin 
herättää laajaa keskustelua päätieverkon kehittämis-
tarpeesta. 

Päätieverkon  laajuutta  ja  osin laatuakin haarukoitiin 
kandella asetelmalla. Lähes sadan lausunnon  ja 

 kannanoton perusteella tehtiin  ja  saatettiin 
julkisuuteen  tie-  ja  vesirakennushallituksen  en

-simmäinenn  luonnos Suomen päätieverkoksi vuonna 
 2030,  jossa päätieverkon laajuus oli noin  7 000 km 

 nykyisen lähes  11 500 km  asemesta. Esittämällä 
luonnos näinkin varhaisessa vaiheessa haluttiin 
toimia avoimesti  ja  ylläpitää keskustelua. Suunnit-
teluprosessin avoimuus onkin saanut erittäin 
myönteisen vastaanoton. 

Toimintavuoden lopulla oli mandollista aloittaa varsi-
naisen kehittämissuunnitelman teko. Työ tähtää 
siihen, että vuonna  1990  voidaan esittää tarkennettu 
luonnos Suomen päätieverkosta,  sen kehittämistar-
peesta ja  tavoitteista sekä  5 -vuotisjaksoille  ajoitettu 
toteuttamisohjelma rahoitustarpeineen  ja vaikutuksi-
neen.  Tarkastelu ulottuu vuoteen  2010  saakka. 
Varustusten osalta aikajänne ulottuu kuitenkin 
vuoteen  2030.  Suunnitelmaluonnos saatetan  jälleen 
laajaan yhteiskuntakäsittelyyn, jonka pohjalta  se 

 täsmentyy Tiehallituksen ehdotukseksi  vuoden  1991 
 aikana. 

Suunnitteluun avoimuutta  

Tiensuunnitteluprosessia  on  kehitetty avoimeksi, 
vuorovaikutteiseksi  ja osallistavaksi.  

Suunnittelussa panostetaan jatkuvaan tiedottamiseen 
 ja  yhteistyöhön muiden viranomaisten kanssa. Suun-

nittelussa  on  pyrkimys ratkaisuihin, jotka ovat myös 
muiden osapuolien hyväksymiä. 

Valmistuneet suunnitelmat 

Vuoden aikana hyväksyttiin  63  esisuunnitelmaa  ja 
 236  tiesuunnitelmaa  vahvistettiin. 

Esisuunnitelmista  merkittävin oli Hämeenlinna -  Tam-
pere  moottoritien pääsuuntaselvityksen käsittely  ja 

 uuden Liponselän kiertävän vaihtoehdon suunnittelu. 

Merkittävimpiä valmistuneita tiesuunnitelmia olivat 

• 	Valtatie  1  moottoritie  Helsinki  -  Turku  välillä  
Vista-  Hepojoki  ja Hepojoki - Raadelma, Paimio 
ja Phkkiö 

• 	Valtatie  5  moottoritie  Helsinki  -  Lahti  - Lusi  
välillä Heinolankylä - Lusi, Heinolan mlk 

• 	Valtatie  5  moottoritieosuus Hiltulanlahti - 
Pitkälahti,Kuopio 

• 	Valtatie  12  moottoriliikennetieosuus  Nastola - 
Uusikylä, Nastola 

Sillansuunnittelussa  pääpaino oli muutamassa suu-
ressa vesistösillassa  ja  suurten tiehankkeiden sillois

-sa.  Ympäristön sopivuus oli edelleen tärkeä suunnitte-
lun lähtökohta. Moottoriteiden risteyssiltojen kehittämi-
sessä  on  todettu yhä useammin kaksiaukkoisen  sillan 

 olevan neljäaukkoista parempi liikenneturvallisuuden, 
tien vastaisen laajentamisen  ja  kustannusten kannal-
ta. 

Yleis-  ja rakennesuunnittelun  kohteista mer-
kittävimmät olivat: 

• 	Puumalansalmen  silta, Puumala.  Se  korvaa 
viimeisen päätieverkon lossin. Kustannukset 
tietöineen  on  noin  75  milj.mk  ja sillan  pituus  on 
780 m.  

• 	Kilpinokan  silta, Vammala.  Sillan  suunnittelusta 
järjestettiin kutsukilpailu. Voittanut ehdotus 
"Sylvaan siipi' edustaa avaruusristikko- liitto-
palkkiratkaisullaan uutta  ja  ennakkoluulotonta 
sillanrakennusteknUkkaa. 

• 	Suvannon silta, Pelkosenniemi. 
• 	Valtatie  3  Riihimäki - Hämeenlinna sillat,  45  kpl 
• 	Valtatie  5  Myllykylä - Lusi  sillat,  35  kpl.  Mukana  

on  vuonna  1988  sillansuunnittelukilpailun 
 voittanut siltaehdotus "Heinolan Tähti" (Tähti- 

niemen silta). 

Siltojen rakennussuunnitelmia valmistui  239  kpl,  joista 
 19  TVH:ssa,  83  piireissä  ja  137  konsulttitoimistoissa. 

Päätieverkkoa  kehitetään  ja  avoimuutta tiensuunnittelussa. 	 23  
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YMPÄRISTÖ 

Huoli ympäristöstä 

Ympäristönäkökulma  on  vuosi vuodelta  tullut  entistä 
keskeisemmäksi asiaksi tienpidossa. 

Suolan aiheuttamat riskit pohjavedelle, liikenneturval-
lisuustavoitteet  ja nastarenkaiden  vaikutukset vaativat 
tekemään merkittäviä päätöksiä tulevien vuosien talvi-
hoitopolitiikasta. Nastojen aiheuttama tienkulutus  ja 
asfalttipöly  nähdään yhä merkittävämpänä 
ympäristötekijänä. 

Liikenneturvallisuus  yhdessä  em. ympäristötavoittei-
den  kanssa edellyttää joustavaa  ja  nopeasti reagoivaa 
toimintatapaa. Tavoitteisiin voidaan päästä  vain 

 laajalla yhteistyöllä niin tienkäyttäjien kuin ympäris-
töviranomaisten kanssa. Tielaitos joutuu  mm.  suo-
laustoimintaarisa suunnittelemaan entistä tarkemmin 

 ja  seuraamaan suolan seuraamuksia siinä missä 
liikenneturvallisuuttakin.Vastuu lankeaa yhä ene-
nevässä määrin myös tienkäyttäjille. Suolan  ja 
nastarenkaiden  käytön mandollisesti tulevat rajoituk-
set edellyttävät uutta asennetta talviseen liikkumiseen 

Yhteistyötä ympäristön hyväksi 

Ympäristöministeriön, liikenneministeriön  ja TVH:n 
 yhteistyöryhmän mietintö, "Ympäristö-  ja tieviran

-omaisten yhteistyö tiesuunnittelussa" valmistui mar-
raskuussa. Mietintö sisältää ne tiesuunnittelun koh-
teet, joissa yhteistyötä  on  tarpeen jatkaa, jotta tiedon 
vaihto tapahtuisi hankkeessa mandollisimman aikai-
sessa vaiheessa. 

Laajoissa hankkeissa  on  tarkoitus muodostaa pysyvä 
tielaitoksen  ja  ympäristöministeriön yhteistyöryhmä, 
muissa hankkeissa lääneittäiset ryhmät ( lääninhalli-
tus, tiepiiri, vesi-  ja ympäristöpiiri, seutukaavaliitto). 

Tiellikenteen  päästöjen vähentäminen 

Tieliikenteen osuus maamme ilman  koko-
naispäästöistä  vaihtelee eri päästölajeittain; hiilimo-
noksidin (häkä) osalta tieliikenteen osuus oli vuonna 

 1987 93 %,  kun taas rikkioksidin osalta  se  oli  3 %. 
 Henkilöautot tuottavat suurimman osan tieliikenteen 

häkä-  ja hiilivetypäästöistä,  raskaiden ajoneuvojen 
osuus  on  merkittävin  typen oksidien ja  hiukkasten 
päästöissä. 

Tieliikenteen päästöistä hieman yli puolet muodostuu 
yleisillä teillä, muu  osa  taajamien  tie-  ja katuverkolla. 

 Tärkein päästöjä rajoittava toimenpide  on  eri ajoneu-
vojen pakokaasujen puhdistaminen. 

Tehtyjen ennusteiden mukaan, tieliikenteen päästöt 
vähenevät katalysaattorin käyttöönoton myötä huo-
mattavasti noin vuoteen  2010  mennessä. Tämän 
jälkeen kokonaispäästöt kääntyvät jälleen liikenteen 
kasvun mukaisesti nousuun, ellei uusia päästöjen  ra-
joittamiskeinoja  saada käyttöön. 

Liikennemelun  torjuminen 

Liikenteen melu häiritsee arviolta noin miljoonaa 
maamme asukasta. Melun torjuntaa voidaan käyttää 
meluesteitä  ja  rakennuksia voidaan eristää, mutta 
suurin hyöty saavutetaan ohjaamalla suuret liikenne- 
virrat taajamien ohi alueilla, joilla melu  on  vähemmän 
häiritsevää. 

Uusien teiden suunnittelussa väylän linjaus,  ja  väylän 
yksityiskohtaiset sijoitus-  ja tasausratkaisut  voivat 
parantaa metuntorjunnan edellytyksiä. Olemassaole-
vien teiden läheisyyteen tarvitaan eri alueiden melu-
suojausta. 

Ympäristötietoutta  kehitetään 

Tieliikenteessä selvitettiin vuoden  1989  aikana 
erityyppisillä teillä pakokaasupäästöjä. Pakokaasu

-ja meluhaittojen hinnoitteluselvitykset  käynnistyivät. 
Turun - Paimion moottoritiehankkeella tehdään seu-
rantatutkimus (ennen - jälkeen) liikenteen päästöjen 
vaikutuksista luontoon. 

Liikenneväylien maisemasovitus  ja  kytkentä raken-
nettuun ympäristöön edellyttää tiensuunnittelun ke-
hittämistä  ja  yhä laajempaa eri alojen asiantuntijoiden 
yhteistyötä. Kaupunkialueiden pääväylien 
ympäristönäkökohtia  on  selvitetty työryhmässä. 

Maaseutualueiden  teiden sovittamisesta maastoon  ja 
 maisemaan julkaistiin raportti "Vapaan maisemajak

-son  tiet" 

Tiehankkeissa  perusteelliset selvitykset 

Kaikissa isommissa hankkeissa tehdään 
ympäristöselvityksiä. Landen eteläisen ohikulkutien 
osalta  on  tutkittu yhteiskuntataloudellisen kokonais-
arvionnin suorittamista. Pääkaupunkiseudulla 
Länsiväylän sekä Kehä  Il  suunnittelussa  on  erityisesti 
harkittu kaupunkirakenteen kehittymisen edellytyksiä 
liikennejärjestelyjen muuttuessa. Valtatie  12  suunnit-
telussa  Lahti -  Hämeenlinna  on  kehitetty ATK-
pohjaista ympäristötarkastelua. 

Katalysaattorin  käyttöönoton myötä tie/like nteen päästöt vähenevät vuoteen  2010  mennessä huomattavasti.  25 
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VESITIET 

Vesililkenne  

Saimaan kanavan liikenteessä ennätysvuosi 

Saimaan kanavan kautta kulki tavaraa ennätykselliset 
 1,70  milj.tonnia  eli  2  %  enemmän kuin vuonna  1 988. 

 Tärkeimmät tavaralajit olivat raakapuu, sahatavara, 
paperi, raakamineraalit, mineraalituotteet  ja  selluloo-
sa. Nestemäisten polttoaineiden kuljetukset loppuivat 
lähes kokonaan. 

Kanavalla kulkeneista rahtialuksista oli  65  %  neuvos-
toliittolaisia,  26  %  länsisaksalaisia,  6  %  suomalaisia  ja 

 3  %  muista maista. Tavaramäärästä kuljettivat neu-
vostoliittolaiset alukset  48  %,  länsisaksalaiset  40  %,  
suomalaiset  8  %  ja  muiden  maiden  alukset  4  %. 

 Saimaan kanavan kautta kulki  46 300  matkustajaa 
 (v.88 47 900).  

Kanava oli liikenteelle avoinna  1 .1 -1 5.1.  ja  31 .3.-
31.12.  Liikennekauden  pituus oli  300  vrk  (287).  

Vesitieverkko 

Vesiteiden viitoitettuja  väyliä  13 900 km  

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

Sisävesien väylistä  on 770 km  Saimaan syväväyliä. 
 2 400 km  pääväyliä  ja  2 500 km  sivuväyliä.  Näiden 

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

Maassamme  on 63  satamaa. Näistä  on  kunnallisia 
yleisiä satamia  31.  Kunnallisten satamien ohella  on 13 

 merkittävää teollisuussatamaa  ja  useita pienehköjä 
lastaus-  ja purkauslaitureita.  

Toiminta vuonna  1989  

Kanavien käyttö  ja  kunnossapito 

Kanavien kunnossapitämiseksi  ja  käytön sujumiseksi 
toteutettiin lukuisia korjaus-  ja  huoltotöitä sekä tehtiin 
selvityksiä toiminnan kehittämiseksi. 

Kanavien liikennesääntöasetuksesta tehtiin perusteel-
linen uudistusesitys liikenneministeriölle.Saimaan ka-
navalla jatkui valvontalaitteiden uusiminen  ja  kolmella 
sululla ne valmistuivat. Kanavaliikenteen seuraaminen 
atk- pohjaisella informaatiojärjestelmällä valmistui. 

Väylien parantaminen 

Vuoden  1989  aikana valmistuivat Mussalon  15,3  m:n 
 ja  Oulun  10  m:n  väylät. Veitsiluodon väylän ruoppaus-

työ jatkui. Uusina hankkeina käynnistyivät Kristiinan-
kaupungin  12  m:n  ja Taalintehtaan  8,1  m:n  väylien 
ruoppaustyöt. Lisäksi parannettiin rannikon pienväy-
lästöä. 

Sisävesillä valmistuivat Muroleen kanavan kunnosta-
minen sekä Paukkaja-Häihä väylänosan parantamis-
työt. Syväväylästö laajeni Taipalsaaren  4,2  m:n 

 väylän valmistuttua. Syväväylien merkinnän  paranta-
mistöitä  sekä Kymijoen  ja  Kokemäenjoen vesistöaluei

-den  viitoituksen kunnostusta  jatkettiin. 

Savonlinnan syväväylävaihtoehtojen, Vihtakannan ka-
navan  ja  Saimaan syväväylien merkinnän parantami-
sen suunnittelua jatkettiin. 

Veitsiluodon väylän ulko-osan yleissuunnitelma  ja 
Taalintehtaan  väylän rakennussuunnitelma valmistui-
vat. Lisäksi rannikkoalueelta valmistUi yhteysliiken-
ne,- proomu,- uitto-  ja veneväyläsuunnitelmia.  

Yhteistyönä Helsingin kaupungin satamalaitoksen 
kanssa teetettiin mallikoe-  ja navigointisimulaattoritut-
kimukset Kustaanmiekan ja Särkänsalmen  väylien 
väylävaihtoehtojen vertailusta. 

Kihdin-Isokarin väylähankkeen laaja kokonaisselvitys 
käynnistyi KTM:n asettamassa toimikunnassa. 

Keiteleen-Päijänteen kanava rakennetaan 

Selvitystyötä  Keiteleen-Päijänteen kanavan rakenta-
miseksi suomalais-neuvostoliittolaisena yhteistyönä 
jatkettiin. Aiesopimus yhteistyöperiaatteista allekirjoi-
tettiin  28.4.1989.  Rinnan yhteistyöneuvottelujen 
kanssa tehtiin kanavan yleissuunnitelma  ja  maa-
perätutkimukset, jotka luovutettiin neuvostoliittolaiselle 
osapuolelle urakkatarjouspyynnön yhteydessä 

 15.6.1989.  Urakkatarjous saatiin  19.8.1989.  

Kanavan rakentamisen urakkasopimus allekirjoitettiin 
 25.1.1990.  Urakoitsijana  on  neuvostoliittolainen 

vientiyhtymä VVO Technoexport. Urakkamuoto  on 
 kokonaisvastuu-urakka  ja urakkahinta  on 25,7  milj. 

 ruplaa (noin  175  milj.  markkaa), josta noin  2/3  hoide-
taan ruplapohjaisena laskutuksena bilateraalikaupan 
puitteissa. Urakkaan kuuluu viiden sulkukanavan  ja 

 kuuden  sillan  rakentaminen sekä väyläruoppaukset 
kanavareitillä. 

Urakoitsijan  10  henkilön tutkimusryhmä  on  tehnyt täy- 
dentäviä maaperätutkimuksia kanavareitillä joulukuus- 

Matkailua Saimaan kanavalla 	 27  
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VESITI ENPITO  

ta  1989  lähtien. Varsinaiset kanavatyöt alkavat 
keväällä  1990  ja  kanava valmistuu liikenteelle vuonna 

 1993.  Neuvostoliittolaisia työntekijöitä kanavatyömaal
-le  tulee enimmillään noin  250  henkilöä. 

Keiteleen-Päijänteen kanavareitin pituus  on 45 km  ja 
korkeusero  21 m.  Reitille rakennetaan  5  sulkua  ja 
kaivettavien kanavaosuuksien yhteispituus  on  noin 

 2,5 km.  Kanava yhdistää olemassaolevat Kymijoen 
vesistön väylästöt  ja  avaa  450 km  pituisen yhtenäisen 
vesitien Pielavedeltä Kuusankoskelle. 

Kanavassa arvioidaan uitettavan vuosittain noin 
 650.000 m3  puuta. Muita kanavan käyttäjiä ovat 

matkailu  ja  veneily. Rakentamisessa varaudutaan 
myös rahtiliikenteen kehittymiseen tulevaisuudessa. 

Laitoksen  tekemien  laskelmien mukaan kanava  
on  kannattava.  Se  tuottaa raakapuun kuljetuksissa 

 19  milj. markan  säästöt vuodessa. Matkailuelinkeinoa 
kanava piristää arvion mukaan  22  milj.  markalla vuo-
dessa. Kanavahankkeen kokonaiskustannusarvio  on 
205  milj.  markkaa vuoden  1990  kustannustasossa. 

Piensatamaverkon  kehittäminen 

TVL  rakentaa kalasatamien kehittämisohjelman mu-
kaisesti uusia kalasatamia  ja  parantaa  jo  käytössä 
olevien varustetasoa. Kalasatamien yli  10  vuotta van-
hasta kehittämisohjelmasta  on  toteutunut noin  75  %. 

 Uuden ohjelman (Kalasatamat  -88)  toteutus 
käynnistyi. Yhteysliikennelaitureita saaristojen 
yhteysliikennettä varten  on  rakennettu  95  ja  niitä 
tarvitaan vielä noin  30.  

Piensatamien  rakentaminen 

Piensatamia  ja  laitureita rakennettiin  18.  Näistä 
kalasatamia  ja  -laitureita oli  3,  yhteysliikennelaiturei

-ta  3  ja matkailuliikenteen laivalaitureita  9.  Lisäksi ra-
kennettiin  3  rajavaratiolaitoksen merivartioaseman 

 satamaa. Vuoden aikana parannettiin  5  piensatamaa 
 ja  rakennettiin  5  kalasatamien huoltohallia.  

Valtionavut satamarakennustoiminnan tukemi-
seen 

Valtionavut kohdistuivat kokonaisuudessaan satama- 
rakennustoiminnan tukemiseen. Satamalainoja 
(korkotukilainoja) jaettiin  40  milj.mk. Lainoitus  suun-
tautui melkein kokonaan rannikolle. 

Vesitietoiminta merenkulkuhallintoon  1.3.1990 

Vesiliikenteen  organisaation kehittämiseksi merenkul-
kuhallinto  ja  merentutkimuslaitos siirtyivät liikennemi-
nisteriön alaisuuteen  1.9.1989  lukien. Kehittämistä 
jatkettiin vuoden  1 990  tulo- ja menoarvio -esityksen 
mukaisesti.  Tie-  ja vesirakennuslaitoksen vesitieasiat 
ja  niitä hoitava noin  500  hengen henkilöstö siirrettiin 
merenkulkuhallintoon  1.3.1990  lukien. Samanaikai-
sesti uudistettiin myös vesiliikenteen keskus-  ja pHri

-hallintoa. 

Vesitietoiminnan  keskeiset tavoitteet lähivuosina 

Sisävesien huomattavin rakennuskohde  on  vuosille 
 1990-93  ajoittuva  Keiteleen-Päijänteen kanava. Muilta 

osin sisävesien  (ml.  rannikon nippuhinausväylät) 
väylänpidossa toiminta painottuu tulevaisuudessakin 
olemassa olevan vesitieverkon kunnossapitoon. 
Erityisesti nippu-uittoväylästö pyritään säilyttämään 
liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Tavoite edellyttää 
parannuksia varsinkin turvallisuusriskejä aiheuttavilla 
väylillä. Satama-  ja laituriverkkoa täydennetään 
liikennetarpeen  mukaisesti. 

Maamme  ta va  ra/like nteestä  11 %  tapahtuu vesitse. Tästä uiton osuus  on  noin kolmannes. 	 29  



TIELAITOS-  palveluksessanne 

Tielaitos  1.3.1990 

Tiehallitus 	 Tiepiirit 

r tokunta 	-  I  Uusimaa 
Esko Pekkarinen 

Pääjohtaja  Turku  
Jouko Loikkanen  Sven-Åke  Blomberg  

Hallinto-osasto  I  

Ylijohtaja  Jukka  Hirvelä Hame 
Jarkko  Saisto  Martti  Annila  

J Yleishalhnto 
Henkilöstöhallinto  Kymi  
Taloushallinto  Ville  Mäkelä  
Oikeuspalvelut  

Esikunta  Hallintopalvelut  Mikkeli  
- 	 - 	 -= 	.---=---  Risto  Varmavuo 

Suunnitteluosasto  
Erkki Koskinen Pohjois-Karjala 

Tutkimuskeskus  Kauko Koistinen 
Kehittämiskeskus - 

UOIO Suunnitteluhallinto 
Tiensuunnittelu  Pekka Taskinen  
Siflansuunnittetu  

Keski-Suomi  
Tuotanto-osasto 	 Jorma Hintikka  
Matti-l-'ekKa Hasilainen  

Vaasa  
Tuotannon ohjaus  Sven  Cederberg 
Tekniset palvelut  
Geopalvelukeskus  Keski-Pohjanmaa 
Tuotannon  kehittämis-  Eero Hintikka 
palvelut  
Resurssipalvelut  Oulu  Tukenteen  palvelut Pentti  Ikonen  

_____________________  Kainuu 
Esa  Vuolteenaho  

Tie-Data  Lappi 
Sisäinen tarkastus  I  Vientioalvelukeskus  Sauli Niku -Paavo  

,. 	.. 	•... 	.:.: 

Tielaitos  vastaa yleisistä teistä 
 ja  luo tienkäyttäjille edellytyksiä 

turvalliseen  ja sujuvaan  
liikkumiseen 

Tiehankkeet  

Tiemestaripiirit 
 (162) 
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ORGANISAATIO  

Tulosohjattu tielaitos  

Valtionhallinnon uudistamisen keskeinen hanke  on 
tulosohjauksen  kehittäminen. Laitos  on  yksi neljästä 
ensimmäisestä tulosohjauksen kokeiluyksiköistä val-
tionhallinnossa. Vuonna  1989  valmisteltiin yhdessä 
valtiovarainministeriön  ja  liikenneministeriön kanssa 
laitoksen tulosohjauksen perustaksi sekä budjetin ra-
kenteen uudistus että laitoksen tulostavoitteet  ja 

 niiden mittarit. 

Budjetin rakennetta kehitettiin niin, että määrärahat 
vuodelle  1990  myönnettiin entistä suurempina koko-
naisuuksina. Laitoksen toim ivalta voimavarojensa 
käytössä  ja  suuntaamisessa lisääntyi. 

Samassa yhteydessä laitokselle suunniteltiin  tu
-lostavoitteet.  Tavoitteet asetettiin laitoksen yhteiskun-

nallisille tehtäville: liikenteen sujuvuudelle, liikennetur-
vallisuudelle  ja  teiden kunnolle. Lisäksi asetettiin 
tulostavoitteet laitoksen taloudellisuudelle  ja  tuot-
tavuudelle sekä toiminnan kehittämiselle. Tulostavoit

-teet  suhteutettii  n  budjetissa osoitettuihin 
määrärahoihin. Voimavaroja koskevan toimivallan 
rinnalla laitokselle asetettiin vastuu tulostavoitteista. 

Keskushallinnon  ja  piirien välillä käytiin syksyllä  1989 
tuloskeskustelut  piirien tulostavoitteista  ja  rahoi-
tuksesta. Niistä sovittiin pääjohtajan  ja  piiri-insinöörien 
välillä, kun vuoden  1990  budjetti oli hyväksytty  ja 

 lUkenneministeriö  oli vahvistanut laitoksen tulostavoit
-teet.  

Laitokselle luotiin siis vuoden  1989  aikana  tu
-losohjauksen  perusedellytykset. Tulostavoitteiden 

määrittelyn  ja  mittaamisen sekä budjettiuudistuksen 
ohella  on  tehty työtä uudistuksen läpiviemiseksi 
esimiesten  ja  henkilöstön keskuudessa. Erityisesti 
tulospaikkiokokeiluilla, yhteistoiminnan kehittämisellä, 
henkilöstökoulutuksella  ja  tiedotuksella  voitiin vuoden 

 1989  aikana hyvin tukea tulosohjauksen kehittämistä. 
Myös laitoksen organisaation  ja  tehtävärakenteen 

 uudistus valmisteltiin vuonna  1989.  Uuden tielaitoksen 
säädökset tulivat voimaan  1.3.1990.  

Organisaatio 

Uuden tielaitoksen  1 .3.1990  voimaan  tullut  organi-
saatio pyrkii korostamaan  ja  tukemaan tulosohjauksen 
onnistumista. Keskeiset muutokset koskevat toimialan 
selkiyttämistä, uutta johtokuntaa  ja  keskushallinnon: 
tiehallituksen organisaatiota. Tiepiirien toimivallan  ja 

 tehtävärakenteen perusmuutokset  tehtiin  jo  vuonna 
 1988.  

Laitoksen toimiala vakiintui vesitietoimintojen siir-
tyessä merenkulkuhallintoon  1 .3.1990.  Samalla 
laitoksesta siirtyi merenkulkuhallintoon noin  500 

 henkilöä  ja  noin  2 %  laitoksen kokonaisrahoituksesta. 

Laitoksen perinteinen kollegio korvattiin uudella johto- 
organisaatiolla, johtokunnalla. Johtokunnassa  on 

 edustettuna tielaitoksen toiminnan kannalta tärkeitä 
ulkopuolisia asiantuntijoita  ja  vaikuttajia  ja  myös laitok-
sen henkilöstön edustus. Valtioneuvosto  on  nimittänyt 
tielaitoksen johtokunnan  1.3.1990  alkavaksi kolmivuo-
tiskaudeksi. 

Johtokunnassa ovat: 
Puheenjohtajana 

Pääjohtaja Jouko Loikkanen 
Varapuheenjohtajana 

Apulaisosastopäällikkö Mikko Talvitie,  LM 
 Jäseninä 

Pääjohtaja  Ulf  Sundqvist,  STS -  pankki 
Ylijohtaja Sirkka Hautojärvi ,Ympäristöministeriö 
Johtaja Kullervo  Lehtonen,  Kymmene  Oy 
Johtaja Esa Tommila, Teollisuuden Keskusliitto 
Piiriluottamusmies Raimo Pakarinen 
Rakennusmestari Timo Bläberg 

Tielaitoksen keskushallintona  toimii  1 .3.1990  lukien 
tiehallitus. Aluehallinnon muodostavat tiepiirit. Laitok-
sen toimintaa ohjaa  ja  valvoo johtokunta. Pääjohtaja 
johtaa laitosta apunaan ylijohtaja, tiehallituksen 
johtajat  ja  piiri-insinöörit. Keskushallinnon organisaatio 
muodostuu ylijohtajan vastuulla olevasta esikunnasta, 
johtajien vastuulla olevasta hallinto-, suunnittelu-  ja 

 tuotanto-osastojen muodostamasta tukiorganisaati
-osta  sekä erillisistä, tulosvastuussa olevista palve-

luyksiköistä, joita ovat  Tie-Data  ja  Vientipalvelu
-keskus. Tavoitteena  on  keventää keskushallintoa  ja 

 kehittää sitä tulosyksikköinä toimivien tiepiirien  tu
-losohjauksen,  seurannan  ja  kehittämisen suuntaan.  

31 
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HENKILÖSTÖ 

Henkilöstön määrä 

Laitoksen henkilöstö:  on  vuosina  1980- 1989  vähen-
tynyt noin  3400  henkilöllä. Väheneminen  on  ta-
pahtunut luonnollisen poistuman kautta. Siihen ovat 
vaikuttaneet rakennushankkeiden painottuminen 
päätieverkolle sekä menetelmien,  teknologian ja  or-
ganisaation kehittyminen. Väheneminen hidastuu. 
Suunnitelmien mukaan henkilöstö vähenee edelleen 
vuoteen  1995  mennessä noin  800  henkilöllä. Lisäksi 
merenkulkuhallintoon siirtyi vuonna  1990  vesitietoi-
mintojen uudelleenorganisoinnin  yhteydessä noin  500 

 henkilöä. 

Vakinaisen henkilöstön kokonaispoistuma vuonna 
 1989  oli  721  henkilöä. Uudelle varhaiseläkkeelle siirtyi 

 162  henkilöä, työkyvyttömyyseläkkeelle  156  henkilöä 
 ja vanhuuseläkkeelle  198  henkilöä. Toisen työnan-

tajan palvelukseen lähti  84  henkilöä. 

Laitoksen henkilöstömäärä vuoden  1989  lopussa oli 
 11687 (v. 1988 12319),  josta vakinaista henkilöstöä 

 9873 (10284)  ja  määräaikaista  1814 (2035).  Tilasto- 
ajankohtana vakituinen henkilöstö oli  411  ja  määräai-
kainen  221  pienempi kuin edellisvuonna. Todelliseksi 
henkilöstömäärän vähenemiseksi vuonna  1989 

 arvioidaan noin  460  erityisesti varhaiseläkepoistu maa 
korvaavan henkilöstön uushankinnan ajoittuessa 
alkuvuoteen  1990.  

Palkkaus  ja  palkitseminen 

Laitoksessa kokeiltiin vuosina  1 988  ja  1 989  neljässä 
piirissä erilaisia tulospalkkausmalleja. Kokeilujen 
tulokset olivat  varsin  myönteisiä piirien johtamisen, 
toiminnan taloudellisuuden  ja  tuottavuuden sekä myös 
henkilöstön kannalta. Saatujen kokemusten perus-
teella kokeilua laajennettiin  koko  laitokseen vuoden 

 1990  alusta. 

Tulospalkkiot  ovat olennainen  osa  laitoksen  tu-
losjohtamista. Sen  avulla  on  voitu kehittää esimies- 
työtä  ja  yhteistoimintaa  ja  ulottaa tulosjohtaminen 
työyksikkötasolle. 

Laitos osallistui myös virkapalkkauksen kehittämi-
seen. Vuonna  1989  toteutettiin virkojen vaativuuden 
luokittelu  ja hyödynnettiin sen  tuloksia palkkausjärjes-
telyjen yhteydessä. Laitos osallistui myös virkamies-
ten henkilökohtaisen palkkauksen kehittämiseen, mitä 
koskeva kokeilu käynnistyi vuoden  1 990  alussa. 

Yhleistoiminnallinen  johtaminen 

Tielaitoksen  uusi yhteistoimintasopimus "Yhteistä 
tietä" tuli voimaan  15.6.1989. Se  korostaa välitöntä 
yhteistoimintaa työpaikoilla,  ja  näin  se  edistää laitok-
sessa omaksuttua tulosjohtamista. Yhteistoiminnan 
piiriin liitettiin työsuojelu, jolloin erillistä työsuojeluorga-
nisaatiota ei tarvita. 

Yhteistoimintakoulutus  käynnistyi syksyllä  1 989 YT - 
kouluttajien valmennuksella. Laitoksen  koko  hen-
kilöstö perehdytetään yhteistoimintaan vuoden  1990 

 aikana. 

Asiallinen valta  ja  vastuu henkilöstöasioiden hoidossa 
 on  siirtymässä entistä selkeämmin laitokselle  ja 

 laitoksen sisällä tulosyksiköille. 

Henkilöstön kehittäminen 

Tielaitoksen  henkilöstön kehittämisessä keskityttiin 
entistä selkeämmin tärkeimmille tulosalueille: 

• 	johdon koulutus  ja  kehittäminen 
• 	ammatilliset koulutusohjelmat  ja 
• 	ajankohtaiskoulutus  

Johdon koulutuksen pääpaino oli laitoksen uudistus- 
prosessin  ja tulosohjauksen  tukemisessa. Tulosyk-
siköiden johtoryhmien kehittämisseminaarien (kuusi 
johtoryhmää) ,tulosjohtamiskoulutuksen  (600  osanot-
tajaa)  ja  keskijohdon koulutusohjelman  (JOKE, 12 

 kehittämisryhmää)  keskeisiä sisältöjä olivat tulosajat-
telu  ja tulosjohtaminen, asiakaslähtöisyys  sekä yhteis-
toiminnallinen ihmisten johtaminen. 

Ammatillisten koulutusohjelmien tehtävänä  on  sy-
ventää  ja  laajentaa ammatillista osaamista, kehittää 
liikkuvuutta  ja  edistää monitaitoisuutta. Monitaitokuljet-
tajien  ja toimistohenkilöstön koulutusohjelmia  jatkettiin 
entisessä laajuudessa. Uutena koulutusohjelmana 
käynnistyi tiemestareiden täydennyskoulutus. 

Määrällisesti suurin  osa  koulutuksesta oli edelleen 
ajankohtaiskoulutusta, jolla tuetaan kehittämishank-
keiden toteuttamista  tai  ylläpidetään henkilöstön osaa-
mista. 

Niin ammatillisissa koulutusohjelmissa kuin ajankoh-
taiskoulutuksessakin avainasemassa ovat olleet lai-
toksen omat kouluttajat, jotka ovat oman toimensa 
ohella vastanneet laadukkaasta opetuksesta. 

Tulosjohtamiskoulutusta 	 33  
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TUTKIMUS  JA  KEHITTÄMINEN 

Kohti parempia päällysteitä 

Asfalttipäällysteiden tutkimusohjel  ma  (ASTO)  jatkui. 
Kehittämistavoitteiden mukaan pääteiden päällystei

-den  urautuminen  vähenee  30  %  ja vuosikustan-
nukset  20  %,  muiden teiden kestoikä kasvaa  20  %  ja 
vuosikustannukset  alenevat  5  %  vuoteen  1 986  verrat-
tuna. 

ASTO-ohjelma aIkoi  1987  esitutkimuksella  ja  varsinai-
nen tutkimus tapahtuu vuosina  1988  -  1992  käsittäen 

 78  projektia. Ohjelman laajuutta  ja  monipuolisuutta 
kuvannee  se,  että mukana  on 35  kivilajia,  9  bitumiva-
riaatiota,  11  bitumiöljyvariaatiota,  8  kumibitumiseosta. 

 3  massatyyppiä,  9  kuitua,  16  filleriseosta,  2  mäntyöljy-
pikeä,  2  tartu ketta jne. 

Varsinaisista tutkimuksista  on  valmistunut kes-
topäällysteiden kiviainestutkimukset sekä levitys-, 
tiivistys-  ja kuljetustutkimukset. Sideaine- ja 
lisäainetutkimuksista  sekä asfalttiasematutkimuksista 
suurin  osa  on  tehty. Kaikkiaan  12  koetietä  ja  niiden 
tekniset ratkaisut  on  valittu. Kesällä  1990  rakennetaan 
koepääl  lyste  et.  

Massatutkimusten  perusteella merkittävin päällysteen 
kulumiseen vaikuttava massatekijä  on  kiviaines,  sitten 
massatyyppi eli kiviaineksen rakeisuus  ja lisäaineet 

 sekä kolmantena sideaine. Kun kaikki parhaat omi-
naisuudet kootaan samaan asfalttimassaan voidaan 
päällysteen kestoikää vähintään kaksinkertaistaa 

Päällysteen deformoituminen (painuminen)  on  moni-
mutkaisempi ilmiö. Tutkimusten mukaan tiiveimmän 
käyrän mukaiset päällysteet saadaan useimmissa ta-
pauksissa hyvin deformoitumista kestäviksi.  Sen 

 sijaan hyvin kulutusta kestävillä massoilla  on  tarvit-
tavat lisäaineet osattava valita oikein, jottei deformoi-
tumisriski nousisi liian suureksi. 

Kenttätutkimusten  mukaan tyypilliset päällystevirheet 
kuten lajittumat  ja  epätasaisuudet voidaan välttää 
käyttämällä oikeaa töiden tandistusta, kourulavaa kul-
jetuksissa  ja  oikeaa jyräyskaaviota. 

Hyvät kokemukset tiesääpalvelusta 

Tielilkenne  edellyttää  valpasta ja  oikea-aikaista 
talvikunnossapitoa. Tiemestarin  on  hallittava  sää-  ja 
kelitilanne.  Sää-  ja kelitiedottamisesta  on  tullut 

 keskeinen  osa  tilan nejohtamista. 

Laitos kehittää tiesääpalvelujärjestelmää, joka välittää 
käyttäjälle reaaliaikaiset tiedot  66  :lta tiesääasemalta 

 sekä sääennusteet tutka-  ja satelliittikuvineen.  Järjes- 

telmä otetaan käyttöön vuosina  1990-91.  
Kymen piirissä järjestelmää kokeiltiin vuoden mittaan 

 ja tiemestarit  pitivät sitä välttämättömänä tämän 
päivän tienpidossa. 

Tiesääpalvelu  kattaa aluksi kunnossapidon käyttötar-
peet; samanaikaisesti kehitetään erilaisin kokeiluin 
myös tienkäyttäjäinformaatiota. 

Tienkäyttäjän sääpalvelun  kehittäminen  on  yhteistyö-
tä. Kokeiluja  on  toteutettu eri tahojen kanssa,  osa  ko-
keiluista jäänee pysyväksi käytännöksi: 
• 	puhelinpalvelu  valtatie  1  Itä yhteistyössä Ilma- 

tieteen laitoksen  ja PTL- Telen  kanssa. 
• 	tiedon välitys paikallis-  ja alueradioille 
• 	kuvaruutuinformaatio huoltoasemalla  

Palvelun muodot kehittyvät nopeasti. Kokeiluilla löy-
detään oikeat kanavat tavoittaa suomalainen 
tienkäyttäjä, joka talvisiin olosuhteisiin tottuneena 
vaatii erilaista tiedottamista kuin mihin muissa maissa 

 on  totuttu. 

Päällystetyn tiestön hallintajärjestelmä otettu 
käyttöön 

Tuotannon ohjausjärjestelmät (hallintajärjestelmät) 
ovat mikrotietokdneympäristöön tehtäviä ohjelmistoja, 
joita käytetään tienpidon suunnittelussa  ja 

 ohjauksessa. Niillä pyritään löytämään kullekin tienpi
-don  osa-alueelle yhteiskunnan kustannusten kannalta 

optimoitu palvelutaso  ja sen  vaatimat toimet. 

Hallintajärjestelmät  jaetaan tienpidon kehittämisen, 
ylläpidon  ja  hoidon hallintajärjestelmiin. 

Vuonna  1989  pääpaino oli rakenteellisen ylläpidon 
hallintajärjestelmien kehittämisessä. Päällystetyn 
tiestön ylläpidon hallintajärjestelmät  on  otettu 
käyttöön , mutta kehittäminen jatkuu. Siltojen  hallin-
tajärjestelmän  pohjaksi  on  valmistumassa uusittu 
siltarekisteri  ja  siihen liittyvä siltojen kunnon  tar

-kastusjärjestelmä. Soratiestön hallintajärjestelmä  on 
 kehittelyasteella.  

Uusi relaatiotietokanta kehitteil  lä tiensuunnit-
teluun 

Tiehankkeiden  vaikutusten arvioinnissa painotuttiin 
liikennetaloudel  listen  laskentaperusteiden tarken-
tamiseen.  Samanaikaisesti hankkeiden arvioin-
tiohjelmistoja parannettiin. Uusittu ohjelmisto otetaan 
käyttöön vuoden  1990  alkupuolella. 

Tietokeneavusteisen tiensuunnittelun  tehostamiseksi 
aloitettiin uuden relaatiotietokannan  ja  graafisen 

Kiviaineskoetietä  Landen moottoritiellä välillä Kera  va  -  Järvenpää. Kesällä  89  tehty  ja  huhtikuussa  90  kuvattu.  
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TUTKIMUS  JA  KEHITTÄMINEN  

käyttäliittymään  perustuvan ohjelmiston kehittäminen. 
Valmista ohjelmistoa käyttävät sekä tielaitoksen omat 
että useiden konsulttiyritysten suunnittelijat. 

Pääteille  150 automaattisla mittausasemaa  

Uusi tierekisterin tietokantaratkaisu otettiin 
käyttöön  .Se  mandollistaa tierekisterin entistä  mo-
nipuolisemman  hyväksikäytön tienpidon suunnittelun 
tietojärjestelmissä. Tierekisteriä voidaan käyttää myös 
tehokkaammin kuljetusten suunnittelussa  ja 

 tienkäyttäjien palvelussa. 

Liikenteen automaattista mittausta kehitettiin  ja 
pääteille  perustettiin  150  kiinteää mittausasemaa. 
Niissä voidaan automaattisesti kerätä tiedot  mm. 

 autojen määrästä, nopeudesta, koosta jne. Tiedot 
siirretään puhelinlinjaa pitkin ao. tiepiiriin, jossa 
voidaan seurata tosiaikaisesti liikennetilanteen kehitty-
mistä. Kerätyn havaintoaineiston avulla saadaan 
tiedot pääteiden liikenteen kehityksestä, tunti-, päivä- 
ja kuukausivaihteluista. Kertyvää  tietoa käytetään 
hyväksi liikenneturvallisuustutkimuksissa,selvitet-
täessä sään  ja kelin  vaikutusta liikenteen nopeuksiin 
jne. Liikenteen automaattista mittausta tullaan vuo-
sina  1990 - 91  täydentämään  18  automaattisella 
vaaka- asemalla, jotka punnitsevat ajoneuvojen 
akseli-  ja kokonaispainot. 

Lilkennevirtamallien  kehitystyö jatkui. Siinä  on  tavoit-
teena malli, jolla voi selvittää erilaiset maankäytön  ja 
aluerakenteen  aiheuttamat fyysisen liikkumisen 
tarpeet.Näitä malleja tarvitaan selvitettäessä 
yhteiskuntakehityksestä johtuvia tieverkon kehittämis-
tarpeita. Kuntien välisistä henkilöautomatkoista saatiin 
valmiiksi koeversio. 

Liikenneonnettomuusriskimallin  kehitystyössä valmis-
tui erilaisten maaseutumaisia tieolosuhteiden onnet-
tomuusriskiä kuvaava malli. Tienpitotoimenpiteiden lii-
kenneturvallisuusvaikutusten arviointi  on  näin entistä 
luotettavampaa. Laajaan kirjallisuustutkimukseen 
perustuva käsikirja julkaistiin eri toimenpiteiden  turval-
lisuusvaikutuksista. 

Yrityskuvatutkimus  

Tie-  ja  vesirakennuslaitos (TVL) tilasi historiansa en-
simmäisen yrityskuvatutkimuksen keväälläl  989.  Tut-
kimuksessa kysyttiin suuren yleisön, yhteistyötahojen 

 ja  oman henkilöstön mielipiteitä laitoksesta. 

TVL  koettiin  koko  maan hyvinvoinnin kannalta 
tärkeäksi  ja sen  roolia tulevaisuuden suunnittelussa 
pidettiin tärkeänä. Negatiivisista ominaisuuksista 
nousivat esille kankeus, joustamattomuus  ja 

byrokraattisuus. 

Kriittisimmin TVL:  n  toimintaan suhtautuivat tienvarren 
yrittäjät  ja kuljetusliikkeiden  edustajat. Myönteisimmin 
TVL:n toimintaa arvioivat kuntien edustajat.  He, 

 samoin kuin suuri yleisö, antoivat parhaat arvosanat 
TVL:n tehokkuudesta suunnitelmien teossa  ja  raken-
tamisessa. 

Vuoden aikana tehtiin paljon töitä yhteistyön paran-
tamiseksi kansalaisten  ja TVL :  n  välillä. Laitoksen 
toimintaa  on  organisoitu uudelleen  ja  työtä jatketaan 
edelleenkin. Toiminnan joustavuutta lisätään  ja  hen-
kilökuntaa koulutetaan ottamaan asiakkaiden tarpeet 
toiminnan lähtökohdiksi. Prosessi  vie  oman aikansa 

 ja  työ jatkuu vielä  90-  luvun alkupuolella. 

Kansainvälistä yhteistyötä  

Tie-  ja  vesirakennuslaitos osallistui edellisten vuosien 
tapaan eri kansainvälisten järjestöjen toimintaan  ja 

 työskentelyyn. 
Tälläisia  kansainvälisiä  yhteistyöjärjestöjä  ovat  
- 	PIARC,  Permanent International Association of 

Road Congresses 
- 	PIANC,  Permanent International Association of 

Navigation Congresses 
- 	OECD, Organization for Co-operation and 

Development 
- 	ECE,  Economic Commission for Europe 
- 	ICHCA,  International Cargo Handling 

Coordination Association 
- 	IALA,  International Association of Lighthouse 

Authorities 
- 	AIPC,  Association lnternationale des Pontes et 

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

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

- 	TAB, Transportation Research Board 
- 	PTRC,  Planning and Transport Research and 

Computation 
- 	UNCTAD,  United Nations Conference on Trade 

and Development  
Pohjoismaisia  yhteistyöjärjestöjä  ovat  
- 	PTL,  Pohjoismaiden Tieteknillinen Liitto 
- 	NKVrrTV,  Nordisk Kommitté för Vägtrafiklag 

stiftning/Trafiktekniska  utskottet 
- 	NKTF,  Nordisk Kommitté för Transporteko- 

nomisk Forskning 
- 	NORDPIANC,  Permanent International 

Association of Navigation Congresses 
- 	NAT,  Nordiska Rådets ämbetsmannakommit- 

té för Transportfrågor, Planeringsutskottet. 

LIIkenteen  automaattista mittausta 	 37 
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PROJEKTITOIMINTA  

Laitoksen projektitoiminta kasvoi edelleen Kymme-
nessä maassa oli  29  hanketta käynnissä. Vuoden 

 1989  hankekustannukset  olivat  154  milj.mk  ja  me-
neillään olevien hankkeiden yhteinen kustannusarvio 

 on  yli  600  milj.mk.  Kaupallisen viennin mandollisuuksia 
selvitettiin panostamalla markkinointiin. 

Kehitysyhteistyö  

Vietnam 
Pha  Rungin telakan ns.  Follow-up -projekti alkoi. Ta-
voitteena  on  saada telakka taloudellisesti kannatta-
vaksi  ja  niin Suomen suora tuki voidaan  projektin 

 päättyessä vuonna  1991  lopettaa.  

Bangladesh 
Chittagongin  sataman konttitermiriaalin kehittäminen 
jatkui. Liikennemäärä oli  100 000  konttia.(v.88  70 000 

 konttia). 
Monglan  satamaan toimitettiin konttilukkeja  ja  koulutus 
käynnistyi. 

Mosambik 
Nacalan  kaupungissa konttiterminaalissa aloitettu 
koulutus eteni  koko  sataman toimintaan. Rakentami-
sessa tehtäväkenttänä oli sataman ulkopuolella tien 
parannustyöt  ja  sairaalan sekä koulujen laajennukset. 
Kustannusarvio  on  yhteensä  54  milj.mk. 
Beiran  satamassa keskityttiin tilapäisen konttitermi-
naalin kehittämiseen  ja  henkilöstön kouluttamiseen 
FINNIDA:n  ja SIDA:n  rahoituksella. Sataman kone-  ja 
kunnossapitohallin  urakka käynnistyi. Kaupungin vesi-
laitoksen toimintaa kehitettiin vedenjakeluverkoston 
kuntoa selvittämällä  ja  korjaamalla. 

Sambia  
Maan tielaitokselle toimitettujen kolmen murskauslai

-toksen  käyttöä tehostettiin ohjaamalla  ja  kouluttamalla 
henkilökuntaa. 
Lusakan tiepiirin tiestön kunnossapidon kehittämis-
projekti käynnistyi. Asiantuntija-apu suunnattiin 
mm.päällystettyjen  ja sorateiden  kunnossapitoon. 
Myös kalustoa toimitettiin. 

Tansania  
Dar es  Salaamin  sataman konttiterminaalin ensimmäi-
nen vaihe saatiin päätökseen. Sataman kehittämi-
seen osallistuvat Suomen ohella Ruotsi, Tanska  ja 

 Hollanti. Suomen osuus  on 150  milj.mk.  Suomi 
 toimittaa konttiterminaalin koneet  ja  antaa niiden 

käyttö-  ja huoltokoulutusta  sekä osallistuu myös 
konttiliikenteen järjestelyihin. 
Tansanian  ja Sambian välisen Tazaran radan  onnetto-
muuksien vähentämisprojekti  ja radan raivauskalusto

-toimitukset jatkuivat. 
Tansanian kanden eteläisen maakunnan Mtwaran  ja 

Lindin tienpidon  kehittämiseksi käynnistyi kolme toisi-
aan tukevaa tieprojektia:  Mtwara  -  Lindi-  tien peruspa-
rantaminen, pääteiden perusparantaminen  ja  kunnos-
sapito, maaseututeiden perusparantamien  ja  kunnos-
sapito. Kustannukset tästä neljän vuoden hankkeesta 
ovat yli  100  milj.mk.  

Peru 
Tienpidossa  käytettävien tiekoneiden kunnostaminen 

 ja  siihen liittyvä henkilöstöapu jatkui. Tienparannus-
suunnitelmaa tehtiin  15  km:n pituiselle tieosalle  An-
deilla.  

Etiopia  
Tien  kunnossapitoprojekti  käynnistyi. Siinä tuetaan 
yhden tiepiirin toimintaa asiantuntija-avulla sekä  vara- 
osa- ja laitetoimituksilla.  Merkittävin laitteista  on  murs-
kauslaitos oheislaitteineen.  

Kenia 
Liikenneturvallisuusprojekti  jatkui. Vuoden  1989  loppu-
puolella käynnistyi viides  ja  todennäköisesti viimeinen 
vaihe.  

Botswana  
Rautateiden toiminnan kehittämiseksi käynnistyi 
hanke, joka käsittää raivausnosturitoimituksen  ja 

 koulutusta.  

Zimbabwe 
Mutaren ohikulkutie  tulee muodostamaan osan Beiran 
satamakaupunkiin johtavaa tietä  ja  on  täten SADCC

-alueellisesti tärkeä. Ohikulkutien kannattavuusselvitys 
tehtiin vuonna  1987  ja  vuoden  1989  loppupuolella 
käynnistyi ohikulkutien lopullinen suunnittelu. 

Kaupallinen vienti 

Kiinassa käynnistyi Shandongin provinssissa teiden 
kunnossapitotutkimus, joka käsittää  PMS-mallin  ke-
hittämisen yhden tiepiiriin kunnossapitoon. Aiesopi

-mus  allekirjoitettiin hankkeen laajentamisesta muihin 
piireihin. TVH:n  ja  Kiinan liikenneministeriön välillä al-
lekirjoitettiin lisäksi yleinen yhteistyösopimus. 

Louhinnassa  ja murskauksessa  annettiin kolmelle ku-
nalaisryhmälle koulutusta Suomessa Tanskan tielai

-toksen alikonsulttina. 

Indonesiassa  tehtiin tutkimus  ja projektiehdotus pai-
kallisteiden  parantamisesta Malukun provinssissa. 

Maailmanpankin hankkeessa päästiin marraskuussa 
ensimmäistä kertaa lyhyelle listalle Beiran satamakou-
lutuksessa järjestettävässä tarjouskilpailussa. Tarjous 
jätettiin maaliskuussa  1990.  

Päällystämistä Sambiassa 	 39  
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TVL:N  MENOT 

Käytetyt määrärahat tehtävittäin  1984 1985 1986 1987 1988 1989  
milj.  mk 1  

Tie-  ja  vesirakennushallinto  yhteensä  361,3 402,0 417,2 461,6 506,9 561,4 
Palkkaukset  296,6 327,6 330,5 372,8 412,9 435,9  
Muut kulutusmenot  47,2 50,6 55,4 59,9 63,3 67,2  
Tietokoneetjatoimistokalusto  3,9 10,7 15,5 16,4 6) 6)  

Sekalaiset menot  13,6 13,1 15,8 12,5 30,7 58,3  
Tiet yhteensä  31 09,8 3383,8 3679,5 4069,3 4239,5 4653,1  

Kunnossapito  1323,7 1474,5 1489,0 1580,5 1694,8 1867,3  
Avustukset  124,0 156,7 184,8 225,4 230,8 220,2  
Kaluston hankkiminen  97,3 115,7 138,8 165,3 187,9 149,6  
Talonrakennukset2  40,7 51,7 43,1 45,5 27,1 39,3  
Tekeminen234  1376,1 1427,1 1642,4 1856,4 1898,6 2145,4  
Ulkop.  tehtävät työt  53,5 52,1 67,9 65,4 57,5 68,2  
Tiealueetjatontit  104,5 106,0 113,5 130,8 142,8 163,1  

Vesitiet  ja  satamat yhteensä7  161,2 193,3 168,6 233,8 232,0 269,4  
Palkat, käyttö, kunnossapito  36,2 37,4 39,1 45,0 46,8 49,7  
Satamien  rak.  avustus  3,1 4,0 5,3 6,1 6,4 6,7  
Kalusto, talonrak., vesiteiden  ra- 
rakentaminen 25  56,5 57,6 44,4 53,6 46,9 56,2  
merenkulkuhallituksen työt  31,8 36,0 29,2 41,7 18,0 3,6  
Muutvieraattyöt  33,6 58,3 50,6 87,4 113,9 153,2  

TVL:n  menot yhteensä  3632,3 3979,1 4265,3 4764,7 4978,4 5483,9  
(vuoden  1989  kustannustasossa) 8  4596,4 4826,8 5069,0 5426,5 5371 .4  

Tienpitoon käytetyt määrärahat (kunnossapito  ja  tekeminen) 

Uusimaa  344,0 384,6 432,7 468,5 533,1 653,0 
Turku 352,2 375,4 408,7 440,4 455,9 522,2  
Häme  299,0 328,4 343,6 389,2 403,7 445,5  
Kymi  142,4 161,2 169,4 191,5 204,7 238,5  
Mikkeli  142,4 157,8 166,2 178,3 209,6 224,8  
Pohjois-Karjala  132,4 138,8 144,9 149,8 146,1 142,7  
Kuopio  168,3 171,4 192,3 201,5 191,2 259,8  
Keski -Suomi 162,0 176,2 194,2 237,1 243,8 276,2 
Vaasa 231,2 258,3 268,3 301,1 293,1 334,0  
Keski-Pohjanmaa  101,9 103,5 108,8 113,5 118,7 120,2 
Oulu 151,8 173,0 174,2 209,7 239,0 243,9  
Kainuu  134,5 133,7 141,5 137,3 134,9 131,9  
Lappi  297,7 291,5 320,6 342,3 324,4 366,1  
TVH  40,0 47,8 66,1 76,9 95,2 53,9 
Koko  maa  2699,8 2901,6 3131,5 3436,9 3593,4 401 2,7  

Siirtomäärärahojen  osalta  on  taulukossa ao. vuonna käytetyt  varat 	6)  Sisältyy kohtaan "Kaluston  
2) Mukaanlukien ulkopuolinen rahoitus 	 hankkiminen  
3) Sisältää kunnossapidontyöllisyysmäärärahat 	 7)  Vesitiet  1.3. 1990  lukien MKHrssa 

Rakentaminen  ja  suunnittelu yhteensä 	 8)  tr-ind.  123, 1985=100 
5)  Sisältää vesitiealueiden hankkimisen  
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AVAI  NTI  ETOJA 

 

Kehitystietoja  vuosilta  1960-1990 (1960=indeksi 100) 

Autokanta  

Yleisten teiden liikennesuorjte 

Kunnossapidon rnäärårah at 1  

Yleisten teiden pituus 

Kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet 

Tienrakentamisen määrärahat 1  

TVL ri  henkilöstö 	 H 
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Vuodet  1980-1989 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989  

Suomenautokanta(l000autoa)  1 393 1 453 1 533 1 598 1 668 1 747 1 829 1 920 2034 2150  
henkilöautot  1 226 1 279 1 352 1 	410 1 474 1 546 1 620 1 699 1 796 1 900 
muutautot  167 174 181 188 194 201 209 221 238 250  

Yleisten teiden Ilikennesuorite 
(mrd autokm)  18,1 18.4 19,1 19,8 20,6 21,6 22,5 23,9 25,6 27,1  
henkilöautot  14,8 15,0 15,6 16,2 16,9 17,8 18,4 19,7 21,3 22,6  
muut autot  3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 4,1 4,2 4,3 4,5  

Tieliikenneonnettomuudet 
yleisillä teillä 

kuolemaan johtaneet  323 335 338 340 319 315 357 352 404 469 
vammoihinjohtaneet  3805 3774 3767 3863 3791 3935 4076 3792 4380 4343  

Yleiset tiet,  km  (sis.  rampit  ja  74958 75203 75448 75663 75848 76061 76223 76369 76509 76717 
valtatiet 	lauttavälit)  7340 7432 7393 7394 7408 7420 7426 7432 7437 7461 
kantatiet  3690 3688 3 682 3 778 3 773 3790 3 960 3955 3 991 4 033 
muutmaantiet  29316 29379 29529 29465 29608 29666 29562 29662 29703 29695 
paikallistiet  34522 34704 34844 35026 35059 35185 35275 35320 35354 35528 

Päällystetilanne,  km  (sis.  rampit) 
kestopäällyste  13467 13744 14048 14326 14565 14761 14939 15213 15600 15895 
kevytpäällyste(öljysorayms.)  22207 22861 23769 25043 26116 27261 28260 29053 29616 30091  
sora  39226 38540 37574 36237 35111 33984 32970 32049 31240 30677 

Kevyenliikenteenväylät  1139 1281 1437 1652 1788 1945 2087 2215 2326 2496  

Valaistut tieosat  5292 5 560 5775 6 101 6 320 6 595 6844 7071 7447 7822 

SilIat(eisis.putkisiltoja)  8766 8812 8874 8971 8993 9068 9089 9150 9238 9379 
painorajoitetut  867 745 593 417 437 399 365 352 335 532 

Lauttapaikat  93 89 87 88 84 77 69 68 67 66  

Tienpitoon käytetyt määrärahat  
milj,  mk  (v. 1989  kustannustaso)  3445 3336 3357 3510 3 416 3520 3721 3914 3877 4012  

Tekeminen  1885 1802 1852 1842 1741 1731 1952 2114 2048 2145  
Kunnossapito  1 560 1 534 1 505 1 668 1 675 1 789 1 769 1 800 1 829 1 867  

Tarvikkeet  ja  tarveaineet  
milj,  mk  (V.  l989kustannustaso) 333, 364 394 432 428 441 397 384 416 443 

TVL:nhenkilöstö  15102 1A773 14628 14108 13320 13200 13092 12706 12319 11687  

Oma kunnossapitokalusto, kpl 
tiehöylät  600 589 582 573 555 535 515 505 498 486  
kuorma-autot (raskaat)  982 946 934 906 909 897 874 855 836 830 
pyörätraktorit  442 477 447 444 412 385 367 344 312 279 
pyöräkuormaimet  156 159 157 166 184 183 181 176 191 192 

Kehitysyhteistyöprojektit  
milj.  mk(v. l989kustannustaso)  66 75 65 57 38 56 68 107 133 154  

Kotimaan vesillikenteen kuljetus- 
suorite (mrd. tonnikm)  5,2 5,0 4,5 4,6 4,3 4,2 4,5 4,2 4,1 

Vesiteihin  käytetyt määrärahat  
milj,  mk  (v. 1989  kustannustaso)  153 154 168 160 164 173 150 164 132 127 

vesitietyöt  73 83 84 79 72 70 52 62 51 50  
käyttö jakunnossapito  40 40 42 45 46 45 46 51 51 49  
merenkulkuhallituksen rahoit- 
tamatjamuutvieraattyöt  40 31 42 36 46 58 52 51 30 28 
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VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET  I FINLAND 1989  

INFÖR DET NYA ÅRTIONDET 

Sällan kan  den  som skriver det första avsnittet i  en 
 årsberättelse konstatera att ärtiondet växlar och ännu 

mera sällsynt  är,  att han kan konstatera att ett nytt 
sekel går  in. I en  avundsvärd  situation  står enligt oss 
rutinerade årsberättelseskribenter  den,  som om ett 
knappt årtionde kan börja motsvarande  text  med att 
konstatera att ärtusendet har växlat.  

Nu är  det alltså nytt årtionde.  Jag  försöker i  min text 
så  konkret som möjligt ge  en  bild av utvecklingen  på 

 det finska landsvägsnätet  under  1980-talet.  Jag  gör 
det genom att framlägga några elementära nyckeltal. 

År  1980  var  71 %  av Finlands landsvägar belagda; i 
slutet av årtiondet  85 %;  för  de  lokala vägarna var  de 

 motsvarande talen  17%  och  31 %.  Cykel- och 
gångvägarnas längd ökade från  968 km till 2 496 km 

 dvs  158 %; de  belysta vägarnas längd ökade med  
2 718 km  dvs  53 %.  Antalet bilar ökade med  62%  och 
trafikarbetet med  51 %. 32  färjor ersattes med broar. 

 157  orter fick  en  trafiksäkerhetsplan.  Under 1  980-talet 
brukades - mätt i dagens penningvärde -totalt  17 
mrd.mk  statliga anslag  till drift  och underhåll av  de 

 allmänna vägarna och  19 mrd.mk till  investeringar i 
det allmänna vägnätet. Det kan nämnas att mo-
torvägsbyggandet, som legat nere i ett årtionde, satte 
igång igen i  mitten  av 1980-talet. 

För vattenvägarnas  del  kan nämnas att  de  utprickade 
farledernas längd ökade med  1 300 km,  att trafiken 
genom Saima kanal ökade med  670 000 ton  dvs  65 % 

 samt som höjdpunkt, att avtalet beträffande byggan-
det av  Keitele-Päijänne  kanal undertecknades  den 25 

 januari  1990.  

Våra landsvägars skick har delvis förbättrats, delvis 
försämrats. Trafiksäkerhetsutvecklingen var i början 
av ärtiondet  god, men  försämrades  mot  slutet.  

Köernas längd fyrdubblades. Genom att forsknings- 
och registreringsverksamheten kraftigt utvecklats, har 
kunskapen om  de  finska landsvägarnas skick blivit 
rätt  god.  Det ser ut som om  vi under  1990-talets första 
hälft skulle behöva  en  kännspak nivåförhöjning av 
väganslagen för att kunna hålla våra viktigaste traf i-
kleder i det skick, som  den  gynnsamma nationalekon-
omiska utvecklingen förutsätter. Detta  är en  allvarligt 
menad vädjan. 

Året  1989  var för VVS/VVV ett  år  präglat av ett digert 
utvecklingsprogram -  en  genomgripande förnyelse - 

 men  också det  år, då  det förlöpt hela  190 år sedan 
 verket kom  till. Hans  Kungliga Majestät beslöt att 

grunda  Den  Kungliga Finska Forsrensningskom-
mittén.  Under  det namnet - Kungliga ersattes 
naturligtvis med Kejserliga - fungerade verket i  ca  ett 
halvt sekel fram  till år 1840, då  väg och vatten blev  en 
del  av verkets namn ända  till den 1 mars 1990. Då 

 försvann vattnet - ursprungsämnet - ur namnet och 
vägverket uppstod.  

Under år 1989 dog  överdirektör  Väinö Suonio. 
 Vägföreningen i  Finland  valde  år 1987  Väinö Suonio 

 till  första bärare av hederstiteln "årets vägman". Aven 
om hederstiteln skulle  ha  instiftats tiotals  år  tidigare 
skulle Väino  Suonio  med  fog  varit  den person  som 
hittills bäst gjort sig förtjänt av hedersomnämningeri. 

Jouko Loikkanen  
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VATTEN VAGARNAS BOKSLUT 

Vattenvägarnas  190 är  långa levnadsbana i väg- och 
vattenbyggnadsverket fick sitt  slut den 28  februari 

 1990. Den  började med Kungliga Forsrensnings-
kommitténs försök att kanalisera Kumo älv och 
slutade med undertecknandet av entreprenadavtalet 
för byggandet av  Keitele -Päijänne  kanal.  Den  innehöll 
både framgångar och bakslag; bokslutet  är dock  klart 
positivt. 

Farlederna i vara insjösystem fick  sin  utformning i 
stort  sett  redan  på  1800-talet. Det största projektet 

 under  perioden för kanalarbetena var när Saima kanal 
för första gången byggdes  under  åren  1845-1856. 

 Finansieringen av arbetet och det tekniska utförandet 
var stordåd med tanke  på  landets ekonomiska och 
vattenbyggnadstekniska resurser  på den  tiden. 
Kanalernas betydelse för östra Finlands ekonomiska 
uppsving var synnerligen betydande. 

Landets exporthamnar byggdes  till en  början av 
staten.  De  viktigaste var Hangö hamn och  Mäntyluoto 

 hamn i Björneborg. 

Det andra världskriget lamslog nästan helt fartygstrafi-
ken  på Saima  kanal. Kanalens nedre distrikt förlora-
des och ombyggnadsarbetena avbröts. Likaså avbröts 
byggandet av Liinahamari hamn i  Petsamo.  Stagnatio-
nen av VVV:s vattenväghållning varade ända  till  slutet 
av 1940-talet.  

Då  flottningen av timmer utvecklades ökade kraven 
 på förbättrandet  av insjöarnas farleder, vilket ledde  in 

flottningskanalernas  tidevarv. Arbetet började i Utra 
vid Pielisjoki och slutade  år 1983  i Nerkoo vid Iden - 
salmi  farled. Genom byggandet av flottningskanaler 
skapade  man  förutsättningar för utvecklandet av 
knippflottningen, som fortfarande  är  livskraftig i 
Saimenområdet. 

Strävandena att återöppna Saimens havsförbindelse 
började genast efter kriget och ledde  till  resultat  då 

 Sovjetunionen arrenderade  till Finland den del  av 
kanalen med närliggande landomräde, som blivit  på 

 andra sidan om gränsen. Kanalens tredje byggnads-
skede förverkligades i snabb takt  under  åren  1963-
1968.  Kanalen med tillhörande djupfarleder gjorde att 
Saimens hamnar igen blev havshamnar, som kan nás 

med insjö- och havsfartyg upp  till 2500 ton. Den 
 stadigt ökande trafiken  är  ett tecken  på  det nästan 

helt utbyggda transportsystemets funktionsduglighet. 
Förplaneringen av  de  större parallellslussarna har 
börjat och byggnadsarbetena kommer igång  på 10-20 

 års sikt. 

Havsfarledernas tidevarv började  på  1970-talet.  Nu 
 har farlederna  till  nästan alla viktigaste hamnar för-

djupats och breddats samt märkts enligt tidens krav; 
somliga redan för andra gången. Arbetet fortsätter 
och utvecklandet av  den  nya generationens säker-
hetsanordningar för sjöfart  är  förestående. 

Statens hamnpolitik har samtidigt baserat sig  på  ett 
flertal hamnutredningar och  -program,  som finansier-
ats bl  a  med hamnlån.  

De  nöjdaste kundgrupperna  är  möjligtvis yrkesfiskarna 
och skärgårdsbefolkningen. Byggandet av mångsidigt 
utrustade fiskehamnar har skapat förutsättningar för 
fiskerinäringens upprätthållande och tillväxt. Byggan-
det av bryggor och farleder för förbindelsetrafiken i 
skärgarden har varit  en  grundförutsättning för att 
skärgården skall kunna hållas befolkad och livskraftig. 

Fritidstrafiken  är den form  av sjöfart, som växer 
snabbast. Både våra gamla och nya kanaler  är redo 

 också för detta. Byggandet av båtleder och -hamnar 
har däremot rätt nyss satt i gång. 

Genom byggandet av sjöbevakningsstationer och 
 baser  för farledshållning och kanaler har  man  skapat 

förutsättningar för myndigheterna att betjäna vatten-
trafikanterna och skärgårdsbefolkningen. 

Byggandet och upprätthällandet av farleder, kanaler 
och hamnar har kunnat utföras med minimala re-
surser.  Man  har kommit väl överens med naturen, 
genom att högakta  den  och delvis förädla  den till 

 värdefull kulturmiljö.  

Man  bör också nämna det internationella utveck-
lingssamarbete, som startats i vattenvägorganisa-
tionens regi och som  nu  fortsätts i vägverkets  ex-
portservicecentral.  

Vattenvägarnas bokslut skapar  en god  grund för 
sjöfartsverkets kontoöppning. Traditionerna förpliktar. 

1?4J  
Jarkko  Saisto  
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SAMMANDRAG 

Trafiken 

Trafiken i vårt samhälle 

Trafiken har  en  stor betydelse i alla samhällets 
funktioner. Trafikens andel av bruttonationalprodukten 
var  år 1989 ca 8 %.  Detta tal innefattar endast  den 

 yrkesmässiga trafiken dvs  transporter,  som utförs  mot 
 betalning.  Om man  räknar med företagens och 

handelns egna  transporter,  uppgår trafikens andel av 
bruttonationalprodukten  till ca 1 0 %,  vilket motsvarar 

 45  miljarder  mark.  Trafiken har också  en  betydande 
sysselsättande verkan.  Ca 160 000  personer får  sin 

 utkomst ur transportnäringen.  

I  ett  land  som  Finland  med långa avstånd och låg 
befolkningstäthet, utgör transportkostnaderna  en 

 betydande  del  av produkternas totalkostnader. Trans-
portarbetet  per  invånare  är  i  Finland  tre gånger större 

 än  i OECD-länderna i genomsnitt. Transportkostnad-
ernas andel av produkternas värde  är  för produkter 
som blir inom landet  8-10 %  och för produkter som 
exporteras  10-15 %.  Dessa kostnader inverkar i hög 

 grad på  konkurrensmöjligheterna, varav följer att 
utvecklandet av  transport-  och trafiksystemen  är en  ur 
landets synvinkel  sett  elementär uppgift.  

66  %  av godstrafiken går  på  väg 

Godstrafiken inom  Finland  var  år 1989 36,2  miljarder 
tonkm. Av denna mängd transporteras  den  överlägset 
största delen dvs  24,3  miljarder tonkm med bil. Detta 
utgör  66 %  av  den  totala godstrafiken.  

93  %  av persontrafiken går  på  väg 

Persontrafiken inrikes var  år 1989 60,2  miljarder 
personkm. Vägtrafikens andel var  55,9  miljarder 
personkm dvs  93 %. 

Vägtrafi  ken  

Trafiken  på de  allmänna vägarna har  under  det 
gångna årtiondet ökat med medeltal  5 % per år.  År 

 1989  var tillväxten  7 %. 

Den  årliga körmängden  per  personbil var  år 1989  i 
medeltal  17 500 km.  Detta tal har  under en  längre tid 
varit  på  väg nedåt  mot den  internationella nivån  
15 000 km per år.  

Det totala trafikarbetet var  år 1989  för vägtrafikens  del 
39 miliarder bilkm. De  allmänna vägarnas andel var  

27  miljarder bilkm dvs  70 %,  gatornas  27 %  och  de 
 övriga vägarnas  3 %.  

Bilparken i  Finland  ökade  år 1989  exceptionellt 
mycket, totalt med  110 000  fordon dvs  5-6 %.  Ett 
rekordstort antal, nära  180 000  nya personbilar 
registrerades. Av dessa ersätter  ca  hälften gamla 
bilar, som skrotas ner.  

I  slutet av  år 1989  bestod bilparken i  Finland  av  2,15 
 miljoner bilar av vilka  1,9  miljoner var personbilar. 

Antalet personbilar  per 1000  invånare var  380.  Det 
motsvarar det europeiska medeltalet. 
Uppskattningsvis  2,6  miljoner personer ägde körkort, 
vilket betyder att antalet körkort  per  personbil var  1 ,4.  

Trafiksäkerheten  på  1980-talet  

Den  gynnsamma utvecklingen i antalet dödade i trafik 
som skedde  på  1970-talet  tog slut  i början av  1980- 
talet. Finländarens  risk  att dö eller skadas i trafiken 
steg med  40 %.  Antalet dödade  per år  var i början av 
årtiondet  550-600. Under de  senaste åren har i 
medeltal  700  personer dött och  12 000  skadats. 
Trafikolyckorna förorsakar årligen ekonomiska förlus-
ter  till  ett belopp av  10  miljarder  mk.  

Största delen av dödsolyckorna och över hälften av 
personskadeolyckorna sker  på de  allmänna vägarna. 
Ar  1989  var antalet dödade  på  allmän väg 5l5och 
skadade  6 578.  Av alla olyckskostnader förorsakas  ca 

 hälften av olyckor  på  allmän väg. 

Trafiksäkerheten mätt i antal dödade i förhållande  till 
 trafikarbetet var  år 1989  sämre  än  i Norden i 

genomsnitt.  Danmark  ligger  på  samma nivå medan 
 Sverige  och  Norge är  klart bättre. 

Vägtrafiken ökar fortsättningsvis snabbt  på 1990- 
talet 

Vägtrafiken antas fortsätta att växa snabbt  under 
 1990-talet förutsatt att  den  ekonomiska utvecklingen 

fortfarande  är  gynnsam och personbilarnas inköps- 
och driftskostnader inte i betydande  grad  stiger. 
Antagandet stöds också av det faktum att  den  aktiva 
befolkningsgruppens andel för tillfället  är  hög.  

Om  utvecklingen  är den  beräknade, kommer 
biltätheten att  nå  sitt toppvärde omkring  år 2010.  Det 
kommer  då  att finnas  ca 550  personbilar  per  tusen 
invånare och alla körkapabla personer har bil  till  sitt 
förfogande. 

Personbilstrafiken beräknas öka  under  1990-talet med 
 30 %.  Lastbilstrafiken ökar endast med  10 %.  Detta  
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beror  på  att lastbilarnas kapacitet ökar som följd av 
högre axel-, boggie- och totalvikter. År  2000  finns det i 
värt  land  uppskattningsvis  2,5  miljoner personbilar, 
vilket redan innebär  500  bilar  per  tusen invånare.  

76 400 km  allmänna vägar 

Landets huvudvägnät (riks- och stamvägarna) omfat-
tar  11 494 km  väg. Längden av denna  del  av vägnätet 
ökade endast  500 km under  1980-talet. Längden av 
det totala allmänna vägnätet  är 76 425 km. De 

 allmänna vägarnas längd ökade  under  1980-talet med 
drygt  1 000 km.  

År  1989  ökade huvudvägnätets längd med  66 km  och 
 de  allmänna vägarnas totala längd med  176 km. 

 Motorvägarnas längd  är 215 km  och motortrafikleder-
nas längd  194 km.  År  1989  byggdes  7 km  nya motor-
trafikleder. 

Alla huvudvägar  är  belagda 

Av huvudvägarna  är ca 750 km  synnerligen livligt 
trafikerade. Trafikmängden  är på  dessa vägar i 
medeltal över  9 000  bilar  per  dygn. Längden av 
huvudvägar med trafikmängder mellan  6 000  och 

 9 000  bilar  per  dygn  är 860 km.  Trafikarbetet  på  
huvudvägarna  är 15,2  miljarder bilkm, vilket utgör  56 

 %  av det totala trafikarbetet  på  det allmänna vägnätet. 
Trafikmängderna  på  det lägre vägnätet  är till 90  % 

 under 1 500  bilar  per  dygn. 

Alla huvudvägar  är  belagda, huvudsakligen med 
permanentbeläggning. Lättare beläggningar, främst 
oljegrus, förekommer  på 21  %  av huvudvägarna. Av 
det totala vägnätet har  60  %  dvs  45 700 km fast 

 beläggning. Vägarna med grusbeläggning  är  närmast 
vägar av lägre klass (bygde vägar) med trafikmängder 

 under 500  bilar  per  dygn. Grusvägarnas totala längd 
 är 30 700 km.  Deras andel av det totala trafikarbetet 

 är  endast  1,6  miljarder bilkm dvs  6  %. 

Huvudvägnätets  servicenivå  är  ännu generellt 
 sett god  

Det allmänna vägnätet  är  i dag rätt täckande och 
förbinder  på  ett tillfredsställande sätt landets olika 
delar. 

Med begreppet trafikmässig servicenivå menas 
förhållandet mellan vägens tekniska egenskaper och 
dess trafikmängd. Servicenivån beskriver hur väl och 
säkert trafiken flyter  på  vägen. Huvudvägarnas 
trafikmässiga servicenivå  är  generellt  sett god.  Stör-
ningar förekommer endast  på en  sträcka av totalt  800 
km. De  största problemen uppstår främst i närheten 

av  de  stora städerna och  på  vissa andra livligt trafi-
kerade vägsträckor.  
På  det lägre vägnätet  är  trafikmängderna  I  allmänhet 

 så  små, att servicenivån  är  tillräcklig.  På  det lokala 
vägnätet  är  avstånden dessutom  så  korta, att färdhas-
tigheten inte  är  av avgörande betydelse. 

Ett stort servicenivåproblem  på de  belagda vägarna 
har ständigt varit, att trafiken förorsakar kraftigt 
spårslitage.  De  livligast trafikerade huvudvägarna 
måste pga spårslitaget ombeläggas vart  2-3 år.  Ar 

 1989  förnyades beläggningen pga spårslitage och 
skador  på 1 800 km  huvudvägar och  på 2 700 km 

 övriga vägar. Dessa sträckor var vad vägkons-
truktionens skick beträffar inte mera tillfredsställande 
och i synnerhet  de  spårslitna  vägarna dessutom 
otrygga.  

De  belagda vägarnas bärighet har dimensionerats för 
att hålla i  15-20 år under den  trafikbelastning som 
beräknats för vägen.  Då  bärigheten börjar ta  slut  ses 
det i  form  av skador  på  vägytan och  till slut  i  form  av 
belastningsrestriktioner. Upprätthållandet av vägens 
bärighet  är en  åtgärd som bör utföras med jämna 
mellanrum.  Om  trafiken ökar snabbare  än  väntat bör 
dessa åtgärder utföras tidigare. 

Bärighetsmätninarna  visar, att  ca 3 700 km  av  de 
 permanentbelagda vägarna har  en  bärighet, som  är 

 mindre  än 70  %  av målvärdet vid det rådande 
trafikbelastningsförhållandet. För oljegrusvägarna  är 

 motsvarande tal  5 100 km.  Dessa vägar bör anses 
vara konstruktionstekniskt otillfredsställande och 
kräver omfattande och dyra förbättringsåtgärder. 

Väghållningen 

Verksamheten  år 1989  

Väghållningsanslagen  ökade reellt med  133 
 miljoner  mk  

Anslagen  till  väghållningsåtgärder  var totalt  4 012 
 miljoner  mk.  Av dessa anslag var  1 863  miljoner  mk 

 underhållsanslag och  2012  miljoner  mk  
vägbyggnads- och projekteringsanslag.  126  miljoner 

 mk  bestod av sysselsättningsanslag och  7  miljoner 
 mk  av anslag  till  arbetskolonier. Ar  1988  var  de  totala 

anslagen  3 595  miljoner  mk  eller  3 879  miljoner  mk  I 
1989  års kostnadsnivå. Reellt  sett  ökade anslagen 
med  133  miljoner  mk  (3,4%)  från föregående  år. 
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Mera anslag  till  huvudvägarna  

Väghållningsåtgärdernas  tyngdpunkt försköts ytterli-
gare från det övriga vägnätet  till  huvudvägarna.  Till 

 förbättring av framkomligheten och trafiksäkerheten 
 på  huvudvägarna brukades  år 1989 810  miljoner  mk, 

 vilket  är 200  miljoner  mk  mer  än  föregående  år. 

Förbättrandet  av huvudvägarnas framkomlighet 
bestod i huvudsak av förbi- och genomfartsar-
rangemang i städerna. År  1989  öppnades för trafik bl 

 a  Lovisa förbifart, strandleden i  Jyväskylä,  Rovaniemi 
nya infartsväg samt  den  nya vägförbindelsen mellan 
Åbo och Nådendal. Dessutom avslutades arbetena  på 

 sträckan mellan Vierumäki och Myllykylä av Lahtis
-Heinola  motortrafikled samt förbättringen av riksväg  4 

på  sträckan mellan  Kuhmoinen  och  Jämsä.  

Trafiksäkerheten fick otillräcklig tyngd  

Under de  två senaste åren har personskadeolyckor-
nas antal ökat med nästan  30 %. De  trafiksäker-
hetsfrämjande åtgärderna kunde inte i tillräcklig  grad 

 ökas.  De  för sk mindre trafiksäkersåtgärder re-
serverade anslaget var för knappt. Totalt användes  ca 
350  miljoner  mk  till  trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder 
dvs förbättring av olycksbelastade vägsträckor och 
anslutningar samt byggande av nya leder för 
fotgängare och cyklister  (130 km).  

Vägarnas skick förblev oförändrat 

Huvudvägarnas beläggningar var efter  den  milda 
vintern svårt slitna,  men  kunde  under  beläggningsperi-
oden återställas  till  gott skick före hösten.  

På  det övriga väg nätet finns det fortfarande ett stort 
antal vägar med beläggning eller bärighet i för dåligt 
skick. Tillståndet var  dock  i genomsnitt likadant som 
föregående  år.  

Beläggningarna förnyades  på en  sträcka av  5 586 km, 
398 km  mindre  än år 1988. 700 km  belagd väg 
grundförbättrades  (800 km år 1988).  Följden av 
förskjutningen av väghållningens tyngdpunkt  till 

 huvudvägarna syntes tydligt i mängderna för 
beläggandet av grusvägarna. Längden av 
grusvägarna som erhöll  fast  beläggning var  år 1989 
419 km,  vilket  är 315 km  mindre  än  föregående  år.  

Kör- och  väglagstörhållandena  hölls oförändrade 

Servicearbetenas  standard  hölls  på  samma nivå som 
 under  föregående  år.  Servicekostnaderna ökade reellt 

 sett pga  att behovet av vinterunderhållsätgärder var 
större  än  normalt. 

Framtidsutsikter  

I den  trafikpolitiska redogörelsen  år 1988  ställde 
regeringen som mål för väghållningen, att 

• 	förbättra huvudvägarnas kapacitet, minska  på 
de  stora städernas trafik- och miljöproblem 
samt förbättra trafiksäkerheten och det belagda 
vägnätets skick. 

Riksdagen förutsätter i sitt ställningstagande  till 
 budgeten, att regeringen 

• 	målmedvetet går  in  för att  under de  närmaste 
åren höja  de  totala anslagen  till  väghållning och 
anvisar tillräckliga medel för  de trafikmässigt 

 viktiga objekten  men  också för utvecklandet av 
vägnätets basservicenivå. 

• 	sörjer för att huvudvägnätet utvecklas  på  ett 
enhetligt sätt utgående från trafikens behov och 
att vägnätet utvecklas  på  ett sätt som förbättrar 
regionstrukturen. 

Trafikministeriet har sitt utlåtande ställt upp följande 
mål för väghållningen  under  åren  1991 -94: 

• 	Den del  av trafikarbetet, som  på  huvudvägarna 
utförs i  stockade  förhållande får i slutet av 
perioden inte överskrida  9 %).  
Längden av vägar med köer och stockningar får 
vara högst  1 200 km (år 1989 800 km). 

• 	Minst  95 %  av trafikarbetet utförs  på  belagda 
vägar  (år 198994%). 

• 	Personskadeolyckornas  antal  är  mindre  än 
4800 (år 1989 4 858).  Risken att hamna ut för 

 en  allvarlig trafikolycka minskar. 

• 	De  belagda vägarnas skick förbättras - spårdjup  
på  över  20 mm  tillåts inte  på  huvudvägarna 
slutet av belägg ningssäsongen. 

• 	Viktbegränsningarna  på  vägarna och broarna 
ökar inte  till  antalet från det nuvarande och 
gäller inte för mindre  än 4 tons transporter (år 
1989  hade  6 600 km  väg viktbegränsning 

 under  tjällossningen,  de viktbegränsade  broar 
nas antal var  532). 

• 	Underhållets och byggverksamhetens 
enhetskostnader minskar med  1,2 % per år  och 
väghållningens allmänna kostnader går ner 

 under  planperioden.  
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Väghållningen kan inte utvecklas i samma takt som 
trafiken ökar, utan stockningarna  på  huvudvägarna 
och  på de  stora städernas utfartsvägar kommer att 
öka. Vid utvecklandet av huvudvägnätet kommer  man 

 i början av 90-talet att i främsta rummet att förbättra 
 de  mest  stockade  vägarna.  

I mitten  av 90-talet kommer  de  allvarliga trafikolyckor-
nas antal att vara lägre  än år 1 989.  Målet  är härt  och 
kan inte uppnäs med enbart väghållningsåtgärder. Det 
kan endast uppnås genom ett omfattande trafiksäker-
hetsarbete.  De  lindriga olyckornas antal kommer att 
vara betydligt högre  än  i dag. 

Vägarnas skick samt kör- och väglagsförhållandena 
kommer att vara i stort  sett de  samma som i dag. 

Med tanke  på  trafikförhållandena i framtiden spelar 
finansieringen av väghållningen  en  avgörande  roll.  För 
att målsättningarna skall kunna uppnås bör väghåll-
ningsanslagen höjas med  ca 250-300  miljoner  mk  per 
år  och tiliskottet bör användas  till  att utveckla 
huvudvägnätet, förbättra trafiksäkerheten och  till  att 
förbättra vägarnas skick. 

Utvecklandet av  huvudvägnätet  

Under  det gångna året startades utarbetandet av  en 
 långsiktig utvecklingspian för huvudvägnätet. Genom 

rapporten "Utvecklandet av huvudvägnätet, utgång-
spunkter för  en  omvärdering" ville  man få till  stånd  en 

 omfattande diskussion om huvudvägarnas utveck-
lingsbehov. 

Huvudvägnätets  omfattning och också delvis  standard 
 betraktades i två olika alternativ. Utgående fran nära 

hundra remisser och ställningstaganden utarbetades 
och publicerades väg- och vattenbyggnadsstyrelsens 
första utkast  till  Finlands huvudvägnät  år 2030,  där 
huvudvägnätets längd  är ca 7 000 km mot 11 500 km 

 för tillfället. Genom att förevisa utkastet redan i detta 
skede ville  man  ge uttryck för öppenhet och möjlighet 

 till  diskussion. Oppenheten i planeringsprocessen har 
fått ett gott mottagande.  

I  slutet av året kunde  man  påbörja  den  egentliga 
utvecklingsplanen. Arbetet siktar  på  att  man under år 
1990  kan framlägga ett mera detaljerat utkast  till 

 Finlands huvudvägnät med utvecklingsbehov och mål 
samt  en ätgärdsplan  för  en  femårsperiod med ans-
lagsbehov och effektbeskrivningar. Betraktelsen 
sträcker sig fram  till år 2010.  Planutkastet kommer att 
genomgå  en  omfattande samhällelig behandling, 
varefter det preciseras  till  vägstyrelsens förslag  under 
år 1991.  

Öppenhet i planeringen  

Vägplaneringsprocessen  har utvecklats  till en  öppen, 
interaktiv och engagerad  process. 

I  planeringen satsar  man på  fortlöpande  information 
 och samarbete med andra myndigheter.  Man  strävar 

 till  lösningar, som också andra parter kan godkänna. 

Miljän  värnas 

Miljöaspekterna har  är  för  år  fått allt större betydelse i 
väg hållningen. 

Saltets inverkan  på  grundvattnet, trafiksäker-
hetsmälen och dubbdäckens biverkningar gör att det 
bör fattas betydande beslut i fråga om kommande års 
vinterväghållningspolitik. Beläggningsslitaget och 
asfaltdammet som förorsakas av dubbdäck-
sanvändningen utgör ett ökande miljöhot. 

Trafiksäkerhetssituationen och ovan nämnda 
miljöproblem förutsätter  en  flexibel och snabbt reager-
ande verksamhetsform. Mälen kan endast uppnås 
genom ett omfattande samarbete med vägtrafikanter 
och miljömyndigheter. Vägverket bör planera  sin 
halkbekämpningspolitik  betydligt noggrannare  än 

 tidigare och följa med saltets följdverkningar lika väl 
som trafiksäkerhetsutvecklingen. Vägtrafikanterna bör 
också ta  sin del  av ansvaret. Begränsningar i 
användandet av  salt  och dubbdäck gör att det också 
bör ske  en  attitydförändring ifråga om körsätt och 
trafik i vinterförhållanden. 

Reducering av vägtrafikens utsläpp 

Över hälften av vägtrafikens utsläpp kommer från  de 
 allmänna vägarna. Resten kommer från trafik  på 

 tätorternas vägar och gator.  Den  viktigaste åtgärden 
vid reduceringen av trafikens utsläpp  är  rengöringen 
av bilarnas avgaser. 

Enligt prognoserna kommer vägtrafikens utsläpp pga 
katalysatorer i hög  grad  att minska fram  till år 2010. 

 Efter detta kommer det totala utsläppet pga 
trafiktillväxten igen att öka, om inte nya sätt att reduc-
era utsläppen kan tas i bruk. 

Dämpandet  av trafikbuller 

Trafikens buller stör uppskattningsvis  ca en  miljon 
invånare. För att dämpa bullret kan  man  bygga 
bullerhinder eller isolera byggnaderna,  men  största 
effekten erhålls genom att leda största delen av 
trafiken förbi tätorterna genom områden där bullret  är 

 mindre störande.  
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Vid projekteringen av nya vägar kan  man  vid val av 
linjeföring och i detaljplaneringens olika skeden 
förbättra förutsättningarna för dämpandet av 
trafikbullret. 

Vattentrafiken 

Rekordår  I  trafiken  på Saima  kanal 

Genom Saima kanal transporterades  den rekordsora 
 mängden  1,70  miljoner  ton  dvs  2 %  mer  än år 1988. 

 Antalet passagerare som reste genom Saima kanal 
var  46 300 (är 1988 47 900).  

Kanalen var öppen för trafik  under  perioden  1.1-15.1 
 och  31 .3-31.12. Trafikeringssäsongens  längd var  300 

 dygn  (287 år 1988).  

Vattenväg nätet  

13 900 km  utprickade farleder  

De  utprickade farledernas längd  är  i  Finland 13 900 
km.  Av dessa  är 7 700 km  vid kusten och  6 200 km 

 insjöarna. Av insjölederna består  770 km  av Saimens 
djupleder,  2 400 km  av huvudfarleder och  2 500 km 

 av sidofarleder. Dessutom finns det  3 300 km 
flottningsleder.  Verket handhar driften av  25  slusska-
naler och  32  öppna kanaler. 

Det finns  63  hamnar i vårt  land.  Av dessa  är 31  st 
kommunala offentliga hamnar. Förutom  de  kom-
munala hamnarna finns det  13  betydande indus-
trihamnar och ett flertal små lastnings- och lossning-
shamnar.  

Keitele-Päijänne  kanal byggs 

Entreprenadavtalet för byggandet av kanalen un-
dertecknades  25.1.1990.  Som entreprenör fungerar 

 den  sovjetiska exportkoncernen VVO Technoexport. 
Entreprenadformen  är en  sk totalansvarsentreprenad 
och entreprenadpriset  är ca 175  miljoner  mk.  Till 

 entreprenaden hör byggandet av fem slusskanaler 
och  sex  broar samt muddrandet av farlederna  på 

 kanalsträckan.  

De  egentliga kanalarbetena börjar  under  våren  1990 
 och kanalen blir färdig för trafik  under år 1993. De 

 sovjetiska anställdas antal  är  som högst  ca 250 
 personer. 

Längden av  Keitele -Päijänne kanalsträcka  är 45 km 
 och höjdskillnaderna  21 m. Den  totala längden av  de  

sträckor, som skall grävas ut  är 2,5 km.  Kanalen 
sammanbinder  de  befintliga farlederna i Kymmene 
älvs vattensystem och öppnar  en 450 km  lång obruten 
vattenväg från  Pielavesi  till  Kuusankoski.  

Man  uppskattar att  man  årligen kommer att trans-
portera  ca 650.000 m 3  timmer genom kanalen. Ka-
nalen används dessutom av turist- och småbåtar.  Man 

 garderar sig i byggandet också för  en  framtida utveck-
ling av godstrafiken. 

Enligt beräkningar, som utförts i verket  är  kanalen 
ekonomiskt bärande.  Den  ger inbesparingar i trans-
porten av råtimmer  på ca 19  miljoner  mk  i året. Tur-
istnäringens uppsving uppskattas  till 22  miljoner  mk 

 per år. Den  totala kostnadskalkylen för kanalen  är 205 
 miljoner  mk.  

Vattenvägverksamheten  till  sjöfartsförvaltningen 
 1.3.1990  

Väg- och vattenbyggnadsverkets vattenvägärenden 
och  den personal på ca 500  personer som handhar 
dem flyttas  till  sjöfartsförvaltningen  1.3.1990. 

 Samtidigt reformeras också vattentrafikens  central- 
och distriktsförvaltning. 

Organisationen 

Ett resultatstyrt vägverk 

Ett centralt projekt  I förnyandet  av statsförvaltningen 
 är  utvecklandet av resultatstyrningen. Verket  är en  av 

 de  fyra första försöksenheterna i statsförvaltningens 
resultatstyrningsförsök. Tillsammans med finans- och 
trafikministeriet utarbetades som  basis  för resul-
tatstyrningen  en  omstrukturering av budgeten samt 
verkets resultatmål och mätare för mätning av dem. 

Budgetens uppbyggnad förändrades  så,  att anslagen 
för  år 1990  gavs i större helheter  än  tidigare. Verkets 
beslutsrätt i användandet och styrandet av sina 
resurser ökade.  

I  detta sammanhang planerades också verkets 
resultatmål. Målen ställdes upp för verkets 
samhälleliga uppgifter; trafikens framkomlighet, 
trafiksäkerheten och vägarnas skick. Vidare uppställ-
des mål för verkets lönsamhetsutveckling och pro-
duktivitet samt för utvecklandet av verksamheten. 
Resultatmålen anpassades  till de  anslag som an-
visats i budgeten. Vid sidan av beslutsrätten ifråga 
om resurserna fick verket ansvaret för resultatmålens 
förverkligande.  

52 



Under  hösten  1989  fördes förhandlingar mellan 	 Distriktförtroendeman  Raimo Pakarinen  
centralförvaltningen och distrikten om distriktens 

	 Byggmästare  Timo  Blåberg 
resultatmäl  och anslag. Dessa  slogs fast  i ett avtal 
mellan generaldirektören och distriktsingenjören efter 

	Som vägverkets centralförvaltning fungerar efter  
det att budgeten för  år 1990  blivit godkänd och 

	
1.3.1990  vägstyrelsen. Vägdistrikten bildar re- 

trafikminsteriet  fastställt verkets resu Itatmål. 	 gionalförvaltningen. Verkets verksamhet styrs och 
övervakas av direktionen. Generaldirektören styr 

Förutsättningarna för  en  resultatstyrning i verket 	verket med hjälp av överdirektören, vägstyrelsens 
skapades alltså  under år 1 989.  Förutom budgetre- 	direktörer och distriktsingenjörerna. Centralstyrelsens  
formen samt bestämmandet och mätandet av resul- 	organisation  består av staben, som  är  underställd 
tatmålen har arbete också i övrigt gjorts  bland  chefer 	överdirektören och avdelningarna, som  är under- 
och  personal  för att kunna genomföra resultatstyrnin- 	ställda direktörerna.  Den  administrativa avdelningen, 
gen. Genom försök med resultatbonus, utvecklande 	planeringsavdelningen och produktionsavdelningen 
av samarbetsformerna, personalskolning och  informa- 	bildar  en  stödorganisation. Vidare består cen- 
tion  kunde  man under år 1989  stöda utvecklandet av 	tralförvaltningen av separata serviceenheter med 
resultatstyrningen. Förnyandet av verkets  organisa- 	resultatansvar dvs Väg -Data  och Exportservicecen- 
tion  och uppgiftsstruktur utarbetades också  under år 	tralen.  Målet  är  att göra centralförvaltningen lättare 
1989.  Det nya vägverkets stadganden trädde i kraft 	och att utveckla  den  i  den  riktning, som resultatstyrn- 
1.3.1990. 	 ingen samt, uppföljningen och utvecklandet av  de  

egentliga resultatenheterna - distrikten - förutsätter. 
Organisationen 

Personalens mängd 
Genom vägverkets nya  organisation, sonm  trädde i 
kraft  1.3.1990,  strävar  man till  att betona och stöda 
resultatstyrningen.  De  centrala förändringarna rör 
förtydligandet av verksamhetsområdet,  den  nya 
direktionen och centralförvaltningens dvs vägsty-
relsens  organisation.  Förändringarna i vägdistriktens 
beslutsrätt och uppgiftsstruktur genomfördes redan  år 
1988.  

Verkets verksamhetsområde blev befäst  då vat-
tenvägverksamheten  överflyttas  till  sjöfartsförvaltnin-
gen  1.3.1990.  Samtidigt överflyttas  ca 500  anställda 
och  ca 2 %  av verkets totala anslag. 

Verkets traditionella kollegium ersattes med  en  ny 
ledningsorganisation, direktionen.  I  direktionen  sitter 

 med tanke  på  vägverkets verksamhet viktiga utom-
stående experter och attitydskapare samt represen-
tanter för verkets egen  personal.  Statsrådet har 
utnämnt vägverkets direktion för  en  treårsperiod med 
början  1.3.1990. 

I  direktionen  sitter:  

Ordförande 
Generaldirektör  Jouko Loikkanen 

 Viceordförande 
Bitr.avdelningschef  Mikko Talvitie,  TM 

 Medlemmar 
Generaldirektör  Ulf  Sundqvist,  STS-bank 

 Överdirektör  Sirkka Hautojärvi,  Miljöministeriet 
Direktör  Kullervo  Lehtonen, Kymmene  Oy 

 Direktör  Esa Tommila,  Industrins 
Centralförbund 

Verkets  personal  har  under  åren  1980-89  minskat 
med  3 400  personer. Reduktionen har skett som följd 
av naturligt bortfall. Arbetskraftbehovet har minskat 
som  en  följd av att byggnadsprojekten i allt högre  grad 

 förskjutits  till  huvudvägarna samt arbetsmetoder, 
teknologi och  organisation  utvecklats. Nedgången i 
personalmängden blir långsammare. Enligt planerna 
kommer  de  anställdas antal att ytterligare  gå  ned med 

 ca 800  personer före  år 1995.  Vidare flyttar  år 1990 
500  personer över  till  sjöfartsförvaltningen i samband 
med omorganiseringen av vattenvägverksamheten. 

Minskningen i  den  fasta personalen var  år 1989 721 
 personer.  162  avgick  på den  nya förtidspensionen, 

 156 på  sjukpension och  198 på normal älderspension. 
84  personer bytte arbetsgivare. 

Verkets totala personalmängd var i slutet av  år 1989 
11 687  personer  (år 1988 12319),  av vilka  9873 (10 
284)  var  fast  anställda och  1814 (2035) tidsbundet 

 anställda. Vid nämnda tidpunkt var  den  fasta perso-
nalen  411  personer och  den tidsbundet  anställda 
personalen  221  personer mindre  än  ett  år  tidigare. Det 
verkliga bortfallet  år 1989  var uppskattningsvis  460 

 eftersom  en del  av  de  som ersätter i synnerhet  de 
 förtidspensionerade  tar  anställning i början av  år 

1990.  

Lön och belöning  

Under  åren  1988  och  1989  utfördes i fyra distrikt 
försök med olika resultatbelöningssystem. Resultaten 
av försöken har mestadels varit positiva med tanke  på 
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styrandet  av distrikten, verksamhetens lönsamhet och 
produktivitet samt  på  personalen. Erfarenheterna har 
gjort det möjligt att utvidga försöket  till  att gälla hela 
verket  år 1990.  

Resultatbelöningen  är  väsentlig  del  av verkets resul-
tatstyrning. Med hjälp av  den  har  man  kunnat utveckla 
förmansarbetet och samarbetet och föra resultatstyrn-
ingen ända  till arbetsenhetsnivån.  

Forskning och utveckling  

Mot  bättre beläggningar 

Forskningsprogrammet för beläggningar (ASTO) 
fortsatte. Enligt utvecklingsmålen skall spårslitaget  på 

 huvudvägarna minska med  30 %  och beläggn-
ingskostnaderna  på  årsnivå med  20 %  samt belägg-
ningarnas livslängd  på de  övriga vägarna förlängas 
med  20 %  och kostnaderna minska med  5 %  i 
jämförelse med  år 1986. 

ASTO-programmet började  är 1987  med  en fö rstudie 
 och det egentliga forskningsarbetet utförs  under  åren 

 1988-1992  omfattande  78  projekt. 

Programmets omfattning och mängsidighet beskrivs 
av det faktum, att  man  undersöker  35  olika stenarter, 

 9 bitumensorter, 11 bitumenoljesorter, 8 gummibitu-
menblandningar, 3 massatyper, 9  fibertyper,  16 
fillerblandningar, 2 talloljebecksorter, 2  klister osv. 

Vägväderservice  

Vägtrafiken förutsätter i dag ett vaket och vid rätt 
tidpunkt utfört vinterunderhåll. Vägmästaren bör 
behärska väder- och väglagssituationen. 

Verket utvecklar ett vägväderservicesystem, som ger 
trafikanten färska uppgifter från  66 vägväderstationer 

 samt väderprognoser med  radar-  och satellitbilder. 
Systemet tas i bruk  under  åren  1990-91.  

Huvudvägarna fick  150  automatiska mätstationer  

Den  automatiska registrering av trafiken utvecklades 
och  150  mätstationer byggdes  på  huvudvägarna. Med 
hjälp av dessa kan  man  automatiskt registrera 
trafikmängd, hastighet, fordonens storlek osv. 
Uppgifterna förs  per  telefonlinje  till  distriktet, där 
trafiksituationen kan följas i realtid. Med det uppsam-
lade datamaterialet kan  man  följa med huvudvägarnas 
trafikutveckling med timmes-, dygns- och månadsvari-
ationer.  

Den  första  färetagsbildsundersäkningen  

Väg- och vattenbyggnadsverket (VVV) beställde för 
första gången  en företagsbildsundersökning  våren 

 1989. I  undersökningen tredde  man den  stora pub-
likens, samarbetsparternas och  den  egna personalens 
åsikter om verket. 
VVV  ansågs vara viktigt med tanke  på  landets välfärd 
och dess  roll  i planerandet av framtiden viktig. Som 
negativa kännetecken för verket kan nämnas stelhet, 
osmidighet och byråkrati. 

Projektverksam  het  

Verkets projektverksamhet fortsatte att växa. Totalt  29 
 projekt var  på  gång i tio olika länder. Projektkostnad-

erna var  år 1989 154  miljoner  mk  och summan av 
projektens kostnadskalkyler över  600  miljoner  mk. 

 Förutsättningarna för kommerciell  export  utreddes 
genom ökad marknadsföring.  
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ROADS AND WATERWAYS ADMINISTRATION IN 1989 

TURN OF A DECADE 

It is not often that the writer of the first chapter in an 
annual report can note that a decade has changed, let 
alone that it is the turn of a century. And it is with 
some envy that we writers of annual reports will 
regard him who, after less than a decade, will be able 
to begin a similar report by noting that it's another 
millennium. 

At present, however, it's only another decade. As I 
write this, I will try to describe as clearly as possible 
what happened in Finland's road system in the 
1980's. I will try to find the central figures to describe 
the developments.  

ln  1980 Finnish highways were paved on 71  %;  at the 
end of the decade on 85  %;  on local roads the per-
centages were 17% and 31  %  respectively. The path-
way system for pedestrians and cyclists had in-
creased from 968 km to 2,496 km, or by 158  %;  illumi-
nated roads increased 2,718 km or 53  %.  The number 
of automobiles increased 62  %  and the  kilometreage 

 by 51  %.  Bridges were built to replace 32 ferries. 
Road safety programs were prepared for a total of 
157 localities.  ln  the 1980's a total of 17,000 million 
marks (converted to present-day level) of government 
money was used for the maintenance of public roads, 
and another 19,000 million for investments in public 
roads. It should be noted in particular that the building 
of motorways, discontinued for a decade, was recom-
menced at mid -i  980's. 

Concerning waterways, it can be noted that buoyed 
channels increased by 1,300 km, that traffic through 
the Saimaa Canal increased 670,000 tonnes or 65  %, 

 and, to top it all, a contract was signed on January 25, 
1990 on the building of a canal between Lakes  Keitele 

 and  Päijänne.  

The condition of Finland's highways partially improved 
and partially worsened. The trend in road safety was 

good at the beginning of the decade but took a turn 
towards the worse at the end of the decade. Traffic 
jams quadrupled. Heavy advances in research and 
measurement have provided the Administration with a 
quite good picture of the state of the road system. It 
appears that in the first years of the 1 990's we will 
need a considerable increase in road budgets in order 
to maintain the major road system in the state neces-
sary for the favourable development of the national 
economy. This is a serious appeal. 

At the  RWA  1989 was a year of versatile work and 
development, of real renovation, as well as a year of 
the commemoration of an important event. It was 190 
years ago that the Administration was established in 
its first form: 
His Royal Majesty of Sweden decided to establish a 
Royal Rapids Clearing Directorate. Under that name  - 

 Royal' being replaced by 'Imperial' under Russian rule 
 -  the Administration operated until 1840, when 'Road' 

and 'Water' were included in the name up to March 1, 
1990, when water  -  our original stuff  -  was deleted 
and we became the National Road Administration. 

Vice-Director General  Väinö Suonio  died in 1989.  ln 
 1987 Finland's Road Association awarded him its first 

title of the 'Road man of the Year'. Had that title been 
invented decades ago, the most justified choice up to 
now would still have been the distinction given to Mr. 

 Suonio. 

Loikkanen  
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ROADS AND WATERWAYS ADMINISTRATION IN 1989 

WATERWAYS: SUMMATION OF AN ERA 

The 190 years of waterways operations at the RWA 
came to an end on February 28, 1990. The era began 
with the attempts of the Royal Rapids Clearing Direc-
torate to channel the Kokemäenjoki River, and ended 
with the signing of the contract on building the  Keitele

-Päijänne  Canal. The era includes both successes and 
setbacks; the final "accounts" balance quite positively. 

Finland's inland waterways system has largely had its 
present for from as early as the 1800's. The largest 
single project in the canal-building era was the "first 
building" of the Saimaa Canal in 1845-56. The financ-
ing and technical implementation of the project were 
major achievements considering Finland's meagre 
economic and water technology resources in those 
days. The canals and channels were extremely 
important for economic growth in the eastern part of 
the country. 

The first national export ports were built by the Gov-
ernment, the major ports being those in  Hanko  and 
Pori. 

The  Il  World War paralyzed almost entirely the 
Saimaa ship traffic. The lower half of the Canal was 
lost in the war, and the renovation of the Canal, the 
"second building", came to a stop, as did the building 
of the  Petsamo  Liinahamari  port. Quiet days contin-
ued in the RWA's waterways operations until the end 
of the 1940's. 

Developments in timber floating required extensive 
improvements in the inland waterways system, 
resulting in an era of timber floating channels. The 
work began at Utra on the Pielisjoki River and ended 
at Nerkoo on the  Iisalmi  Channel. The floating chan-
nels formed the basis for timber bundle floating, which 
continues to prosper on Saimaa waterways. 

After the war, efforts for reopening the connection to 
the Baltic from Lake Saimaa were finally successful, 
as the USSR rented to Finland the last section of the 
Canal. The "third building" of the Canal was com- 
pleted in a short time in 1963-68. The Canal and the 
related deep channels again made Lake Saimaa ports 
navigable for inland and sea vessels of up to 2,500 
tons. The constantly increasing traffic is a sure indica-
tion of a transportation system that is almost com-
plete. Preliminary planning has begun on larger 

parallel locks, which will be built during some 10 to 20 
years. 

Another era, that of offshore channels, commenced in 
the 1970's, and today nearly all of the channels to 
Finland's major ports are deepened, widened and 
buoyed up to modern standards; some have been 
worked over twice. This work continues, and what lies 
ahead is the development of safety systems for a new 
navigation generation. 

At the same time a sound basis has been created for 
the government port policy by means of a multitude of 
studies, reports and projects on ports, supported by 
e.g. loans for ports. 

It perhaps the fishermen and islanders who are most 
satisfied. The creation of a versatile fishing' installa-
tions network enables the livelihood to continue and 
grow. The provision of a wharf and channel system for 
island communications is a basic necessity for a 
lively, vigorous island inhabitation. 

Leisure boating is one of the most strongly increasing 
uses of waterways. Our old and new channels are 
ready for the growth, while the building of boat chan-
nels and marinas is only at the first stages. 

Necessary official services have been provided, in the 
form of coastguard stations, channel maintenance 
and canal depots, for mariners and islanders. 

The meagre resources have been sufficient to build 
and maintain the channels, canals and ports. We 
have also been in rapport with the environment; it has 
been treated with respect and, where possible, 
redeveloped as valuable cultural landscapes. 

Not to go unremembered is the work which first began 
with Finnish waterways, then developed as interna-
tional co-operation, and will continue as the Export 
Services Center of the Road Administration. 

The balancing of the RWA's books on waterways will 
provide a good basis for a new opening of books for 
the Navigation Administration. Good traditions will 
count  

Jarkko  Saisto  
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SUMMARY 

Traffic in Our Society 

Traffic plays an important role in all social activities. 
The percentage of traffic in Finland's 1989 gross 
national product was about 8  %.  This figure only 
includes commercial traffic,  i.e.  transportation per-
formed for others for payment. If the 'in-house' trans-
portation of firms and trade is included, the figure will 
be about 10  %,  corresponding to 45,000 million  FIM. 

 Traffic is also a major employment factor, as some 
160,000 people are directly employed in traffic. 

In a large and sparsely populated country such as 
Finland transportation costs are an essential aspect in 
overall production costs. In Finland the  kilometreage 

 per capita is three times the OECD average. The per-
centage of transportation in the value of goods for the 
home market is 8 to 10  %,  and in exported goods 10 
to 15  %.  Transportation costs have a great effect on 
competitiveness, and the constant development of 
transportation and traffic systems is essential for the 
country. 

Roads Carry 66  %  Of Goods Traffic 

Inland goods traffic in Finland in 1989 was 36,200 
million tonne kilometres. Motor vehicles carried the 
major part, 24,300 million tonne kilometres or 66  %  of 
the entire goods traffic. 

Roads Carry 93  %  Of Passenger Traffic 

Inland passenger traffic in 1989 was 60,200 million 
passenger kilometres, of which 55,900 million passen-
ger kilometres (93  %)  was on roads. 

Road Traffic 

The traffic on public roads increased during the past 
decade by an annual average of 5 per cent. In 1989 
the increase was 7  %.  

A passenger car was driven an annual average of 
17,500 km in 1989. The  kilometreage  of cars has for a 
long time been decreasing towards the international 
average of 15,000 kilometres. 

The overall  kilometreage  in road traffic in 1989 was 
39,000 million vehicle kilometres, including 27,000 mil-
lion vehicle kilometres or 70  %  on public roads, 27  % 

 on streets and 3  %  on other roads. 

Finland's motor vehicle stock increased in 1989 by a 
record 110 000 vehicles, or 5-6  %.  Passenger cars 
registrations increased by a record 180,000. The 

number of old vehicles put out of use is about half of 
new registrations. 

At the end of 1989 there were 2.15 million motor 
vehicles, including 1 .9 million cars,  i.e.  380 cars per 
1,000 inhabitants. This is about level with the Euro-
pean average. There were some 2.6 million driver's 
licences, or about 1 .4 licences per car. 

Road Safety in the 1990's 

After a reduction in the 1970's, the number of road 
fatalities took an upward turn in the beginning of the 
1 980's. The risk of a road accident fatality or injury 
increased by 40  %.  The annual fatality rate at the 
beginning of the decade was still 550 to 600, but in 
recent years the average has been 700 fatalities and 
12,000 injured persons. The annual cost of road 
accidents is about 10,000 million marks. 

The majority of fatalities and more than half of injury 
accidents take place on public roads: in 1989 there 
were 515 fatalities and 6 578 injuries on public roads. 
Of all costs of accidents about one half are on by 
public roads. 

The accident rate in Finland was 19 fatalities per kilo
-metreage.  This rate is higher than the Scandinavian 

average. It is about level with the Danish accident rate 
but clearly worse than the Swedish and Norwegian 
rates. 

Fast Increase in Road Traffic To Continue in the 
1990's 

The fast increase in road traffic can be expected to 
continue in the 1990's, if the favourable trend in eco-
nomic growth continues and purchasing and operating 
costs of cars do not increase essentially. The trend 
towards growth is also increased by the present age 
distribution of the population, with a high percentage 
of active-age persons. 

Subject to these conditions, motor vehicle ownership 
can be expected to stabilize by the year 2010 at a 
peak of some 550 cars per 1,000 inhabitants, and 
each person capable of driving will have a car if he so 
desires. 

Passenger car traffic is expected to grow 30 per cent 
in the 1990's, while the growth in truck traffic will only 
be 10  %,  as axle, tandem-axle and total weights will 
be increased. By 2000 it is estimated that there will be 
2.5 million cars, which is already 500 cars per 1,000 
inhabitants. 
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Public Road System Covers 76,400 km 

Finland's main roads, classes I and  Il,  have an overall 
length of 11,494 km. ln the 1980's new main roads 
were built on only 500 km. The total length of the 
public road system is 76,425 kilometres. During the 
past decade public roads increased by slightly over 
1,000 kilometres. 

ln  1989 the length of the main road system increased 
by 66 km, and the length of all public roads by 176 
km. Motorways account for 215 km, and semi-motor-
ways for 194 km of public roads. ln 1989 semi- 
motorways were completed on 7 km. 

All Main Roads Are Paved 

Some 750 km of the main roads carry very heavy 
traffic, more than 9,000 vehicles daily. There is heavy 
traffic, 6,000 to 9,000 on 860 km. The annual kilome-
treage on the main road system is 15,200 million 
vehicle kilometres, or 56 % of the entire kilometreage 
on public roads. The volumes of traffic on 90 % of 
non-main roads are less than 1,500 vehicles daily. 

All main roads are paved, the majority being asphalt 
concrete roads. Lighter pavement, mainly oil gravel, is 
used on only 21 % of the main roads. Of the entire 
road network, 45,700 km or 60 % are paved roads. 
Gravel is used only on non-main roads (mostly on 
local roads), and gravel roads carry less than 500 
vehicles daily. The overall length of gravel roads is 
30,700 km. Their percentage in the kilometreage on 
pubhc roads is only 1,600 million vehicle kilometres 

Service Level On Main Roads Is Generally Good 

Today the main road system is quite adequate, and 
connects the various parts of the country satisfacto-
ri  ly.  

Evaluations of the compatibility of roads' technical 
properties and traffic volumes are based on what is 
called the level of service. Essentially this means a 
fast and safe flow of traffic. On the main roads the 
level of service is mainly good, and problems in 
service level are experienced on only 800 km. The 
locations with problems are near large cities and on 
some road sections carrying heavy traffic. 

On other roads the traffic volumes are usually so low 
that there are no problems in the level of service. On 
the lowest-class roads (local roads) the distances are 
in addition so short that even lower speeds are not felt 
to be service problems. 

A major problem in the level of service on paved 
roads continues to be the formation of ruts. On the 
main roads carrying the heaviest traffic ruts may form 
in as few as 2 to 3 years to the extent that the road 
must be repaved. ln 1989 main roads were repaved 
because of ruts and damage on 1,800 km, and non- 
main roads on 2,700 km. These roads had reached a 
poor structural level of service, and had also become 
unsafe especially where rutted. 

The bearing capacity of paved roads is dimensioned 
on the basis of traffic forecasts made for 15 to 20 
years. As the bearing capacity becomes insufficient, 
road surfaces suffer damage and finally traffic restric-
tions must be applied. The upgrading of the bearing 
capacity must be carried out at certain intervals, which 
must be shortened if there is unexpected increase in 
the traffic load. 

Bearing capacity tests show that 3,700 km of the 
asphalt concrete roads have less than 70 % of the 
capacity required by the traffic volumes. On oil gravel 
roads the figure is 5,100 km. These roads are to be 
considered of poor structural condition. Maintenance 
measures on such roads will accordingly be more 
radical and expensive. 

Roadkeeping  

Operation  ln  1989 

Real Increase In  Roadkeeping  Funds Was 133 
Million Marks 

The total funds for roadkeeping were 4,012 million 
marks, of which 1,867 million came from the allocation 
for road maintenance, 2,012 million from the road- 
building allocation, 126 million from employment 
funds, and 7 million from the funds for penal labour. ln 
1988 the roadkeeping funds were 3,595 million marks, 
which is 3,879 million on the 1989 cost level. The real 
increase in the roadkeeping allocation was thus 133 
million marks (3.4 %) up from the previous year. 

Higher Allocation For Main Roads 

In roadkeeping the emphasis continued to shift to the 
main road system. Improvements in the service level 
and safety of main roads took 810 million marks, 200 
million more than in 1988. 

Improvement in the trafficability of main roads was 
concentrated on bypasses and throughways of towns 
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and cities. Such roads opened for traffic in 1989 in-
cluded, among others, the  Loviisa  bypass, the shore 
route past  Jyväskylä,  the new radial road into  Rova-
niemi,  and the Turku -Naantali  road. Other completed 
roads included the  Vierumäki-Myllykylä  section on the 
Lahti -Heinola  motorway and the improvements on 
Main Road 4 between  Kuhmoinen  and  Jämsä.  

Insufficient Funds For Road Safety 

During the past two years there has been an increase 
of nearly 30  %  in personal injury accidents on roads. It 
has not been possible to respond with sufficient safety 
improvement measures, as the budgeted funds are 
too low for what are known as 'smallish' safety im-
provement measures. The total amount used for 
safety measures was about 350 million marks. The 
funds were used for items such as improving road 
sections and intersections with high accident rates, 
and building new pathways for pedestrians and 
cyclists on 130 km. 

Condition Of Roads Remains Unchanged 

Because of the mild winter the pavements on main 
roads were badly rutted in the spring, but repaving 
achieved a good pavement condition by the end of the 
summer. 

The rest of the road network still contains a large 
number of roads with too poor condition of both 
pavement and bearing capacity. On the average the 
rest of the road network remained in the condition of 
the previous year. 

Repaving was carried out in 1989 on a total of 5,586 
km, 398 km less than in 1988. Reconstruction was 
carried out on about 700 km of main roads (800 km in 
1988). The shift of emphasis on main roads was most 
apparent in the paving of gravel roads: 419 km were 
paved, which was 315 km less than in 1988. 

Driving And Road Conditions Unchanged 

The maintenance of roads was kept on the 1988 level. 
Maintenance costs increased due to the warm winter. 

Future Outlook 

The Government's road policy report from 1988 set 
the following objectives for  roadkeeping: 

• 	Improvement of traffic capacity on main roads, 
reduction of traffic and environment problems of 
cities, improvement of road safety and condition 
of paved roads.  

ln  its comments on the budget the Parliament re-
quired that the government should:  
• 	Continue a purposeful increase in the total  

roadkeeping  funds during the next few years 
and allocate sufficient funds also to the im-
provement of the basic service level of the road 
system in addition to major traffic items.  

• 	See to an integrated development of the main 
road system as required by traffic needs, and 
see to that the road system is developed in a 
manner resulting in better regional structures. 

On the basis of these requirements the Ministry of 
Transport and Communications has set the following 
objectives for the period 1991-94:  

• 	The  kilometreage  driven in congested condi- 
tions on main roads must not exceed 9  %  at the 
end of the period  .  The total length of roads 
subject to congestion is to be limited to 
1,200 km (800 km in 1989).  

• 	Not less than 95  %  of traffic to be driven on 
paved roads (94% in 1989).  

• 	Annual rate of personal injury accidents to be 
reduced to less than 4,800 (4 812 in 1989). 
Risk of serious road accidents to be reduced.  

• 	Condition of paved roads to be improved  -  by 
the end of the paving season ruts deeper than 
20 mm are not to be allowed on main roads  

• 	Weight restrictions on roads and bridges are 
not to be increased from the present  -  restric-
tions are not to apply to weights under four 
tonnes (in 1989: thaw damage restrictions on 
6 600 km, 532 load limited bridges)  

• 	Economy of maintenance and construction to 
be improved by not less than 1 .2  %  annually, 
and overall  roadkeeping  costs to be reduced 
during the period.  

Roadkeeping  measures cannot compensate for the 
increase in traffic; there will be more congestion on 
main roads and on radial roads of major cities. Devel-
opment of the main road system in the beginning of 
the 1990's will be aimed at improving the roads 
suffering from worst congestion. 

Severe road accidents will be reduced by mid-1990's. 
This is a tough objective which cannot be achieved by 
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roadkeeping  measures alone; what will be required is 
extensive co-operation for safer roads. The number of 
minor road accidents will be reduced. 

The condition of roads and driving will be maintained 
approximately at the present level. 

Roadkeeping  fund allocation will play a key role in the 
future development of traffic conditions. To achieve 
the objectives, allocations for roadkeeping must be in-
creased annually by about 250 to 300 million marks, 
and the increased funds should be allocated to the 
development of the main road system and to meas-
ures for improved road safety and improved road 
conditions. 

Development Of Main Road System 

Long-term development planning of the main road 
network was begun in 1989. At first, a report "Devel-
opment of Main Road System, Considerations for Re-
evaluation" was published to arouse a general na-
tional discussion on the need of developing Finland's 
main road system. 

The extent, and to some extent the quality, of the 
main road system were bracketed by two options. 
After studying nearly one hundred statements and 
comments, the RWA published its first draft plan for 
Finland's main road system in 2030; the planned 
overall length would be 7,000 km instead of the 
present 11,500 km. The draft was published at such 
an early date because the RWA wanted to operate 
openly and to keep up the public discussion. The 
openness of the planning process has accordingly 
been very positively received. 

By the end of 1989 it was possible to begin a more 
specific draft for the actual plan. The aim of the work 
in 1990 is a more detailed draft of Finland's main road 
system, its development requirements and objectives, 
and an implementation program for 5-year periods 
complete with analyses of financing and effects. The 
plan will extend up to 2010, but concerning installa-
tions it will reach up to 2030. The draft plan will again 
be submitted to public, national handling to generate 
the Road Administration's proposal for 1991. 

More Open Planning 

The road planning process has been developed to be 
more open, interactive and participating.An essential 
feature in the planning is constant provision of infor-
mation and co-operation with other authorities. The 
aim is to achieve solutions that are acceptable also to 

other concerned parties. 

Concern For The Environment 

Year after year the environmental point of view has 
gained more importance in roadkeeping. 
Important decisions must be made in the years to 
come on winter maintenance policy because of 
considerations such as risk to groundwater from road 
salt, safety objectives, and studded tyres. Wear from 
tyre studs and asphalt dust produced by studs are 
now regarded major environmental hazards. 

Road safety together with the above environmental 
considerations requires flexible operation methods 
and quick responses. The objectives can only be 
achieved through extensive co-operation with both 
road users and environment protection authorities. 
Among other things, the RWA will have to prepare 
more specific plans for salt application and follow up 
the effects of salt as well as road safety. More respon-
sibility will also have to be assumed by road users. 
Any restrictions on the use of salt and studded tyres 
will require a new attitude to winter driving. 

Reduction ln Traffic Emissions 

Slightly over one half of traffic emissions are produced 
on public roads, the rest on roads and streets in built- 
up areas. The most important measure for reduced 
emissions is the cleaning of motor vehicle exhausts. 

It is predicted that as catalysators become more com-
mon, traffic emissions will be significantly reduced by 
2010. Then emissions will again start to increase with 
growing traffic unless new emission prevention meth-
ods are introduced. 

Prevention Of Traffic Noise 

Some million people in Finland live in areas where 
traffic noise is disturbing. Noise barriers can be used 
and buildings can be insulated, but best benefits will 
be obtained by directing heavy traffic past built-up 
areas. 

Noise prevention can be helped in the planning of new 
roads by proper, detailed location and levelling. Noise 
screening will be required for existing roads. 



Water Traffic 	 effective, with annual savings of 19 million marks in 
timber transportation. Tourism is expected to benefit 
by an annual 22 million. The total budget for the canal 

Record Year In Saimaa Canal Traffic 
	 is 205 million marks. 

A record 1 .70 million tonnes passed through the 
Saimaa Canal, up 2 % from 1988. The number of 
passengers on the Canal was 46,300 (47,900 in 
1988). 
The Canal was opened for traffic from Jan. 1 to Jan. 
15 and March 31 to Dec. 31, a total of 300 days (287). 

Waterways System 

Waterways Buoyed On 13,900 km 

Finland has a total of 13,900 km of buoyed water-
ways, including 7,700 km off the coast and 6,200 km 
on inland waters. Of the inland waterways, 770 km 
are deep channels in Lake Saimaa waterways, 2,400 
km are main channels, and 2,500 km subsidiary 
channels. ln addition, there are 3,300 km of timber 
floating channels inland. The RWA manages 25 lock 
channels and 32 equal-level channels. 

There are 63 ports in Finland, including 31 public mu-
nicipal ports, 13 major industrial ports and several 
smallish loading and unloading wharves.  

Keitele-Päijänne  Canal Contracted 

The canal between Lakes  Keitele  and Päijänne was 
contracted to VVO Technoexport of the USSR for 
about 175 million marks on turnkey basis. The con-
tract involves the construction of five lock channels, 
six bridges and channel dredging on the route. 

The actual work will commence in the spring of 1990, 
and the canal will be completed in 1993. The number 
of Soviet workers will be up to 250. 

The length of the canal route is 45 km, and the 
elevation difference is 21 meters. There will be five 
locks, and the total length of sections to be excavated 
is about 2.5 km. The canal will connect the existing 

 Kymijoki  waterway systems and will open a direct 
waterway of 450 km from  Pielavesi  to  Kuusankoski.  

The annual quantity of timber floated through the 
canal is estimated as approx. 630,000 cubic meters. 
Other users of the canal will be tourist vessels and 
pleasure boats. Provision will also be made for ex-
panded goods transportation in the future. 

According to RWA calculations the canal will be cost 

Waterways Operations Transferred To Navigation 
Administration 

The waterways operations of the RWA, including a 
staff of some 500, will be under the Navigation Ad-
ministration from March 1, 1990. At the same time, 
changes will be made in the central and district 
administration of waterways. 

Organization 

Management By Results 

A central feature in the renovation of Finnish govern-
ment administration is the introduction of manage-
ment by results. The RWA is one of the first four 
government bodies used for testing the new system. 
ln 1989 the RWA together with the Ministry of Finance 
and the Ministry of Transport and Communications 
laid foundations for RWA's management by results by 
restructuring its budget and deciding its objectives and 
their indicators. 

The budget was restructured by allocating the funds 
for 1990 in larger single amounts. The RWA's powers 
in directing and controlling its activities was increased. 

At the same time result objectives were planned. Ob-
jectives were set for the Administration's national 
tasks: level of traffic service, road safety and the 
condition of roads. Further objectives were set for the 
Administration's economy and productivity and the 
development of activities. The objectives were 
planned in proportion with the budgeted funds. To-
gether with the powers of decision on resources, the 
Administration assumed responsibility for obtaining 
the objectives. 

Discussions between the Central Administration and 
the Districts were held in the autumn of 1989 on the 
objectives and financing of the Districts. These mat-
ters were agreed on between the Director General 
and the District Engineers after the budget for 1990 
had been approved and the Ministry of Transport and 
Communications had ratified the objectives. 

The basic requirements for management by results 
were thus set for the Administration in 1989. ln 
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SUMMARY 

addition to the specification and result testing of 
objectives, efforts have been made to introduce the 
renovations to the supervisors and the personnel. The 
development of management by results was sup-
ported in 1989 especially by the bonus system experi-
ment, development of co-operation, personnel training 
and information. An organization restructuring and 
renovation of the task structure were also planned in 
1989. The statutes for the new Roads Administration 
came into force on March 1, 1990. 

Organization 

The new organization of the Administration, effective 
since March 1, 1990, is designed to emphasize and 
support management by results. Essential changes 
include a clarification of activities, the new Board of 
Directors, and the new organization of the Central 
Administration. The basic changes in the executive 
powers and the task structure of the Districts had 
already been made in 1988. 

The activities of the Administration were more clearly 
defined as waterways operations were transferred to 
the Navigation Administration on March 1, 1990. At 
the same time a staff of some 500 was transferred, as 
well as 2 % of the RWA's total financing. 

The traditional Collegial Board was replaced with a 
new Board of Directors, which includes external 
experts important for the operation of the Administra-
tion, and also includes representatives of the person-
nel. The State Council has appointed the Board of 
Directors for a three-year period from March 1, 1990. 

The Board of Directors: 
Chairman  

Jouko Loikkanen,  Director General, FinnRA 
Vice-Chairman  

Mikko Talvitie,  Department Chief, Ministry of 
Transport and Communications 

Members 
Ulf  Sundqvist,  President, STS-Bank Ltd 

 Sirkka Hautojärvi,  Chief Director, Ministry for 
the Environment  
Kullervo  Lehtonen,  Director, Kymmene  Oy 
Esa Tommila,  Director, Confederation of 
Finnish Industries  
Raimo Pakarinen,  District Employees' Repre-
sentative  
Timo  Blåberg,  Master Builder 

From March 1, 1990, there will be a Central Admini-
stration, and regional administration will be managed 
by Road Districts. The operation of the new Finnish 
Road Administration, or FinnRA, is controlled by the 

Board of Directors. The Director General is in charge 
of the Administration, assisted by the Vice-Director 
General, Central Administration Directors and District 
Engineers. The organization of the Central Admini-
stration consists of a staff under the Director General, 
of a supporting organization of administrative, plan-
ning and production departments under directors, and 
of profit-centre units including Road Data and the 
Export Services Centre. The aim is to lighten the 
central administration and to develop it towards 
controlling and developing the Districts, which operate 
as profit centres. 

Personnel 

Between 1980 and 1989 the Administration's person-
nel was reduced by some 3,400 persons through 
natural reduction. Other causes for the reduction are 
the new concentration of building projects on the main 
road system, and developments in methods, technol-
ogy and organization. The rate of personnel reduction 
is slowing down. It is planned that by 1995 there will 
be another 800 employees less. In addition, some 500 
persons will be transferred to the Navigation Admini-
stration in connection with the reorganization of the 
waterways operations. 

The total reduction in permanent personnel in 1989 
was 721 persons, including 162 who left on early 
retirement pension, 156 on disability pension, and 198 
on old age pension. 84 persons left to work for other 
employers. 

At the end of 1989 the Administration employed 
11,687 persons (12,319 in 1988), including 9,873 
(10,284) permanent employees and 1,814 (2,035) 
temporary employees. At the time the statistics were 
made, the numbers of permanent employees and 
temporary employees were, respectively, 411 and 224 
down from 1988. The real reduction in personnel in 
1989, however, is estimated at 460, as replacements 
for especially the early retirements will take place 
early in 1990. 

Wage And Bonus Systems 

In 1988 and 1989 the Administration experimented in 
four districts with different bonus wage systems. The 
results have been quite positive for district manage-
ment, operational economy and productivity as well as 
for the personnel. The results encouraged the exten-
sion of the system to the entire Administration  mi  990. 
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The bonus system is an essential part of the Admini-
stration's management by  restlilts.  It has helped in de-
veloping management work and co-operation, and in 
extending management by results to work unit level. 

Research and Development 

Better Pavements 

The  ASTO  project on asphalt pavements was contin-
ued. According to the objectives set for development, 
rutting on main roads shall be reduced by 30  %  and 
annual costs by 20  %,  the life duration of other roads 
shall increase by 20  %,  and the annual costs shall be 
cut down by 5  %  from 1986. 

The  ASTO  program was begun in 1987 with a pilot 
study, and the actual program is to consist of 78 
projects in 1988- 1992. 

To describe the scope and versatility of the program, 
we list some of materials studied: 35 rock types, 9 
bitumen types, 11 bitumen oil types, 8 rubberized 
bitumen mixtures, 3 mass types, 9 fiber types, 16 filler 
mixes, 2 tall-oil pitches, 2 adhesion improvement 
agents, etc. 

Road Weather Service 

Today's road traffic requires an alert and properly 
timed winter maintenance. The maintenance supervi-
sor must be well informed about weather and road 
conditions. 

The Administration is developing a road weather 
service system, which will supply the users with real- 
time information from 66 road weather stations, with 
weather forecasts complete with radar and satellite 
pictures. The system will be put to use in 1990-91. 

150 Measurement Stations On Main Roads 

The  RWA  developed a system for automatic traffic 
measurement, and 150 fixed measurement stations 
were established on main roads. The stations can be 
used for automatic collection of data on the number, 
speeds, sizes etc of vehicles. The data is transmitted 
through telephone lines to the road district, where it 
enables real-time monitoring of the traffic situation. 
The collected data provides information on traffic on 
the main roads and on variations on hourly, daily and 
annual basis. 

First Corporate Image Study 

The Roads and Waterways Administration  (RWA, 
 from 1990 Finn RA) ordered its first corporate image 

poll in the spring of 1989. Opinions about the Admini-
stration were asked from the public, other authorities, 
and the Administration's own personnel. 
Poll results showed that the  RWA  was considered 
important for the entire country's well-being, and its 
role in future planning was felt to be important. Nega-
tive features reported included rigidity, inflexibility and 
bureaucracy. 

Project Operations 

The project operations of the Administration continued 
to increase. There were 29 projects under way in ten 
countries,  ln  1989 the project costs were 154 million 

 FIM,  and the total budget for the present projects is 
over 600 million. Possibilities for commercial exports 
were investigated by investments in marketing. 
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Tielaitos 
Tiehallitus 
Opastinsilta  12  Telefax  Esikunta  (90) 	154 2020  
Postiosoite  PL 33, 00521 Helsinki  Telefax  H -os.  (90) 154 2698  
Puhelinvaihde  (90) 1541  Telefax  S-os.  (90) 154 2395 
Telex H -os. 	124589  Telefax  S-os  (90) 154 2236 
Telex  Vp 	121108  TelefaxT-os.  (90) 1543037 
Telex  kirjasto 	124672  Telefax T-os.  (90) 154 2662  

Telefax T-os.  (90) 154 2449  
Telefax  Vp  (90) 154 2775  
Telefax/kirjasto  (90) 154 2652  

Tiepilrit  
Postiosoite Puhelin  

Telefax  

Uudenmaan  tiepiiri Opastinsilta  12 (90) 1541 
PL 70 00521 Helsinki (90) 148 1356  

Turun  tiepiiri Yliopistonkatu  34 (921) 677 611  
PL636  20101 Turku (921) 677823  

Hämeen  tiepiiri Åkerlundinkatu  5 B (931) 512111  
PL376  33101 Tampere (931) 512266  

Kymen  tiepiiri Kauppamiehenkatu  4 (951) 2761  
PL13  45101  Kouvola  (951) 13273  

Mikkelin  tiepiiri Raatihuoneenkatu  5 (955) 1911 
PL 114 50101  Mikkeli  (955) 213454  

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

Kuopion  tiepiiri Maaherrankatu  27 (971) 199 111 
PL 1117 70701  Kuopio  (971) 199399  

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

Vaasan  tiepiiri Korsholman puistikko  44 (961) 264 111  
PL93  65101 Vaasa (961) 124316  

Keski-Pohjanmaan  tiepilri Valtakatu  4 (983) 204 70 
PL 79 84101  Ylivieska  (983) 206 51  

Oulun  tiepiiri Ratakatu  13 (981) 570 011  
PL261  90101 Oulu (981) 570205  

Kainuun  tiepiiri Kalliokatu  4 (986) 1631 
PL 78 87101  Kajaani  (986) 163 248 

Lapin  tiepliri Hallituskatu  1-3 (960) 2941 
PL 194 96101  Rovaniemi  (960) 294 383  

Vastaava toimittaja, taitto  ja  graafinen suunnittelu:  Heikki  Heiniö 
Ruotsinkielinen käännös:  Per-Håkan  Appel  
Englanninkielinen käännös: Markku  Mäkelä  
Valokuvat:  Ilmakuva  H.  Vallas,  H.  Heiniö,T. Unhola, Vientipalvelukeskus,  Turun  tiepiiri 

 Värierottelu:  Tampereen  Värierottelu Oy 
Paino: Forssan Kirjapaino Oy  
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PIIRITIETOJA 

Tiepiirettäisiä %  -osuuksia 
vuonna  1989 

•  Yleisten teiden pituus  

Liikennesuorite  

0  Henkilövahinko -onnettomuudet  

Tien  pitoon  käytetyt määrärahat  

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

Pohjanmaa  
o Oulu  
Kn  Kainuu  
L  Lappi  
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