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AILKUIJAUS E 

Tie- ja vesirakennushallituksessa kehitetään tie-
investointilaskentamenetelmiä tienpicion päätöksenteon 

tarpeisiin. Tienpidon suorien alueellisten vaikutusten 

selvittäminen on osa kyseistä tutkimuskenttää. 

Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on ollut sel-

vittää tienpitoon tarvittavien panosten hankintapaik-

ka suhteessa tienpidon kohteeseen sekä lisäksi sel-
vittää kyseisistä panoksista eri alueyksiköille mak-
setut korvaukset ja vertailla saatuja tuloksia maan 

eri osien välillä. Tutkimuksessa on asetettu erityis-

tä painoa tienpidon alueellisten työllisyysvaikutus-
ten kartoittamigeen. 

Tutkimus on suoritettu TVH:n tiesuunnittejuosastolla. 

Tutkimussihteerinä on toiminut valt.yo. Markku Kivelä 

Tutkimustoimisto Sosplanista. Työn suorituksessa ja 

ohjauksessa on ollut kiinteästi mukana teknillista-

loudellisen toimiston henkilökuntaa. Tarvittava tieto- 

aineisto on hankittu TVL:n piirikonttoreiden avulla. 

Kyseessä on ensisijaisesti perustutkimus: Tieinves-

tointilaskelmien kehittämisessä tarvitaan tietoa 

tienpidon alueellisista suorista hyötyvaikutuksista. 

Toisaalta tienpidon taloudellisten aluevaikutusten 

selvittäminen on avuksi alueellisten panos-tuotos-

mallien kehittämisessä. Lisäksi tutkimusta voidaan 

käyttää tausta-aineistona alue- ja liikennepoliit-

tisessa päätöksenteossa. 

Dipl.ins. Seppo Sainio 
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T IENPLDON ALUEELLISET VAIKUTUKSET: T IIVISTELM 

1. Talousalueet ja alueellinen talouspolitiikka 

Talousalueen rajaamisessa on yleensä erotettu kolme 

erilaista talousaluetyyppiä: homogeeninen, toimin-

nallinen ja hallinnollinen alue. Tienpidossa käytet-
ty tie- ja vesirakennuslaitoksen piirijako on hallin-
nollisen alue jaon mukainen. 

Alueellisen talouspolitiikan tavoitteeksi on yleises-
ti hyväksytty pyrkimys toisaalta tuotantotoiminnan 

tehokkuuteen ja toisaalta tuotannon tulosten tasaiseen 
alueelliseen jakautumiseen. Näiden kanden tavoitteen 
yhdistäminen on katsottu alueellisen talouspolitiikan 
keskeiseksi päämääräksi. 

2. Liikenneinveatointjen aluetaloudelljset vaikutukset 

Liikeimeväylien kehittämiseen käytetyt varat ovat osa 

julkisen vallan infrastruktuuri-investointeja. Julki-
nen valta on käyttänyt erityisesti tieinvestointeja 
myös suManne- ja työllisyyspolitiikan välineenä. 

Tienpitoon valtion budjetista myönnetyt määrärahat 

ovat kolmenlaisia: 1) varsinaiset määräraiaat, 2)t.yöl-

lisyysmäärärahat, 3) työsiirtolamäärärahat. TVL:n 
taloussuunnitelman mukaisesti nämä määrärahat jaetaan 

kaikille 13:lle tie- ja vesirakennuspiirille alueit- 
* 	taisten rahoituskiintiöiden perusteella. 

3. Tutkimuksen tarkoitus 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tie- ja vesi-

rakennuslaitoksen toimesta suoritettujen tietöiden 
ja tien kunnossapidon alueellisia hyötyvaikutuksia. 
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Keskeisenä kysymyksenä oli: 

missä määrin tienpitoon myönnetyt varat jää-

vät paikallisille alueille, nimittäin inves-

tointien kohdekuntiin tai kyseessä olevaan 

tie- ja vesirakennuspiiriin, vai kulkeutu-

vatko rahat muille alueille yli investoinnin 

kohcletiepiirin rajojen. 

4, Tutkimuksen toteutus 

Tarvittavan tietoaineksen saamiseksi tienpidon alu-

eittaisista panoshankimioista laadittiin kyselylomake, 

jonka avulla saatiin kaikkilta TVL:n piirikonttoreilta 

tutkimukseen tarvittavat tiedot (lomake liitteenä 

n:o 2). Tutkimusaineistoon mukaantulleet tiehankkeet 

oli toteutettu pääasiassa vuosina 1971-1973. Nämä 

iehankkeet olivat toimenpiteiltään (rakentaminen, 

suuntauksen tai rakenteen parantaminen) ja merkityk-

seltään (valtakunnallisessa tieverkossa) erittäin 

vaihtelevia. 

Tiedot saatiin 77 tiehankkeesta ja 33 tiemestaripii-

ristä. Tutkimuksessa käytetty, tiehankkeet kolmeen 

suuruusluokkaan jakava luokitus oli seuraava: 

Kokoluokka 

Pienet tiehankkeet 

Keskisuuret tiehankkeet 

Suuret tiehankkeet 

Käytetty rahamäärä 

alle 2.5 rnilj.mk 

2.5 milj.ink - 6 tnilj.mk 

yli 6 milj.mk 

Tutkimuksessa käytetty tienpidon panosrakenne muotou-

tuu TYL:n tilitysten ryhmittelyn perusteella seuraavan-

laiseksi: (Kokonaisurakat on jätetty tarkastelun ulko-

puolelle) 

1 Tien rakentaminen 

- työpalkat 

- tamvikehankinnat 
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a) tnaamassat 
b) muut tarveaineet 

- kuljetukset 
- konevuokrat 
- urakointi 

a) osaurakat 

b) päällystetyöt 
- muut kulut 

II Tien kunnossapito 
Kumiossapidon panosryhmät olivat samat kuten edel-
lä tienrakentamisessa sekä niiden lisäksi seuraa-
vat ryhmät: 
- kalustohankjnnat 

- konekaluston korjaus- ja kunnossapitotoiminta 

Alue jakona käytettiin seuraavaa luokitusta: 

III kehittyneisyysalue 

- Pohjois-Karjalan, Oulun, Kainuun ja Lapin 
tie- ja vesirakennuspiirit 

II kehittyneisyysalue 

- Mikkelin, Kuopion, Keski-Suomen, Vaasan ja 

Keski-Pohjanmaan tie- ja vesirakennuspiirit 
kehittyneisyysalue 

- Uudenmaan, Turun, Hämeen ja Kymen tie- ja vesi- 
rakennuspiirit. 

5. Tienrakentamjsen alueelliset vaikutukset 

5.1 Panosten käyttö 

Tutkimuksessa on laskettu tiepiireittäin sekä kehit-
tyneisyysalueittain tiehankkeiden panosten hankinnas-
ta aiheutuneet suhteelliset kustannukset. Kehittynei-. 

syysalueet ovat verrattain yhtenevät käytössä olevien 

kehitysalueiden 1 ja II vyöhykkeiden kanssa. Seuraa-

vassa taulukossa ovat panosten käytön suhteelliset 
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osuudet kolmella kehitLyneisyysajuoeli a  

Taulukko 1 . Panosten käytön kustannusten prosen -ttinen 
jakaurna kehittyneisyysalueittain 

orwdt 	(') 
urakoint 

_________ 

oea- 
urakat 

p8511. 
t 

Alue 
________________________________ 

työ- 
palkat 

tarvike- 
hankinnet 

kuljetue- 
palvelut 

kone- 
vuokrat 

muut 
kulut yht. 

III 	Kehittynaieyyealue a 	(9 kpl) 29.8 13.6 18.3 14.9 12.3 8.3 20.6 2.8 100 
p-, o, Kii, L 	b 	(7  kpl) 23.5 14.0 18.1 15.9 15.1 8.8 23.9 4.6 100 

c 	(8 kpl) 24.2 14.2 26.1 16.3 9.5 7.3 16.8 2.4 100 

II 	Kehittyuc1eyyealue a 	(7 kpl) 23.1 17.4 21.4 17.7 8.2 5.5 13.7 6.7 100 
Yl,Ku,K-5,V,K-P ) 	b (14 kpl) 19.2 11.5 21.8 15.7 13.8 11.6 25.4 6.4 100 

c 	(8 kpl) 20.0 15.1 19.4 13.7 21.5 3.7 25.2 6.6 100 

Xe8ittneieyyaa1ue a (10 kpl) 25.5 18.9 22.4 16.4 6.3 7.2 13.5 3.3 100 
T, H. Ky ) 	b 	(6 kpl) 24.4 15.2 14.6 15.0 20.0 3.0 23.0 7.8 100 

c 	(8 kpl) 22.9 15.5 19.1 13.9 18.7 4.1 22.8 5.8 100 

koko maa k.akia. 	(77 kpl) 22.7 13.8 20.8 15.1 16.2 6.1 22.3 5.5 100 

panoorakenne 1965 23.8 19.3 15.4 13.1 26.5 2.1 100 
-"- 	1970 24.7 14.6 19.1 13.5 27.0 1.1 100 

a) Pienet tie8ankkeet (alle 2.5 a113.pk) 
b) Keskleuuret tieankkeet (2.5 m113.mk - 6 milj..k.) 
c) Suuret tiehankkeot (yli 6 mtlj.ak) 

5.2 Hyöty alueellisifle yksiköille 

Tutkimuksessa on rajoituttu tarkastelemaan pelkästään 
tiehankkeen rakennusvajheen aikana syntyneitä välit-

tömiä, rahamääräjsestj ilmaistuja hyötyvaikutuksia eri 

alueyksiköille. Panoksista maksettu,jen korvausten alue- 
jakauman lisäksi on selvitetty kunnille palautuvaa tu-
lovero-osuutta TVL:n työvoimalle maksetuista palkoista. 

Eri alueyksiköille tulleita rakennusajkaisia hyötyjä 
on tarkastel -tu kolmel -ta eri. näkökulmalta: ensinnäkin 
kaikkien tie- ja vesirakelmuspiirjen osalta, toiseksi 

kolmen kehittyneisyysalueen puitteissa ja kolmanneksi 

on analysoitu kuntamuodon. vaikutusta alueittaiseen 
hyötyjakaumaan. 
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Kuvassa 1 on karttaan piirretty pallosektorit osoit-

tamaan tiehankkeiden hyötyvaikutusten leviämistä koh-

dekunnan, naapurikunnan, muiden kuntien sekä tieinves-

toinnin kohdetiepiirin alueelle. Kohdetiepiirin ulko-

puolelle kulkeuturieet hyötyosuudet on merkitty kehit-

t3rneisyysalueittain. 

Tehokkaimmin oman tiepiirin alueelta hankittuja panok-

sia on käytetty kolmessa pohjoisimmassa tiepiirissä, 

joissa kyseiset panoshankintojen osuudet kohoavat yli 

80 prosentin. Suhteellisten osuuksien mukaan pienintä 

tienrakentamisen panostuotantoa edustavat Uudenmaan 

ja Keski-Pohjanmaan tiepiirit, joiden panoshankinnois-

ta kohdistuu alle 70 	oman tiepiirin alueelle. 

Kehittyneisyysalueittaisessa tarkastelussa on otettu 

mukaan myös tiehankkeiden suuruuden aiheuttamat vai-

kutukset hyötyjen alueittaiseen jakaumaan. 

III kehittyneisyysalueella (Pohjois-Suomi) panokset 

on hankittu 86 prosenttisesti oman tie- ja vesiraken-

nuspiirin alueelta. 

II kehittyneisyysalueella (räli_Suomi) oman tiepiirin 

alueelle jäävät hyötyosuudet vaihtelevat tiehankkeen 

koosta riippuen 78 ja 83 prosentin välillä. 

1 kehittyneisyysalueella (Etelä-Suomi) oman tiepiirin 

alueelta hankittujen panosten prosenttiset osuudet 

vaihtelevat kahta pohjoisempaa vyöliykettä enemmän. 

Tiehankkeen koon kasvaessa vähenee selvästi oman tie-

piirin alueelta hankittujen panosten osuus. 
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Kuva1. 
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Oma tiepiiri 

1 	] Kohdokunia 

1 	2] Naapurikunta 
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Muut 	tiepiirit 
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Kuva 2. Tienrakentamisen panoshankintojen prosenttinen 

kustannus jakauma alue ittain. 

a 	b 	c 	o b 	c 	a b c 

kehit?ynei- 	II kehittynei- 	1 kehittynei- 
syysalue 	syysalue 	syysalue 

	

(Pohjois- Suomi) (Väli- Suomi) 	(Eteld- Suomi) 

a) Pienet hankkeet (alle 2.5 milj.mk) 
b) Keskisuuret hcnkkeet(2.5 -6 milj.mk) 
c) Suuret hankkeet(yli 6milj.mk) 

100 
0/ 
'0 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

6 	Oman fiepirin ja 
5 	muiden tiepiirien 

osuudet eroteltu 
paksullo viivalla 

Muut tiepfirit 
1 8  1 selvittimötdn 
L7 1 1 kehittyn.olu. 
L61 ]Ikehittyn.olue 
L 5 1 Itlkehirtyn.alu. 

Oma tlepilrl 
L4 1 selvittdmötn 
L3 1 muu kunta 
1 2 1 naapurikunto 
1 1 kohdikunta 

Kuntien verotulot 

Julkinen valta - tässä tutkimuksessa kunta - saa 

osan tienrakentamiseen .myönnetyistä varoista takaisin 

verotulojen muodossa. Alueellisesti on pystytty pai-

kallistamaan ainoastaan kunnille tietyön yhteydessä. 

maksetuista palkoista koituvia tuloveroja. Kysymyk-

sessä ovat tällöin ainoastaan TVL:n palveluksessa 

olevan työvoiman tulovero-osuudet. 
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3euavasta asetelmasta nähdään kunnallisen tuloveron 
keskimääräiset osuudet tienrakentamisen työpalkoista 
ja koko hankkeen kustmuksista. Osuudet on esitetty 
kehittyneisyysalueittain. 

Alue 	Kunnallinen tulovero-osuus (3) 
työpalkoista koko hankkeen 

ku s t annuks i s t a 

III kehittyneisyysalue 

(Pohjois-Suomi) 

II kehittyneisyysalue 

(Väli-Suomi) 

1 	kehitty-neisyysalue 

(Jt elä-Suomi)  

	

13.9 	 3.5 

	

14.1 	 2.3 

	

12.5 	 2.9 

6. Tien kunnossapidon alueelliset vaikutukset 

6.1 Fanosten käyttö 

Kuvassa 3 nähdään kunnossapidon panosten käyttö 
tutkimusajnejston mukaan, jota on verrattu vuoden 
1965 panosrakenteeseen. 
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Kuva 3. Kunnossapidon panosten käytön kustannusten 

prosenttinen jakauma kehittyneisyysalueittain 

ja panoaryhmittäin 

1 ii 1 	koko 	panos- 

	

TutkimusoifleistO maa 	rakenns 
1965 

DI Kehiltyneisyysofue (Pohjois - Karjalan, Oulun, Kainuun jo 
Lapin tie-jo vesirakennuspiirit) 

1! Kehittyneisyysolue (Mikkelin, Kuopion, Keski -Suomen, 
Vaasan jo Keski- Pohjanmaan tie-ja vesirakennuspiirit) 

1 Kehittyneisyysolue (Uudenmaan, Turun, Hdmeen jo 
Kymen tie-ja vesirokennuspirit) 

6.2 Hyöty alueellisille yksiköille 

Kunnossapidon aluetaloudellisia vaikutuksia on 

selvitetty kehittZne1ssaiueittain samanlaisen 

kehikon puitteissa kuin tienrakentainisen hyötyvai-

kutuksia. 

Kunnossapitotoiminnan hyödyistä jää oman tiepiirin 

alueelle kaikilla kehittyneisyysalueilla lähes 

90 	. 
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Kuva 4. Kunnossapidon panoshankintojen prosenttinen 
kustannus jakauma alueittain ja panosryhmittäin 

2L-It1 	
i6 

Muut 	tiepirit 

LJJ seIvitl1sndtn 

T] t kctuttyn.alue 

'_1 Ii kehittynolue 

L1J lllkehittyn.alue 

Oma tiepiiri 

LIIT1 	otvittimdtun 

muu kuntQ 

J naapurikurto 

LTLIIJ kohdekunta 

III 	II 	1 

Kehittyneisyysalue 

Kuntien verotulot 

Kuxmossapidon määrärahoista kunnille palautuva osuus 

on laskettu samalla tavalla kuin tienrakentamisen yh-

teydessä. Nytkin tulovero-osuudet on pystytty määrit-
tämään ainoastaan TVL:n palveluksessa olevan työvoiman 

osalta. Seuraavassa asetelmassa esitetään tulovero- 
osuudet kehittyneisyysalueittain: 

Alue 	Kuntien tulovero-osuudet () 

työpalkoista tiemesteripiirien 
menoista keski-
määrin 

III kehittyneisyysalue 	14.2 	7.8 
(Pohjois-Suomi) 

II kehittyneisyysalue 	14.4 	5.9 
(Väli-Suomi) 

1 	kehittyneisyysalue 	12.3 	4,2 
(Etelä-Suomi) 

— 
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7. Tienpidon aluetaloudellisista tavoitteista 

Tienpidon kansantaloudellisia ja aluetaloud.ellisia 
tavoitteiden tarkastelussa on pitäydytty tienpidon 
rakentamis- tai toiminta-aikaisiin vaikutuksiin. 

Työllisyyspolitiikan keinot ovat toistaiseksi olleet 

miltei ainoat aluepolitiikankin keinot. TVL:n toimin-
ta on aluepoliittisesti liittynyt kuljetusolojen pa-

rantamiseen ja syntyneenä seurauksena on ollut luon-
nonvarojen paremmat käyttöönottomandollisuudet. Ke- 
hitysalueiden tieolojen parantumista voidaan pitää 
pikemminkin työllisyyspolitiikan kuin liikennepoli-
tiikan ansiona. 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan suosittaa tien- 
rakentamista osana kehitysalueiden elinkeinoelämän 
tukemisessa. Samalla valtion budjetin alueittaisia 

vaikutuksia erityisesti suhdannepolitiikkaan, mutta 
myös muihin kehitysalueiden kipeimpiin ongelmiin pi-
täisi ottaa yleisesti selvitettäväksi. 



0. JOHDANTO 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tie- ja vesira-
kerinuslaitoksen toimesta suoritettujen tietöiden ja 
tien kunnossapidon alueellisia hyötyvaikutuksia. Tar-
kastel -tavana ovat olleet tienpidon suorat rakennusai-
kalset vaikutukset. Näiden aiheuttamia hyötyjä alueel-
liselle taloudelle voidaan pitää yhden tiehankkeen suo-

ritusajan rajallisuudesta huolimatta pitkävaikutteisi-
na, sillä maassamme suoritetaan jatkuvasti tietöitä 
ja tien kunnossapitoa, joille osoitetut määrärahat 
vaihtelevat vuosittain melko vähän. 

Keskeisenä kysymyksenä tutkimuksessa on, missä määrin 
tienpitoon myönnetyt varat jäävät paikallisille alu-
eille, nimittäin tieinvestointien kohdekuntiin tai ky-

seessä olevaan tie- ja vesirakennuspiiriin, vai 'vuo-
tavatko' rahat muille alueille yli tieinvestoinnin 

kohdetiepiirin rajojen. Tienrakentamisella on myös ol-
lut merkittävä osuus maassamme harjoitetussa työllisyys-

politiikassa. Tämän selvityksen perusteella on mandol-
lista arvioida harjoitetun politiikan onnistuneisuut-
ta, eli ovatko varat jääneet hyödyttämään kehitysalu-

eiden taloutta vai ovatko ne kulkeutuneet pois näiltä 
alueilta Etelä-Suomeen. 

Tienpidon panoksilla tarkoitetaan julkisen vallan mää-
rärahoilla hankittuja hyödykkeitä, joita käytetään 
sekä tien rakentamisessa että tien kunnossapidossa. 
Tällaisia hyödykkeitä. ovat esimerkiksi kotitalouksil-

ta hankittu työvoima, maa.nomistajilta hankitut maa- 
massat ja maapohja sekä useilta eri toimialoilta han-
kitut lukuisat väli- ja lopputuotteet. 

Tarvittavan tietoaineksen saamiseksi laadittiin kyse-
lylomake, jolla pyrittiin TVL:n piirikonttoreiden 

avulla selvittämään tienpidon panosrakennetta, panos-
ten hankintapaikkaa sekä, niistä maksettuja korvauksia 
(lomake liitteenä n:o 2). Vastaukset saatiin kaikilta 
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13 tie- ja vesirakennuspiiriltä sekä tienrakentamisen 
että tien kunnossapidon osalta. Vastauksissa oli ii-

moitettu tiedot 77 tiehankkeesta ja 33 tiemestaripii-
ristä(Yksityiskohtainen luettelo liitteessä n:o 3). 

Tienpidon seurauksena syntyvät välittömät hyödyt on 
pyritty saamaan esille selvittämällä. käytettyjen panos-
ten alueellinen hankintapaikkakunta sekä hankinnasta 

aiheutuneet kulut. Julkiselle vallalle nämä varainsiir-
rot ovat menoja, mutta toisaalta kotitalouksille, yrit-
täjille ja kaupalle ne ovat vastaavasti kotitalouksien 
työtuloja, yrittäjäin palkkioita tai myyntituloja. Näi-
den tietojen perusteella selvitetä&i eri aluejaotus-
ten puitteissa tienpidon alueittaisia välittömiä hyö-
tyvaikutuksia. 

Kunnille maksetut verot työpalkoista ja yrittäjätu-
loista tuovat myös hyötyvaikutuksia kyseisille alu-

eille. Verot merkitsevät uudestaan julkiseen käyttöön 
(kunnalle) palautuvaa osuutta tienpitoon sijoitetuis-
ta varoista. (Vastauslomakkeissa ovat työ- ja yrittä-
jätulot ilmoitettu bruttomääräisinä). 

Kansantaloudellisia tienpitoon liittyviä tavoitteita 

ja niiden toteutumista on seurattu työllisyyspolitii-

kan kannalta. Aineiston niukkuuden takia ei ole voitu 
erillisesti tarkastella työllisyys.määrärahoilla suo-
ritettuja tiehankkeita, vaan työllisyystyöt on käsi-
telty osana muuta eineistoa, ja tällöin on seurattu 
kehitysalueiden osuuksia maksetuista palkoista. 

Kokonaistaloudellisiin vaikutuksiiii liittyvää tiever-

kon välityskyvyn ja yhdistävyyden parantamista ja sii-
hen liittyviä välillisiä tai välittömiä vaikutuksia 
aluetalouksiin ei ole tarkasteltu. Tämä olisi edellyt-
tnyt kustannus-hyöty-analyysin soveltamista, mihin 
tässä yhteydessä ei ollut mandollisuutta. Nyöskän 

tienrakentamisesta mandollisesti aiheutuvien haitta- 
vaikutusten erittely-n ei ole katsottu kuuluvan tmn 
tutkimuksen piiriin. 
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1. TALOUSAIUEET JA ALUEELLINEN TALOUSPOLITIIKKA 

1 .1 Talousaluejaottelusta 

Taloustieteen teoriassa on yleensä esitetty kolmi-

luokkainen jako alueiden rnaantieteefljseksj rajaatni-
seksi. Alueet voidaan siten jaotella niitä kuvaavien 

tekijöiden mukaan homogeenisiin, toiminnallisiin tai 
hallinnillisiin alueisiin. Näistä kanden ensimmäisen 

luokittelutapa on luonteeltaan funktionaalinen, kol-
mannen ins titutionaaijnen l) .  

Homogeenisuus on yksinkertaisin ja perinteisin alu-
eellisen jaotuksen peruste. Sen tunnusmerkkinä voidaan 
pitää koko alueella olevaa yhteistä tai samankaltais-
ta ilmiötä. Tällaisia ovat mm. ilmasto, teollistumjs-
aste, kansantulo per capita jne.2) Homogeeninen alue 

käsitteenä on pelkästään kuvaileva, makrotaloudefljnen 
eikä tällaisen alueen osien välillä ole taloudellisia 
riippuvuussuhteita. Yleensä määriteltäessä homogeenis-

ta alue jakoa otetaan huomioon analysoitava ongelma ja 
käytettävissä olevat analyysimenetelmät, ja näiden 

käyttötarkoitusten mukaan määrätään osa-alueiden luku-
määrä. Toisaalta on otettava huomioon alueen jatku-

vuutta koskeva rajoitus. Alueen eri osien välillä ei 

saa esiintyä voimakkaita .maantjeteelljgjä poikkeamia, 
siten alue.määrittelyn ongelmana on paikallisten ii-
miöiden erityispiirtee -t ja niiden miniinointi, kim 
alueiden jatkuvuus ja lukumäärä on annettu. 

1 Kokonaistaloudelljnen alueellinen tarkastelukehikko, 
Talousneuvoston aluejaosto, Helsinki 1972, s. 34. 

2)Kiigkinen, Auvo: Taloudellinen kasvu alueittain vuo-
sina 1929-1952, Helsinki 1958, s. 30. 

Boudeville J-R: Proble,ms of Regional Econo.mic 
lPlanning, Ednburg 1966, ss. 7-9. 

. 

- 
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Alueen käyttötarkoitus rajoittaa alueen homogeeni-
suutta kuvaavien tekijöiden valintaa. Talouspoliitti-

sessa suunnittelussa ja päätöksenteossa ovat elinkei-
norakennetta ja tulotasoa kuvaavat muuttujat sopivia 
alue jaon määrittelyssä. Aluejaon muodostamisessa voi-
daan ottaa huomioon myös useita muuttujia samanaikai-
sesti, jolloin näiden muuttujien painotus aiheuttaa 
melkoisen ongelman. Ho.mogeenisen alueen haittana saat-
taa olla toiminnallisen suuntautumisen vähäinen huomi-
oonottaminen, jonka seurauksena toimenpiteiden alueel-
listen vaikutusten rajaus voi jäädä epätyydyttäväksi. 1  

Toiminnallinen alue 

Toiminnallisen alueen määrittelyssä on tavoitteena 

löytää toisistaan suhteellisen riippumattomien aluei-
den rajat. Ratkaisevana tekijänä tällöin on niin sano-

tun keskus-vaikutus-alue-järjestelmän olemassaolo. 

Boudeville käyttää käsitettä polarisoituminen, mikä 

lisäksi merkitsee keskusten asettamista hierarkkiseen 

järjestykseen2 . 

Polarisoitunut alue on määritelty joukoksi alueella 

sijaitsevia kaupunkeja, joiden toiminnot suuntautu-

vat enemmän alueen metropoliin kuin muihin valtakun-

nan samanasteisiin keskuksiin. Toiminnot ovat tällöin 

etupäässä naapuruussuhteiden luomaa informaatio- ja 
palvelusvaihdantaa. Edellä mainittu ei estä vaihdan-
taa muiden keskusten välillä: polarisoitunut alue on 
integroitunut, muttei omavarainen. 

Toiminnallisen alueen keskus voidaan määritellä kes- 	- 

kuspalvelusten esiintymispaikaksi. Keskus siis toimii 

Kokonaistaloudellinen....: .mt. ss. 35-36. 

2)Bodille J-R: mt. se. 37-38. 

Boudeville J-R: mt. ss. 10-11. 



palvelusten jakajana ympäristölleen ja tällöin kes-

kuksen oleuiassaoloon riittää, että sieltä saadaan 
edes yhtä keskuspalvelusta. 

Vaikutusalueella tarkoitetaan keskuksen ympärillä 
olevaa aluetta, jolla keskuksen vaikutus jonkin toi-

mirman tai toimintojen alalla on suurempi kuin min-
kään muun keskuksen. 

Keskusten vaikutusalueiden sanotaan järjestyvn hie-

rarkkisesti, kun keskukset muodostavat sisältönsä laa-
dun ja määrän puolesta yhtenäisiä ryhmiä, keskusluok-
kia. 1  

Christallerjn esittämän teorian mukaan keskusten ja 
valkutusalueiden järjestelmä saattaa esiintyä kolmes-
sa muodossa (kuva 1). 

• • ¶ 	• 	1 	-- 
• 0 	® 	 r\ 

• 	 ' 	

1 

• * 	Ii 	. 	 F 	->-•-3' 	. . 5• •. Y.'..\•_!J 

® 
-.- 	® 	 •\•. -.,. 1• • 

• 	• 
0 	 b 	c 

-- 

Kuva 1. Christallerin hierarkiakäsityksen kolme perus-
muotoa: a) Huoltoperiaa-te b) Liikenneperiaate 
c) Hallintoperiaate. 

Huoltoperiaatteessa on tavoitteena alueen aukoton ja 
mandollisimman taloudellinen huoltaminen. Järjestel-
mässä on v.hän keskuksia, mutta useita keskusluokkia. 
Jokaisella ylemmän asteen keskuksella on 3 alemman 

- G.ranfelt - Palmgren: Suomen keskus- ja 
vaikutusaluej.rjeste1mä ss. 2-3. 
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asteen keskusta eli keskusten lisääntymiskerroin on 3. 
Liikenneperiaatteen mukaan keskuksia yhdistävät tiet 
kulkevat aina lähinnä alemmanasteisten alakeskusten 
kautta. Keskuksia tarvitaan tällöin hieman enemmän 
kuin edellisessä, koska keskus -ben lisääntymiskerroin 
on 4. Kolmantena tyyppinä Ohristallerin teoriassa 
esitetään hallintoperiaate, jolle on ominaista se, että 
keskukset sisältyvät aina kokonaisine vaikutusalue!-
neen lähinnä korkeampaan luokkaan kuuluvan keskuksen 
vaikutusalueeseen. Liikenteen järjestely tässä teoria- 
mallissa on erittäin hankalaa, ja keskusten lukumäärä 
kasvaa myös melko nopeasti lisääntyrnlskertoitnen ol- 
lessa 71) 

Ajo määrittelee kaikki erilaisilla nimikkeillä varus-

tetut vaikutusalueet liikennealueiksi. Liikennealueen 
raja kanden keskuksen välillä voidaan vetää siihen, 

missä keskuksen dominoiva vaikutus väestön liikkumi-
seen vaihtuu toisen keskuksen dominoivaan vaikutukseen. 

Tällaisen liikeimejakajan olemassaolo erottaa kaksi 
vaikutusalue -tta to i s is taan . 2 ) 

Aluesuunnittelim kannalta on toirnirniallinen aluejako 

varsin käyttökelpoinen siinä suhteessa, että jonkin 
toimenpi -teen, esim, julkisen palvelulaitoksen sijoit-
tamisen vaikutukset kohdistuvat etupäässä kyseiselle 
alueelle. 'Vuodot' alueiden rajojen yli ovat suhteel-

lisen vähäisiä. Toiminnallisen aluejaon haittana taas 
on varsinkin laajojen alueiden ollessa kysymyksessä 

niiden elinkeinorakenteen heterogeenisuus, mikä lisää 
tämän aluejaon puitteissa laadittavien tutkimusten ja 
ennusteiden epävarmuutta. 

- Gran±'elt - Palmgren: mt. 38. 4-5. 

2)Pal••ki - Granfelt - Palmgren: mt. s. 16. 

Kokonaistaloudellinen.....: mt. s. 37. 

- . 
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Hallinnollinen alue 

Hallinnollinen aluejako muodostuu yleensä päätöksen-
teko-organisaation ja tilastoinnin perusteella. Tär-
keimmät hallinnollisen jaon perusyksiköt ovat Suomes-

sa perinteisesti olleet lääni ja kunta. Toimenpitei-
den organisoitav-uuden ja päätöksenteon kannalta hal-
linnollisen aluejaon haittoja ovat eri hallinnonaloil-

la käytetyt, toisistaan poikkeavat aluejaot. Yleensä 
eri aluejaot yhtenevät vasta hallinnon alimmalla por-
taalla eli kuntatasolla. 

Alueellisten taloussuunnitelmien toteuttamisessa on 

hallinnollinen alue jako useasti hyvinkin käyttökel-
poinen. Tällöin kesku.shallinnon ohjaustoimenpiteet 
voitaisiin joustavasti toteuttaa alueellisesti eri-
laistettuina ja näiden valvonta ja koordinointi saat-

taisivat myös helpottua. Nykyisin tapahtuva tilastoin-
ti toimii suurimmalta osin ainoastaan hallinnollisen 

aluejaon puitteissa. Yhtenäinen hallinnollinen alue- 
jako, joka muodostaisi selväpiirteisen hierarkkisen 
järjestelmän, saattaisi tuntuvasti tehostaa eritasois-
ten, alueellisten suunnitelmien ja päätöksenteon yh-
teensopivuutta. Mikäli tällainen yhtenäinen hallinol-
unen aluejako voisi noudattaa toimintojen alueellis-

ta suuntautumista, häviäisi ristiriita toiminnallisen 
ja hallinnollisen aluejaon välillä. 1  

Tienpitoon sisältyy sekä tienrakentaminen että tien 

kunnossapito. Tienrakentaminen käsittää uuden tien 
tekemisen sekä vanhan tien rakenteen tai suuntauksen 

parantamisen, joiden raja tien kunnossapitoon on jon-
kin verran tulkinnanvarainen. Tien kurmossapidon teh-

tävänä on pitää tiestö liikennettä tyydyttävässä kun-

nossa ja tällöin käytetyt toimet saattavat sisältää 

1 Kokonaistaloude1ljnen....: mt. ss. 38-39. 
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mainittuja rakenteellisiakin korjauksia. 

Tienpidon alue jaon perustana on hallinnollinen tar-
koituksenmukaisuus. Valtakunta on jaettu 13 tie- ja 
vesirakennuspiiriin, joiden keskuksina toimivat piiri- 
konttorit. Tiepiirijako noudattaa pääosin läänijakoa. 
Merkittävä poikkeama ilmenee Oulun läänin kohdalla. 
Oulun läänin eteläosasta ja Vaasan läänin pohjoisosas-
ta on muodostettu Keski-Pohjanmaan tie- ja vesiraken- 
nuspiiri (tiepiiri). Lisäksi Oulun läänistä on erotet- 	

. 

tu Kainuun kunnat omaksi tiepiirikseen. Viime vuosina 
tapahtuneet kuntien siirrot toiseen lääniin (Virrat, 
Kuhmoinen) on otettu huomioon tie- ja vesirakennuspii-
rien rajojen järjestelyssä. 

Kunnossapitotoiminnan osalta kukin tie- ja vesiraken-

nuspiiri on jaettu tiemestaripiireiksi, joita on koko 
maassa kaikkiaan 174 kappaletta. Yhteen tiemestari- 
piiriin kuuluu keskimäärin kolme kuntaa. Kuitenkin 

Pohjois-Suomen suuria kuntia on jaettu kandeksi tie-

.mestaripiiriksi ja toisaalta Etelä-Suomen pieniä kun-

tia on yhdistetty jopa viisikin yhteen tiemestaripii-

riin. Näiden alueiden muodostamisessa ovat maantie-

teelliset ja tieverkon yhdistävyyteen liittyvät sei-

kat olleet määräävinä tekijöinä. Tässä mielessä voi-

daan sanoa toiminnallisen alueen .määrittelyn sopivan 
hyvin tiemestaripiirijaon kuvaamiseen. (Kuvassa 2 
tie- ja vesirakennuspiirit sekä tiemestaripiirit). 

Kehittyneisyysalueet 

Tämän tutkimuksen tarpeita varten on muodostettu homo-
geenisuuden periaatteita noudattavat vyöhykkeet, jot-
ka jakavat valtakunnan kolmeen osaan. 

Tämä luokitus on likipitäen sama kuin Suomessa voiuias-
saoleva kehitysaluelaeissa määritelty kehitysalueiden 

vyöhykejako. Tässä tutkimuksessa vyöhykkeitä kutsutaan 
kehittyneisyysvyöhykkeiksi ja ne ovat seuraavat: 
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Kuva 2. 

Tie- ja vesirakennuspiirit 
ja tiemestaripiirit 

Tie- ja vesirakennus- 
piirit: 

1. Uudenmaan 
2. Turun 

4. H.rneen 14 
5. Kymen 

. 

6. Mikkelin 
-. 

7. Pohjois-Karjalan 

... 

8. Kuopion 
9. Keski-Suomen 
1O.Vaasan 

11.Keski-Pohjanmaan 	. 
1 2. Oulun 	.••._q. 

1 3 Kainuun ........ 
14.Lapin 	.. 	.s  

.. . 

.... . 

.. . 

'; 
:.... 	 ..: 	

-4-LU 	j44424j 	
- 

13 .:: 
- 

- 	
.... 	7 

t.0  
LLL 

- 

— 

.-.- 

-4 

1. 	 .... L•. 

.-.. 	
..,.. -..'..,., 

. 

:L..__ 	 ..... 	— 

_ 	T11 

.41 

42 
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III kehittyneisyysalue 
Lapin, Oulun, Kainuun ja Pohjois-Karjalan tie- 
ja vesirakennuspiirit 

II kehittyneisyysalue 
Kuopion, Mikkelin, Keski-Suomen, Keski-Pohjan- 
maan sekä Vaasan tie- ja vesirakennuspiirit 

1 	kehittyneisyysalue 

Kymen, Uudenmaan, Hämeen ja Turun tie- ja vesi- 
rakennuspiirit 

Kolmannen kehittyneisyysvyöhykkeen osalta Oulun tie- 
piiri muodostaa ongelmallisimman alueen, sillä Oulun 
läänin lnsiosa olisi kehitysasteensa puolesta liitet-
tävissä II kehittyneisyysvyöhykkeeseen. Tämän toteut-
taminen olisi kuitenkin aiheuttanut alueellisen yhtey-

den katkeamisen Lapin ja Kainuun tiepiirien välillä. 

Oulun tiepiiri sisällytettiin kokonaisuudessaan III 
kehitty-neisyysvyöhykkeeseen lisäksi senkin takia, 

että alueellisen epäjatkuvuuden mandollistavat kun-

nat (Kuusamo, Taivalkoski) kuuluvat Lapin ja Kainuun 
tiepiirien kanssa homogeeniseen alueyh -teyteen. Myös 
molempien muiden kehittyneisyysvyöhykkeiden välillä 
esiintyy ristiriitaisuuksia. Tämä aluejaon 'hieno-

säädön' puute ei kuitenkaan yleisesti ottaen kumoa 

kyseisten alueiden sisäistä homogeenisuutta. 

Tutkimuksessa käytetty kun.nittainen alue jako 

Tutkittaessa tienpid.on alueellisia vaikutuksia on 
tutkimuksen suorituksessa jouduttu pääosin pitäyty- 	. 

män hallinnollisen aluejaon puitteissa, mikä suin- 

kaan ei ole aina yhtenevä työn luonteen vaatiman toi-

.minnallisen aluejaon kanssa. Tietoaineiston keruu oli 

mandollista vain piirikonttoreiden avulla; niitä ei 
voitu velvoittaa operoimaan muilla kuin TYL:n organi-

saatioon kuuluvilla aluejaotuksilla. Perusalueena on 

ollut kunta, millä tarkkuudella piirikonttorit ovat 
pyrkineet ilmoittamaan halutut tiedot. 
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Jotta nähtäisiin, miten tienpid.ossa tarvittavien ta-

varoiden ja palvelusten hankintapaikkakunnat ovat si-

jainneet tietyön (kunnossapidon) kohdekuntaan nähden, 
on käytetty seuraavaa alueluokitusta: 

1. Tieinvestoinnin kohdekunta, johon kuuluu se kunta 

(kunnat), joiden alueelle tie on rakennettu. 

2. Naapurikunnat, joihin sisällytetään ne kunnat, jot-
ka ovat sijainniltaan naapuruussuhteessa tietyön 
kohdekuntaa.n. Edellytyksenä kunnan kuulurniselle tä-
hän luokkaan on siis yhteinen raja tietyön kohde- 

- 

kuiman kanssa. 

3. Muu kunta, joka käsittää kunkin tie- ja vesiraken-
nuspiirin jäljellä olevat kunnat, kun kaksi edellä 
mainittua luokkaa on määrätty. 

Tämän kolmijaon mukaisesti on seurattu, paljonko panok-

sia on hankittu yhteensä kunkin tiepiirin alueelta, 
sekä miten paljon hankinnoista on osunut kullekin kol-
melle kehittyneisyysvyöhykkeelle. 

1 .2 Alueellinen talouspolitiikka Suomessa 

Alueellisen talouspolitiikan tavoitteena on perintei-

sesti ollut tuotantotoiminnan tehokkuus sekä tuotan-
non tulosten mandollisimman tasainen jakautuminen. Te-

hokkuustavoitteella tarkoitetaan tällöin eri alueiden 

tuotantoresurssien saamista mandollisimman tehokkaaseen 
käyttöön. Tätä voidaan pitää myös aluepolitiikan kes- 

. 

	

	

keisenä tavoitteena, sillä tuotantotoiminnan tehotto- 
inuus ilmenee alueen hitaasti kehittyvänä alkutuotanto-
valtaisena alinkeinorakenteena. 

Aluepolitiikan tasaisuustavoitteella on tarkoitettu 

eri alueilla esiintyvien tulotasoerojen ja palvelua-

ten tarjonnasea ilmenevien puutteellisuuksien korjaa-
mista sekä yleensä liian voimakkaan polarisoi-tumisen 
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vaimentamista. Mainittuja tehokkuus- ja tasaisuusta-
voitteita koskeva tarkastelu liittyy kiinteästi elin-
keinorakennetta sivuaviin ongelmiin. Kehitysalueiden 
tunnusmerkkinä ovat niille tyypillisten elinkeinojen 
hidas kasvu, ja toisaalta tuottavuuden kasvusta aiheu-
tuva työvoiman vapautuminen sekä edelleen työttömyys 
ja alueelta suuntautuva muuttoliike. Tällöin on alu-
eellisessa kehittämispolitiikassa asetettava painopis-
te sellaisiin elinkeinoihin, joilla on kasvava tuote- 
kysyntä, hyvä kilpailukyky ja jotka pystyvät käyttä-
män vapautuvat työvoimaresurssit. 

Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi nykyinen alue-
politiikka pyrkii tarkastelemaan ympäristönsäätelyyn 
liittyviä näkökohtia samoin kuin muitakin elinympäris-

töön liittyviä laadullisia iimiöitä.2)  Ympäristöpoli-

tukka onkin tullut keskeiseksi osaksi aluepolitiik-

kaa. Yhteiskunnallisten muutosten vaikutus ympäristöön 

ja siten ihmisten hyvinvoinnin laadulliseen puoleen 
on suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden kasvavana 

ongelmana. 

Aluepoliittisessa tavoitteenasettelussa on tehokkuus- 
ja tasaisuuspäämäärille onnistuttu konkretisoimaan toi-

.minnalllsia tavoitteita; laadullisten ilmiöiden osalta 
ei ole päästy tyydyttäviin tuloksiin. 

Laadittaessa operationaalisia alueelliseen tarkaste-
luun sopivia mittareita on helpotuksena käytettävien 

muuttujien likimääräinen yhtäsuuruus sekä valtakimnal-
lisella että alueellisella tasolla. Keskeisenä mittana 

on kokonaiskulutuksen taso, joka keinovalikoimaa aja-

tellen voidaan jakaa yksityiseen ja julkiseen kulutuk-

seen. Alueellisten tasaisuuspäämäärien toteuttamises-
sa on helpoimmin käytettävissä oleva keino vaikuttaa 

1) Kehitysalueiden neuvottelukunta: Komiteamietintö 
1969, B 46, ss. 5-6. 

2) Kokonaistaloudellinen.....: mt. s. 6-7. 
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julkisten palvelujen määrään, rakenteeseen ja sinain-

tim. Johdon.mukaisinta on toteuttaa pyrkimyksiä alu-

eellista tasa-arvoa kohden valtiovallan välittömien 

toimenpiteiden avulla. 

Aluepolitiikan tehokkuuspäämäärn tulkinta riippuu 

siitä, millä aikavälillä tavoitteenasettelua tarkas-

tellaan. Lyhyen aikavälin tehokuutta voidaan mitata 

tuotannontekijöiden täyskäyttöisyydellä, kun taas 

pitkän aikavälin päämäärä on tulkittu alueen luontais-

ten tuotantoresurssien ja kasvumandollisuuksien te-
hokkaaksi käytöksi. Tällöin on ensisijaisena huomion 

kohteena elinkeinorakenteen muuttaminen entistä moni-

puolisemtnaksi ja kysynnän kasvun kannalta edullisem- 
1) maksi. 

Aluepolitiikan ohjeena on ollut yleinen käsitys siitä, 

että tungosalueet ja toisaalta vajaatyöllisyysalueet 

ovat seurausta aktiivisten toimenpiteiden puutteesta 

pyrittäessä toteuttamaan kokonaistaloudellisia tehok-
kuus- ja tasalsuustavoitteita. Maassamme harrastettu 

aluepolitiikka on kuitenkin turvautu.nut vain selektii-

visiin, kamiustaviin aluepoliittisiin keinoihin, jol-
loin kehitysalueita suosimalla yritetään koota vasta-
painoa pääkaupunkiseudulle ja muille Etelä-Suomen 

9) 
kehittyneille alueille. 

Julkisen vallan aluepolittiset toimenpiteet 

Julkinen valta on huomattavin alueellisen talouspoli-

tiikan päätöksentekijä, joten tässä on tarkoituksen-

mukaisinta rajoittua valtiovallan aluepoliittisiin 

kehittämistoimiin, kuten aktiiviseen teollisuuden ke-

hittämispolitiikkaan sekä kasvukeskuspolitiikkaan. 

Kehittyneiden maiden kokemukset alueellisen tasapaino- 

1 'Kokonais -taloudellinen....: mt. ss. 8-9. 

2 Kiiskinen, Auvo: Suunnitelmallista aluepolitiikkaa 
kohden, Kansantaloudellinen aikakauskirja, Helsinki 
1968 ss. 183-184. 
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tomuuden ongelmista ovat saaneet ne edistämään teol-
lisuuden liikkuvuutta. Koska millään maalla ei ole 
loputtomasti resursseja, aluepolitiikan edistämisen 
kannalta on erittäin tärkeää resurssien ennakointi ja 
tältä pohjalta ohjata ja rohkaista teollisuuden liik-
kuvuutta. Tällöin julkisen vallan harjoittaman sijain-
tipolitiikan avulla voidaan yhdistää tungosalueiden 

purkaminen ja sen elinympäristön parantaminen kehitys-
alueiden elinkeinoelämän e1vyttämiseen. 

Pitkän tähtäimen toiminnassa on keskeisenä kasvukeskus-

politiikka, mikä tarkoittaa investointi- ja muiden ke-
hittämispyrkimysten sijoittamista tiettyihin kasvupis-
teisiin ja täten ulkoisten vaikutusten ja laajenevan 
talouden leviämisvaikutusten hyväksikäyttöä. Tämän 

keskittämis- ja toisaalta hajauttamispolitiikan edel-
lytyksinä voidaan pitää esimerkiksi seuraavia vaati-

muksia: 1) Alueella täytyy olla valmiina yksi tai useam-
pia keskuksia ja keskitettävät toimenpiteet tulee suun-
nata näiden keskusten alueelle jatkamaan niiden kehi-
tystä. 2) Mikäli keskukset ovat osoittaneet vähäistä 

potentiaalista kasvua niille toimeenpantavat kehitys- 

toimet saattavat olla tuloksellisia, vain jos niiden 

väestöpohja sekä luonnon- ja tuotantoresurssit ovat 
riittävät. 

Tämän perusteella toimenpiteet voidaan jakaa kuulu-
viksi aktiiviseen ja passiiviseen kasvukeskuspoli-
tiikkaan. Passiivisella tarkoitetaan kehityksen kul-

kua pitkällä tähtäimellä keekusten rationaalisen jär-
jestelmän avulla kohti parempaa tasapainoa. Aktiivi-

sella politiikalla tarkoitetaan tässä riittävän voi-

.makkaiden keskusten luomista, mikäli spontaani kehi-
tys on alueellisten tasa-arvonäkökohtien perusteella 
liian hidasta. 2  

Regional Policy in EFTA: Ind.ustrial Nobility, 
Geneve 1971, ss. 68-69. 

2)Regional Policy in EPTA: An Examination o± the 
Growth Centre Idea, G-eneve 1968 ss. 67-70. 



- 15 - 

2. TIENPIDON ALUETALOLJDELLISISTA VAIKUTUKSISTA 

2.1 Liikennepolitiikka 

Liikennettä eli henkilöiden, tavaroiden ja tietojen 
siirtoa liittyy lähes kaikkiin. toimintoihin yhteis-
Inu-massa. Liikenteen yhteiskunnalle tuottama hyöty, 
ts. liikennepalvelusten merkitys niiden käyttäjille 
on se, että liikenne vapauttaa eri toimintayksiköt 

paikkaansidonnajsuuden asettamista rajoituksista ja 

mandollistaa vaihdon sekä vuorovaikutuksen eri alueil- 
la sijaitsevien yksköiden välillä. 1  

Ltikennepoljtijkalla tarkoitetaan kaikkia julkisen 

vallan hallussa olevia toimenpiteitä ja niiden koko-
naisuutta, joilla se pystyy välittömästi vaikuttamaan 
eri liikennemuotojen ja näiden liikenneverkkojen ke-
hittymiseen, tariffejhjn, liikenneväljnejsjin sekä 

niiden käyttöön ja niitä käyttäviin yrityksiin ja 
laitoksiin. 

Ruotsissa harjoitetim liikennepolitiikan yhdeksi kes-
keiseksi tavoitteeksi on asetettu alueellinen tasa- 

arvoisuus: "Liikennepolitiikan tarkoituksena on tur-
vata maan eri osille tyydyttävät kuljetuspalvelu -t hal-
vimmin mandoiljein kansantaloudeflisin kustannuksin 

ja laatia säädökset, jotka edesauttavat yritysmuotoista 
tehokkuutta 	ja tervettä liikennelaitoksen k ehitys tä.t 2 ) 

Suomessa on liikennepoliittisessa tarkastelussa koros- 
• 

	

	tettu lähinnä pyrkimystä mandollisimman vähäisin kan- 
santaloudellisin kustannuksin tyydyttää tehokkaasti 

• 

	

	erilaisten liikennepalvelus -ten kysyntä. Suunnitelmal- 
lisuuden kannalta tämä edellyttää jatkuvan pitkän 

1) Liikenteen kustannus'v-astaavuus: Parlamentaarinen 
liikennekornjtea 1973, pääraport -ti s. 6. 

2)esterberg Sten: Den o±ärdiga trafikpolitflcen, 
Uddevafla 1970, s. 23. 

- 
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tähtäimen liikennepalvelusten tarjonnan ylläpitämis-
tä sekä. maamme liikennejärjestelmän pitkän tähtäimen 
kehittämistä resurssien täyskäyttöisyyden pohjalta. 

Tällöin liikennepolitiikan piiriin kuuluisivat lähin-
nä julkisin varoin suoritettavat liikenneverkkoinves-
toinnit sekä yleiset liikennepoliittiset ohjaus- ja 

säätelytoimenpiteet. 

Vuonna 1972 perustetun parlamentaarisen liikennekomi- 	
. 

tean toimeksiannossa on painotettu tasa-arvonäkökohtia. 
Komitean tehtäväksi annettiin "laatia ehdotus sellai- 

. 

seksi liikennepol.iittiseksi kokonaisohjelmaksi, joka 

kiinteästi muuhun yhteiskuntapolitiikkaan liittyen 
osoittaa, miten kaikille kansalaisille ja yrityksille 

asuinpaikasta ja sijainnista riippumatta voidaan tasa- 
arvoisuuteen pyrkien tarjota tarpeelliset henkilö-, 

tavara- ja tietöliikennepalvelukset sekä miten nämä 
on mandollisimman pienin kansantaloudellisin kustan-
nuksin hoidettavissa ja tarkoituksenmukaisimmin ra-
hoitettavissa"'. 

Liikennepolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi voi-

daan soveltaa erilaisia keinovalikoimia, joista ta-

vallisimmat välittömästi liikennettä koskevat keinot 
voidaan esittää seuraavan nelijaon mukaisena.2) 

Investointltoitninta, jolla tarkoitetaan liikennever-
kon rakentamista, parantamista ja kunnossapitoa sekä 
muita siihen liittyviä pitkävaikutteisia toimenpitei-

tä. Investoinneilla muutetaan liikenneverkon raken- 

netta, tiheyttä ja alueittaista jakautnaa, jolloin 
	. 

ne vaikuttavat myös liikerinemuotojen väliseen työn- 

jakoon. 	 . 

jolla tarkoitetaan kuljetustoi-
.mintaan ja -palveluksiin kohd.istuvien julkisen vai- 

1 )Liik nn init iökitan mietintö: komiteamietintö 
1969: B 41, se. 43-46. 

2)sauna_o Jussi: Maamme liikennepolitiikasta, Tie- 
lehti 4f 1972), se. 158-161. 



lan säätelemien maksujen määrittämistä. Tämän tar-

koituksena on kerätä tuloja menojen kattamiseksi sekä 
ohjata ja sä.ädellä liikennepalvelujen kysyntää. 
Luatoirn1nta, eli liikenneluvilla, toimiluvilla ja 
niitä koskevilla säädöksillä voidaan vaikuttaa liiken-
nepalvelusten tarjontaan, liikermepalvelusten kysyn-
nän tyydyt -tämiseen sekä liikennemuotojen väliseen 
työn jakoon. 

2_x!22 	tarkoittaa säännösten ja 
ohjeiden yhdistelmää, joiden avulla voidaan vaikuttaa 
eri liikenneväljnejden keskinäisiin suhteisiin, liiken-
neturvallisuuteen, liikenteen haittavaikutuksjjn sekä 
muihin liikenteen aiheuttamiin välillisijn vaikutuksjjn. 

2.2 Ijiikenneinvestoimi.jt ja niiden vaikutukset alue- 
taloudessa 

Liikenneverkon tehtävänä kansantaloudessa ja myös alu-
eellisessa taloudessa on palvelusten tuottaminen ja 

käyttöönasettaminen tuotantotoiminnalle ja siihen liit-
tyvälle kuljetussektorjlle. Näiden palvelusten avulla 

voidaan vapautua paikkasidonnaisuuden asettamista ra-
joituksista. Eri paikkakuntien, seutujen ja maiden 
välisten yhteyksien ylläpidossa kuljetustoimimiat 

liittyvät olennaisesti yhteiskunnan tuotantoprosessiin 
sen kaikissa vaiheissa. 

Liikenneverkon keskeisestä asemasta kansantaloudessa 

seuraa, että talouden yleinen kehitys on suuresti 
- 

	

	

riippuvainen liikenneväylien rakenteesta ja laadulli- 
sesta tasosta. Liikenneolojen paraneminen on mandol-

listanut uusien luonnonvarojen käyttöönoton ja osal-
taan tasoittanut sijaintiedellytyksiltään erilalsessa 
asemassa olevien alueiden taloudellisia mandollisuuk-
sia. Mikäli liikenteen ja tuota.ntotoimiiman välisiä 
yhteyksiä tarkastellaan ensisijaisesti liikenneväy-
lien antamien kehityssysäyksien kannalta, voidaan ot-

taa esiin seuraavat Kiiskisen esittämät kehitys- 



- 18 - 

impuissit, jotka syntyvät 1) perusinvestoinneista, 
2).uusien voimavarojen käyttöönotosta, 3) pääomaval-
taisesta tuotantotavasta sekä 4) markkinasiteiden lu- 

1) jittumisesta. 

Liikenneväylien parantamiseen ja kehittämiseen käyte-
tyt varat ovat osa infrastruktuuri-investointeja. 
Näillä on välittömien seurausvaikutusten lisäksi myös 
yleistä taloudellista aktiviteettia kiihottavat ker-
rannaisvaikutuksena, kuten tulonjakovaikutukset sekä 
suhdannepoliittiset ja työllisyyspoliittiset vaikutuk-

set. 

Tieinvestointien yhteydessä voidaan erityisesti mai-
nita seuraavat infrastruktuurille oininaiset piirteet: 

jaottomuus aikaan nähden, pitkä 'kypsymisperiodi' se-

kä suuri pääoman tarve2).  Alueellisen kehityksen ensi 

vaiheessa ovat infrastruktuurin kustannukset suuret 
ja pitkän 'kypsymisvaiheen' vuoksi saavutukset alus-
sa vähäiset. Ajan kuluessa kustannukset kuitenkin 

alenevat ja samanaikaisesti kohoavat hyödyt, jotka 
syntyvät perusinvestointien mandollistamasta suur- 

tuotannosta ja sen eduista (econoinies of seale), edel-

lyttäen tietenkin riittävää tai kasvavaa väestö- 

pohjaa. 

Liikenneväyläinvestoinnit ovat soveltuneet julkisen 
vallan kasvua edistäviksi toimenpiteiksi verraten hy-

vin, koska tarvitut poliittiset päätökset ovat synty-
neet vaivattomasti. Julkinen valta on käyttänyt kulku-

väyläinvestointeja työllisyyspolitiikan välineenä ja 

tällöin myös tietöitä on tehty talvikausina pahimmil-

la työttö.myysalueilla. Tätä on puoltanut työvoimaval-
taisen tuotantotoiminnan seurauksena oletettu tulojen 

1 )Kiiskinen , Auvo: Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen 
kehitys ja rakenne, Taloudellinen Tutkimuskeskus, 
sarja B 7 Helsinki 1954, ss. 35-37. 

2)prey, Rene L: In±'rastruktur, Ttibungen 1972, s. 26. 

Rene L: mt. s. 42. 

. 
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sijoittuminen investointien kohdealueelle; 'vuodot' 

alueen rajojen yli on oletettu vähäisiksi. Ensisijai-

sena haittana on ollut pitemmällä tähtäimellä suunni-
telmallisuuden puute. Pelkkä tieinvestointi ilman mui-
ta yhteyksiä kehittämistavoit -teisjin on varsin lyhyt- 
näköistä. 

Toisena kehityssysäyksenä mainittiin perusinvestointi-
en avulla käyttöön saatavat taloudelliset suoritusre-

servit. Tällöin liikenneinveetoinnit ovat osa sitä 
keinovaljkojmaa, jolla pyritään lisäämään kokonaista-
louden kannalta mielekästä aktiviteettja. Alkuinves-

tointien avulla pyritään yrmyttämän lukuisia rnui-
ta investointeja, jotta herättämällä potentiaalisja 
resursseja saataisiin aikaan taloudellinen ketjure-
aktiol). Tämän yhteydessä on etenkin kehittämjstoj-

mien alkuvaiheessa pyrittävä miukimman tuotannonteki- 
jän käytön minimointiin. 

Kolmantena vaikutuksena on pääoma -v-altajeen tuotanto- 
muodon edistäminen. voigt2) puiuu liikenteen aiheutta-

rnasta kansantaloud.elljsesta luo.misvojmasta. Tällä kä-

sitteellä ymmärretään liikennejärjestelmän kykyä muut-
taa jostakin alkutilan -teesta talouden olemassaolevaa 
rakennetta ja sen avulla vaul-idittaa tai muotouttaa 
uudelleen kehitysprosessja. Sen aiheuttamat seuraukset 

eivät aina ole pelkästään hyödyllisjä, vaan tietyille 
teollisuuden haarojfle liikenneinvestojntjen avulla 
luodut kustannusedut, mitkä houkuttelevat yrityksiä 

uusille sijaintipajkojlleen, saattavat muuttua kaksi-

tahoisiksi. Tällöin kehitysalueelle luodut edellytyk-
set saattavat toimia toivottua päinvastoin, toisin 
sanoen alueen luonnonvarat tulevat helpommin saa -tavik-
si ja poiskuljetettavjksj. Tämän tyhjentymisvajkutu_ 

1)prey Rene L.: mt. s. 32. 

2)voigt, Fritz: Die volkswirtschaftliche Bedeutung des 
Verkehrssys -tems, Berlin 1960, s. 42. 
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sen seuraukset kehitysalueilla koskevat sekä hyödyke- 
että työmarkkinoita. Perusinvestointien suorittamisen 
laiminlyörninen kehitysalueille ennen niiden liittämis-
tä pitkälle kehittyneiden alueiden liikennejärjestel-
tulin tuottaa usein tällaisen tyhj entymisvaikutuksen. l) 

Neljäntenä liikermeinvestointien kehityssysäyksistä 

mainittiin talousalueiden sisäinen ja niiden välinen 
erikoistuminen ja työnjako. Samalla voidaan liikenteen 
perusinvestoimiejila pyrkiä poistamaan alueellisia ke-
hittyneisyyseroja. Taloudellisesti kehittymättömien 
alueiden kytkentä kasvukeskuksiin voi kasvukeskuksis-

ta saatavien ulkoisten vaikutusten ohella helpottua 
perusinvestointien avulla. Hyvin rakennettu liikenne-

verkko on välttämätön - ei kuitenkaan pitkälle riit-
tävä ehto, - alueen taloudelliselle kehitykselle. Seu-

rauksena on tuotannon kohoaminen, yhdyskiinnan sisäis-

ten yhdyssiteiden moninkertaistuminen sekä maan eri 
osien keskinäisten taloudellisten siteiden ja toimin-
tojen vahvistuminen. 

2.3 Liikenneinvestointjen tulo- ja kapasiteettivai-
kutukset 

Voigtin mukaan jollakin paikkakunnalla suoritettu 

investointi aiheuttaa kohdealueelle hyötyjä sekä 
tulovalkutuksen että kapasiteettjvajkutuksen myö- 

Tulovaikutuksella tarkoitetaan sitä tapaa, jolla jo-

kin nettoinvestointi, esimerkiksi tleinvestojnti, muut-

taa kansantaloudessa tai alueellisessa taloudessa tu-

lojen summia. Jokainen investointi lisää pääoman kier-
toa, aiheuttaa lisätuloja ja synnyttää siten uutta os-

tovoimaa. Seurauksina ovat vielä raaka-aineiden entistä 

1 Frey, Rene L.: .mt. ss. 40-41. 

2)voigt Fritz: tut. ss. 108-109. 
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parempi käyttöönotto ja koneiden tehokas hyväksikäyt-
tö tuotanto- ja rakennustoiminnassa. Tarkasteltaessa 

tulojen alueellista leviämistä makrotaloudellisen ker- 

roinanalyysin mukaan hyöd.yttäisi investointi koko aluet-
ta tasaisesti. Todellisuudessa esiintyy kuitenkin sel-

viä hajonta- ja keskittymisilmiöitä. Kunkin alueen si-
sällä tulovaikutuksen hyödyt jakautuvat epätasaisesti. 

Työntekijät kuluttavat tulonsa joko työpaikkakunrialla 
tai asuiripaikallaan; nykyaikana hyvin liikenneolosuh-
teiden vallitessa nämä paikat saattavat sijaita toi-

sistaan melko etäälläkin. Mitä paremmat ovat liikenne-
yhteydet, sitä laajemmalle suuntautuvat tulovaikutus-
ten hyödyt. Tulovaikutusten leviäminen on siis funktio 
liikenne järjestelmän hyvyydestä. 

Tulovaikutus on säännöllisesti voimakkain investointi-
toiminnan sijaintipaikkakunnalla, josta se asteittain 

vähenee etäisyyden investointitojmjnnan keskuksesta 
kasvaessa. Tulovaikutus vähenee samansuuntaisesti lii-
kenne järjestelmän liikennöitävyyden kanssa. 1'  

Alueet, joilla liikenneverkon palvelutaso on riittämä-
tön, saavat vääjäämä -ttä vähäisemmän osan niistä kasvu- 
prosessin vaikutuksista, joita lisääntyvät nettoinves-
toinnit ja niiden tulovaikutukset aiheuttavat. 

Toinen liikenneinvestojntjen seuraus on niin sanottu 
kapasiteettivaikutus. Sillä ymmärretään investointien 
aiheuttamaa tuotantokapasi -teetin nousua, mikä on seu-
rauksena nettoinvestojrmjn aiheuttamasta kansantalou-
den reaalipääomakannan muutoksesta. Voigt 2  pitää 
myös tätä ±'unktiona liikennelaitoksen toimintakyvys-

tä. Mitä tehokkaampi liikennejärjestelmä on jollakin 
alueella ja mitä pienemmät ovat raaka-aineiden, väli- 

ja lopputuotteiden kuljetuskustamiukset, sitä parem- 

l)voigt, Fritz: mt. ss. 100-111. 

2)voigt Fritz: mt. ss. 112-114. 
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ma-t ovat mandollisuudet käyttää hyväksi laskevia 
rajakustannuksia. 

2.4 Tieinvestointien alueellisesta kohdentamisesta 

Tienpitotoiminnan tavoitteena pidetään tiestön lii-
kexinettä tyydyttävää kuntoa, tieverkon kehittämistä 

ja tieliikenneolojen parantamista. Lisäksi näiden 
tehtävien suorittamisessa tulee ottaa huomioon tehok-
kuus ja taloudellisuustavoitteet sekä tienpitäjälle 
ulkoapäin annetut rajoitukset ja velvoitteet 1 . 

Näitä tavoitteita varten myönnetään valtion budjetis-
sa kolmenlaisia määrärahoja. TVL:lle suoraan myönnet-
tävien varojen lisäksi käytetään tienpitoon myös työl-
lisyysvaroja sekä jossain määrin vankeinhoitolaitok-
selle myönnettäviä työsiirtolavaroja. Työllisyysvaro-

ja on aiemmin käytetty pääasiassa kehitysalueiden 
työllisyystöihin. Pelkästään liikenteellisin ja tie- 
ja liikeimetaloudellisin perustein voidaan todeta, 
että eri alueiden tiestön palvelutasossa on selvää 
epäsuhdetta, sillä maan eteläosat ovat jääneet jäl-
keen liikenne.määrien edellyttämästä paiveiutasos ta . 2 ) 

Valittaessa rakennuskohteita alityöllisyysalueilta ei 

niiltä voida edellyttää kuitenkaan samanlaista liiken-
netaloudellista kannattavuutta kuin alueilla, joissa 
liikennemäärät ovat ratkaisevasti suurempia. Tällöin 
olisi osoitettava kehitysalueilla sijaitsevien työ- 
kohteiden seurausvaikutukset pitkällä tähtäimellä 
edullise.mmiksi. Nykyisissä oloissa ovat työllisyys-
töinä tehtävät tietyöt jokseenkin epäedullisia. Pyr-

kimys lisääntyvääri tehokkuuteen ilmenee koneistuksen 

rie- ja vesirakermuslaitoksen taloussuunnitelma 
vuosille 1974-1978: Tehtävämuistio 622, tiet, s. 1 

2)Koljonen, Eero: Tieniäärärahojen alueittaiset jako- 
perusteet, ielehti 9 (1972), s. 397. 
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voimistamisena ja tällöin työllisyystöiden miesvaltai-
suus, kestoaika sekä pääasiallinen sijoittuminen ei-
vät ole keskinäisessä sopusoinnussa. 

TVL:n taloussuuxmitelman. mukaisesti kaikille 13 tie- 
ja vesirakennuspiirille määritellään rahoituskiintiöt, 
jotka käsittävät valtionhallinnon taloussuunnittelu-

järjestelmää vastaavan viisivuotiskauden. Jaon pohja-
na oleva kokonaisrahoitus perustuu valtiovarainminis-. 

teriön määrittelemjjn rahoituskiintjöjhjn ja yhteistoi-
minnassa työvoimaministeriön kanssa laadittuihin työ-
voimarahoitusennustejsiin. Määrärahojen alueittaisina 
jakoperusteina on käytetty seuraavia tekijöitä: ties-

tön pituus ja tiheys, autokanta, asukasmäärä, liiken-

nesuorite, taajamien määrä ja valtakunnalljsten päätei-
den määrä jne. Näiden tekijöiden alueittaisessa ver-
tailussa ovat kunkin alueen edustajat luonnollisesti 

valinneet tarkoitustensa kannalta edullisjmmat vertal- 
1) luluvut 

2.5 Urakointi 

Urakoinnin osuus TVL:n töissä on noussut jatkuvasti. 
1960-luvun alkupuolelta alkanut tehostunut urakoin-
nin käyttö valtion maa- ja vesirakennustöissä oli 
vuonna 1971 kohonnut 35 prosenttiin (kuva 3)2) 

1) 
Kol3onen, Eero: mt. s. 398. 

2)Valtion maa- ja vesirakennustöiden urakkatoimilcun-
nan mietintö: komiteamietintö 1973:92, Helsinki 
1973 s. 15. 
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Kuva 3 Urakkamenojen prosentuaalinen osuus 
rakentamismäirärohoista TVL:n 
töissä v. 1967-1971 

Samalla on huomattava kokonaisurakoiden nopeampi 

kasvu verrattuna osaurakoihin. Kyseisenä vuonna 

TVL solmi 36 kokonais- ja 241 osaurakkasopimusta» 

Näissä kokonaisurakoille osoitettu rahamäärä oli 

118 miljoonaa mk ja osaurakoille 100 milj.rnk. 

Vuonna 1971 aloitettujen kokonaisurakoiden keskiko-

ko oli 3.3 milj.ink ja osaurakoiden 0.4 .milj.mk . 

Urakoinnilla saatavat edut, verrattuna TVI:n omiin 

suorituksiin, on katsottu olevan ensisijaisesti val-
tion määrärahojen säästössä. TVL:n tiehankeissa on 

arvioitu urakoiden auttavan laitoksen omat kustannus- 

arviot noin 10 prosentilla kokonaisurakoiden ja osa-

urakoiden keskinäisen eron ollessa alle prosentin. 

Toinen keskeinen tekijä urakoiimin yleistymiseen on 

ollut työhuippujen tasauspyrkimyksissä. Urakointia 

voidaan käyttää kausi- ja suhdanneluonteisten ja ti-

lapäisten työruuhkien tasaamiseen, jolloin vältytään 

organisaation epätaloud.elliselta mitoitukselta. 2  

1 Valtion maa- ja vesrakennustöiden....: mt. s. 
16-17. 

2) i±. 	maa- ja vesirakennustöiden ....: mt. s. 24. 

.1 

. 
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Urakan koolla suhteessa käytettävissä olevaan urakoit-
sijakuntaan on suuri merkitys aluevaikutusten kannal-
ta. Maassamme on melko vähän todella suuriin maa- ja 
vesirakennusurakoihin pystyviä rakennusliikkeitä 
(vrt, asetelma). 

Urakoitsijat suorituskyvyn (urakan kustannusarvion) 
1) mukaan v. 1972 

suorit 
yli 10 

2-10 

0.5-2 
alle 0.5 

skyky 

milj .mk 
milj .nilc 
milj .mk 
milj .mk 

20 

43 
94 

116 

273 

Suurimmat urakointiliikkeet ovat Etelä-Suomesta ja eten-
kin Helsingistä. Toisaalta maassamme on suuri joukko 

pieniä maa- ja vesirakennusalan yrityksiä. Alueellisen 
kehittämispolitiikan kannalta voidaan urakoiden kool- 
la katsoa olevan merkitystä. Kokonaisurakoiden jako 
useihin laajoihin osaurakoihin saattaisi mandollistaa 

urakoitsijoiden määrä- ja koko jakauman muuntamisen 
oloihimme paremmin sopivaksi. Pieni urakkakoko saat-

taa auttaa paikallisten pienten yrittäjien osallistu-

mista kilpailuun ja parantaa siten kehitysalueiden 
toimintaedellytyksiä. 2  

TVH:n tierakennusosaston tiedot. 

2)aition maa- ja vesirakennustöiden....: mt. ss. 31-
32. 
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3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

3.1 Tutkimusaineisto 

Tutkimusongelman erityisluonteen takia valmista 
tietoaineistoa oli niukalti saatavissa. Sen vuoksi 
oli laadittava kyselyloinake, jolla pyrittiin TVH:n 
piirikonttoreiden avulla selvittämään tienpidon 

panosrakennetta, panosten hankintapaikkaa sekä niis-
tä maksettuja korvauksia (lomake liitteenä n:o 2). 
Lomaketta laadittiin yhteistyössä Uudenmaan piiri- 
konttorin kanssa. Tällöin pyrittiin ottamaan huo-
mioon piirikonttoreiden näkökohtia erityisesti 
kyselylomakkeen rakenteeseen liittyvissä seikoissa. 

Vastaukset saatiin lopulta kaikilta tie- ja vesi-

rakennuspiireiltä sekä tienrakentamisen, että tien 
kuxmossapidon osalta. Vastauksissa oli ilmoitettu 

tiedot 77 tiehankkeesta ja 33 tie.mestaripiiristä 
(vastaus -ten tiepiirikohtainen jakauma taulukossa 

1).Kultakin tie- ja vesirakennuspiiriltä saatiin 

pyydetyt tiedot 6 tierakennushankkeen ja 2 tie-

mestaripiirin osalta. Lisäksi jotkut piirikontto-

nt lähettivät erillisiä päällystetyöhankkeisiin 
liittyviä ja niiden kustannusten rakennetta sel-
vitteleviä tietoja. ?rös alan urakoitsijoille lä-

hetettiin vastaava kyselylomake, mutta näiden vas-

tausten palautus jäi vähäiseksi. Päällystetöitä 
suonittavien urakoitsi joiden vastauksia saatiin 
kuitenkin sen verran, että tietoja voidaan käyt-
tää hyväksi suuntaa antavina. 

Kyselylomakkeen panosjaottelu vastasi TVL:n till-

tysten ryhmittelyä. Lomakkeessa panosten keskinäi-
sessä ryhmittelyssä pyrittiin eliminoimaan risti-
niitaisten ja kandenkertaisten tietojen merkintä. 

Tietojen luotettavuutta on tältä osin pidettävä 

riittäv.nä. Eräiden hankkeiden kohdalla oli vai-

keuksia selvittää kustannusten jakaumaa kunnit-
taisella tarkkuudella. Tällöin panoshankintoja 
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tarkasteltiin karkeainman, tiepiirikohtaisen alue- 
jaon puitteissa. 

Tutkiinusaineistoon mukaantulleet tiehankkeet on 
toteutettu pääasiassa vuosina 1971-1973. Aineis-
tossa on joitakin jo viime vuosikymmenellä aloitet-
tuja kustannuksiltaan mittavia tietöitä. Useat tie- 
hankkeet ovat olleet kyselylo.makkeiden täyttöhet-
kellä syys-lokakuussa 1973 vielä keskeneräisiä. 
Panosrakenteeseen tällä ei ole ollut sanottavaa 
merkitystä. Tähän on osaltaan vaikuttanut tien pääl-
lystetöiden ottaminen omaksi panosryhmäkseen, koska 
päällyetetyöt ovat viimeisiä tienrakentamiseen 
liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi ne ovat suurim-
malta osalta urakoitsijoiden suorittamaa ja tässä 
tutkimuksessa niitä on käsitelty osaurakoinnin kans-
sa rinnakkaisena toimintana. Tien kunnossapidon tie-
dot koskevat etupäässä vuosia 1971-1973. Vuotta 1972 
on pidetty keskeisenä vertailtaessa tie.mestaripiiri.-
kohtaisia kustannuksia TVL:n toiminnassa ja tutki- 
musainejstossa.. 

Kyselylo.make jaettiin sisäisen rakenteen osalta 
kahtia, yleiseen ja varsinaiseen osaan. Ensimmäi-
sessä eli yleisessä osassa pyydettiin tietoja tie- 

hankkeen sijainnista, ajoituksesta, merkityksestä 
liikenneverkossa, toimenpidejaotuksesta, liikenne- 
määristä, määrärahojen eri mo.menteista sekä tien 
fyysisistä ominaisuuksista. Toisessa eli varsinai-
sessa osassa kartoitettiin pelkästään eri panos- 
ryhmien alueittaisja hankintoja ja niistä niakset-
tuja rahamääräjejä korvauksia. Yleisen osan perus-
teella tiehankkeet olivat ominaisuuksjltaan jakau-

tuneet monipuolisesti. Valtakunnallisen merkityk-
sen kannalta olivat kaikki tietyypit edustettuina, 
joskin kantateiden ja muiden maanteiden osuudet 
olivat hallitsevia. Tiehankleiden eri toimenpi-

teistä olivat mukana uuden tien rakentamisen ohel-
la myös tien suuntauksen parantaminen sekä tien 
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rakenteen korjaaminen. Myös teiden fyysiset ominai-

suudet olivat jakautumaltaan melko vaihtelevia. 

Hankkeet on luokiteltu niiden rakentamiseen käyte- 

tyn rahamäärän mukaan pieniin, keskisuuriin ja 

suuriin tietöihin. Alla oleva asetelma kuvaa suun-

niteltua ja lopulta toteutunutta luokkarajausta. 

Suuruus- 	Kokonaiskustannukset (milj .ak) 
luokka 	Suun.niteltu 	Toteutunut 

Pieni 	alle 2 	alle 2.5 
Keskisuuri 	2 - 10 	2.5 - 6 
Suuri 	yli 10 	yli 6 

Vuoden 1972 ja 1973 TVH:n työohjelmien perusteella 

pyrittiin lomakkeen suunnitteluvaiheessa yllä va-

semmalla olevaan luokkarajaukseen. Tämä olisi vas-

tannut paremmin TVH:n keskimääräisiä tietöitä kuin 

se, mikä ilmeni toteutuneista vastaustiedoista. 

Piirikonttoreilla oli vaikeuksia saada suurten tie- 

hankkeiden osalta luotettavia tietoja, joten ne 

joutuivat valitsemaan otokseen suunniteltuja i-

nempiä tiehankkeita. Suuruusluokat pidettiin ha-

vaintomäärältän samanlaisina, joten luokkarajoja 

jouduttiJn jonkin verran alentamaan. 

Taulukossa 1 on esitetty otoksen tiehankkeiden ja 

tiemestaripiirien tie- ja vesirakennuspiirikohtai-

set ja kehittyneisyysalueittaiset keskisuuruudet. 

Tiehankkeiden keskikoko vaihtelee otoksessa tie-

piireittäin kustannuksiltaan 3.5 ja 7.5 miljoonan 
markan välillä. Mainittakoon, että TVH:n ne. kes-

kiarvoteiden rakentamiskustannukset ovat vuonna 
1972 vaihdelleet 23 ja 31 miljoonan markan välil-
lä. TVH:n keskiarvoten rakentamiskustannusten 

1 Keskiarvotien rakentamiskustamukset vv. 1970-
1972: Kustannustiedote 7/73; TVH, järjestely- 
toimisto, 
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kohoaminen näin suureksi johtuu suurten tiehank-
keiden voimakkaasti keskiarvoa kohottavasta vaiku-
tuksesta. Mikäli TVH:ssa toiinitetuissa tiekustan-
nusten keskilukulaekuissa olisi käytetty mediaa-
nia, niin tiehankkeen keskisuuruus lähenisi huo-
mattavasti tämän tutkimusaineiston keskikokoa. 
TVH:n työohjelmissa on runsaasti kustan.nuksiltaan 
pienehköjä alle 5 miljoonan työsuorituksia. Työl-
lisyystöitä varten laad.itut llsätyöohjelmat ovat 
keskisuuruudeltaan arvioitava kuuluvaksi pieniin 
tieha.nkkeisiin. 

Tien kunnossapid.on keskimääräiset tiemestaripiiri-
kohtaiset kustannukset oletetaan tutkimusaineis-
tossa vastaavan TVL:n keskimääräisjä tiemestari- 
piirin kustannuksia. Vertai].ua ei ole voitu suo-
rittaa riittävällä tarkkuudella, sillä yhteiskus-
tannusten puhdistaminen ja kustannusten jako tie-
mestaripiireille ei ollut tässä yhteydessä mah-
dollista. 

Taulukko 1. Tutkimusaineiston tiehankkeiden ja tiernestaripiirien keski-
suuruudet alueittain. (Tien kuxmossapito vuodelta 1972, 
tienrakentatn.tnen hankkeen kestoajalta.) 

Tiemestaripiirien 
Tiehankkeet 	keskisuuruus 

Alue 	 1000 mk 	kpl 	1000 mk 	ktl 
Tie- ja vesirakennuspiirit 
1. Uudenmaan 	6386 	6 	1416 	4 
2. Turun 	5818 	6 	1284 	3 
4. Hämeen 	5902 	6 	1267 	2 
5. Kymen 	7400 	6 	1250 	2 
6. Mikkelin 	4551 	6 	1265 	2 
7. Pohjois-Karjalan 	2329 	6 	1000 	2 
8. Kuopion 	7343 	6 	26261) 	3 
9. Keski-Suomen 	4099 	5 	1292 	2 
10.Vaasan 	7153 	6 	1154 	3 
11.Keski-Pohjanmaan 	4758 	6 	706 	1 
12.Oulun 	3487 	6 	1201 	3 
13.Kainuun 	7036 	6 	1456 	3 
14.Lapin 	6790 	6 	1467 	3 
UI kehittyneisyysalue 	4910 	24 	1307 	11 
II kehlttyneisyysa].ue 	5632 	29 	1560 	11 
1 kehittyneisyysalue 	6376 	24 	1323 	11 

Koko maa 	5639 	77 	1345 	33 

sisältyy työllisyysvaroja 
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3 .2 Panosrakenne 

Tienrakentamisen panokeilla tarkoitetaan rakenta-
miseen käytettyjä hyödykkeitä, jotka ovat joko 
muilta toimialoilta hankittuja välituotapanoksia 
tai toimialojen ulkopuolelta saatuja peruspanok-
sia. Peruspanoksiin kuuluvat työtulot, pääomatu-
lot sekä välilliset verot. Tässä yhteydessä ei 
seurata aivan tarkasti puhdaspiirteistä panosra-
keiinetta, vaan pyritään välittömien vaikutusten 
mukaisesti noudattamaan TVL:n menoryhrnittelyii 
mukaista kustannus jakaumaa. 

Tietojenkeruulomaketta laadittaessa pyrittiin 
lomakkeen kysymyksissä ottamaan huomioon TVL:n 
tilitysten ryhmittely. Tällöin mand.ollistettiin 
luotettavan ja tiedoiltaan eri kustarinuaryhmät 
paikallis tavan panosrakemietaulukon laatiminen. 
Nenoryhinittäisen tarkastelun avulla tutkimusai-
neistoa vertailtiin Till:n koko panoerakenteeseen 
vuosilta 1965 ja 1970. Tällöin voitiin tarkastel-
la tutkimusaineiston luotettav-uutta sekä myös 
kehityksen suuntaa eri panosten. käytössä. 

Kyselylomakkeessa noudatettiin seuraavaa panosryh-
mittelyä (vrt. kyselylomake, liite 2): 

öpalkat sisältävät TVH:n kanssa työsuhteessa ole-
van henkilöstön palkat ja muut henkilökulut (työn-
antajan sosiaaliturvamaksut, päivärahat sekä muut 
edellisiin rinnastettavat korvaukset). Tähän ryh-
.män ei sisällytetä samalla työmaalla toimivien 
urakoitsi joiden maksamia palkkoja. 



- 	 - 

Tarvikehankintoja ovat tieharikkeen rakennusvaihees-
sa käytetyt maamassat (sora, savi, sepeli yms kivi- 
tuotteet) sekä muut materiaalit, kuten betonituot-
teet sekä monenlaiset metallitarvjkkeet. 

Kuljetukset ovat menoja, jotka syntyvät yksityis-
ten autoilijoiden ja kuljetusliikkejden suoritta-
rnista palveluksista. Pääasiassa kuljetukset ovat 
kuorma-autoilla tapahtuvla maamassojen siirtoja. 

TVL:n oman kaluston käytöstä aiheutuneita kustan-
nuksia ei ole merkitty tähän ryhmään. TVL:n omaa 
kuljetuskalustoa käytetään tienpid.ossa kunnossa- 

- 	

pitoa lukuunottamatta melko vähän, eikä siitä ole 

saatavissa samalla tavalla luotettavia tilikir-

jauksia kuin vieraiden kuljetuspalvelujen osal- 
ta. 

Koneiden vuokraus, kuten kuljetuksetkin, käsittää 
yrittäjien suorittamia palveluksia. Työkoneiden 
vuokraustoimintaan kuuluu pääasiassa erilaisten 
tnaansiirtokonejden käyttö, joista merkittävimmät 

ovat kaivin.koneet, pyöräkuormaajat sekä puskutrak-
torit. Vuokrakoneiden asema inenoryhmittelyssä ei 
ole aivan selväpiirteinen, sillä sama kone saattaa 
suorittaa myös osaurakointia. Tällöin näiden kanden 

toiminnan välille saattaa muodostua kirjanpidol-
lista epäselvyyttä. 

Osauraka-t käsittävät erilaisia maarakennustöitä, 

päällysteitä, louhintaa yms. Tällöin on kyseessä 

sellaisia työsuorituksia, joista TVL on tehnyt 
urakkasopimuksen yrittäjän kanssa. Kyselylomak-

keessa on erotettu päällystetyöt muista osa-
urakoista. Päällystetyöt poikkeavatkin melkoises-
ti sekä yrittäjäkunnan osalta että panosrakenteel-
taan muista osaurakotsta, 

Muut kulut on vähäisin menoryhmä. Se on saanut toi-
mia jonkinlaisena kaatoryhmänä, jossa tutkimusai- 
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neistosta lasketut merkittävimmät osatekijät ovat 
piirikonttoreille muodostuneet tiehankkeen suun-
nittelukustannukset sekä toisaalta tiepohjaksi 
tarvittavien maa-alueiden lunastuskustannukse't. 

Tien kunnossapitotoiminnan panosrakenne poikkeaa 
jonkin verran siitä, mitä on kuvattu tienrakenta-
misen yhteydessä (vrt. kyselylomake, liite 2). 
TVL:n kunnossapitotoiminta jaettiin seitsemän 
panosryhmääx, joista kalustohankinnat ja konekalus-
ton korjaus- ja kunnossapitotoiminta eivät kuulu-
neet tienrakentamisen kustannuslajijakaumaan. Ura-

kointitoiminnassa ovat osaurakointi ja tien pääl-

lystetyöt yhdistetty samalle nimikkeelle (osaura-
kat). 

Kalustohankinnat käsittävät TVI:n kunnossapitotoi-

mintaa varten hankitut koneet ja laitteet. Tämä 

on ainoa ryhmä, jota ei ole käsitelty vuoden 1965 

TVL:n panosrakennetta selvittelevässä tutkimuk-

sessa. Suurimpina koneryhminä ovat pyöräkuorrnaa-
jat, telapuskutraktorit ja kaivinkoneet. 

Korjaukset sisältävät konekaluston korjaus- ja kun-
nossapitotoiminnazi. Tämän panosryhmn kustannukset 
aiheutuvat työkoneiden, autojen ja laitteiden 
korjauksista sekä korjaustyöhön käytetyistä vara- 
osista. 
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4. TUTKDY{IJKSEN TULOKSET 11: TIEN RAKENTAMINEN 

4.1 Panosten käytti 

Taulukot 2 ja 3 sekä kuvat 4 ja 5 kuvaavat tutki-

musaineiston panoarakennetta. Taulukot on laadit-

tu kanden eri aluejakoyhdistelmän puitteissa, jol-

loin on käytetty kunkin kustannusiajin (menoryhmän) 
suhteellisia osuuksia. Tie- ja vesirakennuspiireittäin 
on laskettu kaikkien tiehankkeid.en panosten hankin-
nasta aiheutuneet suhteelliset kustannukset. Täl- 
löin suurten tiehankkeiden dominoiva vaikutus näkyy 

osuuksien suuruuksissa. Tämän vinoutuman korjaami-
seksi on hankkeet lisäksi luokiteltu niiden suuruu-
den perusteella ja samassa yhteydessä on aluejako- 
na käytetty edellä (s. u) kuvat -tua lähellä kehi-
tysaluejakoa olevaa luokitusta. 

Tarkasteltaessa tutkimusaineistosta laskettuja pa-

nosten suhteellisia osuuksia havaitaan niiden nou-
dattavan TVL:n vuoden 1970 panoarakennetta tai 
olevan samansuuntaisen sen kehityksen kanssa, joka 
on tapahtunut aikavälillä 1965-1970. Osaurakointien 
suhteellinen osuus on koko tutkimusajnejstossa sel-
västi vuosien 1965 ja 1970 vastaavaa osuutta pie-
nempi. Tämä selittyy TVL:n pirikonttoreiden valin-

takriteereistä, jolloin runsaasti vieraita palve-
luksia käyttäneet tiehankkeet on jätetty tietojen- 
keruun ulkopuolelle. 

Tie- ja vesirakennuspiirei -t -täln katsottuna havai-
taan Oulun ja Lapin piireissä huomattavan korkeat 

työpaikkojen osuudet: tilanne on sama yleensäkin 
kolmannen kehittyneisyysvyöhykkeen hankkeiden koh-

dalla. Tämä johtuu pyrkimyksestä käyttää. Pohjois- 
Suomessa tienrakentamista voimakkaana työllisyys- 

politiikan välineenä. fleisestikin työpaikkojen 

suhteellinen osuus on valtakunnallisesti kasva-
massa, minkä on ensisijaisesti aiheuttanut palkka-
kustannusten jyrkkä nousu (vrt. tienrakennuskus- 
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taimusindeksi liite n:o 4). 

Tarvikeaineiden hankinnassa on havaittavissa vii-
den prosenttiyksikön lasku vuoteen 1965 verrattuna. 
Erityisesti suurten tiehanklceiden luokassa on ta-
pahtunut selvää vhennystä. 

Kuljetuspalvelujen osuudessa on päinvastoin vii-

den prosenttiyksikön nousu. Kuljetusten osuuden 
nousu oli suurinta Pohjois-Suomessa. 

Vuokrakoneiden käytössä ja osaurakoinnissa esiin-
tyy melkoisesti vaihtelua. Saattoi esiintyä, ku-

ten edellä mainittiin, jonkin verran epäselvyyttä, 

missä kohdin kulkee raja osaurakoinnin ja konevuok- 
rausten välillä. Osaurakoinnin osuus tutkimusainejs-

tossa jää siten nelisen prosenttia vuosina 1965 ja 
1970 havaittua osuutta pienemmäksi, vaikka alueit-
tain onkin löydettävissä melkoisen urakkavaltai- 
sia hankkeita. 

Muiden kulujen kohdalla havaittava Turun piirin 
korkea osuus on seurauksena Turun kaupungin alu-

eella toteutetusta suuresta tiehankkeesta, jonka 
maapohjan lunastusmaksut nousivat lähelle 30 pro-

senttia hankeen kokonaiskustannukajeta. 
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Tuulukko 2. Prnoten käytön kuotonnuu leo proenttinon 	jakaurna tio- ja veFiirakennuopiireittgin 

P;irionryhinlrn 	euh ted 	1i3et 	ouuud ut 	() 
u rn ko 1 n t 1 

_________ 

Tie- ja vosirakennus- 
piiri 

tyd- 
palkat 

tarve- 
aineet 

kuljetun- 
pOlvelut 

vuokra- 
koneet muut 

oria- 
uruk'it 

pöSil. 
työt 

1. Uudenmaan 22.3 21.3 11.7 13.2 19.8 8.3 27.1 4.4 100 
2. Turun 23.4 16.8 19.0 14.6 12.2 x) 12.2 14.0 100 
4. Hämeen 27.8 15.2 22.5 13.8 15.2 2.1 17.3 5.4 100 
5. Kymen 20.8 10.6 20.8 17.7 22.9 5.5 28.4 1.7 100 
6. Mikkelin 21.0 15.7 20.8 14.1 18.5 6.1 24.6 3.8 100 
7. Pohjois-Karjalan 21.0 18.5 13.3 10.9 24.4 6.7 36.1 0.3 100 
8. Kuopion 22.0 13.0 23.1 13.9 16.0 4.4 20.4 7.6 100 
9. Keski-Suomen 

10. Vaasan 

11. Keski-Pohjanmaan 
12. Oulun 

13. Kainuun 
14. Lapin 

20.1 
19.6 

15.8 

31.0 

23.0 
26.0 

8.1 

14.3 
18.9 

8.3 
12.1 

8.5 

20.0 
15.8 

22.5 

21.8 

29.3 
24.7 

15.5 
12.1 

19.3 
16.0 

15.4 

20.3 

22.3 

25.7 
6.7 

11.5 

8.4 

8.3 

9.8 
6.0 

8.9 
4.8 

7.7 
10.3 

32.1 
31.7 

15.6 

16.3 

16.1 
18.6 

4.2 
6.5 

7.9 
6.6 

3.3 
2.0 

100 
100 

100 

100 

100 

100 

X)sisäityy osaurakojhi 

Taulukko 3. Panosten käytön kustannusten prosenttinen 	jakauma kehittyneinyysalueittajo tutkimuajne1ø- 
tosoa sekä TVL:n panor3rakenne vuosina 1965 ja 1970 

Panooryhmien suhteelliset osuudet () 

jiikoint1 

________________ 

Alue työ- 
paikat 

tarvike- 
hankinnat 

kuljetus- 
palvelut 

kone- 
vuokrat 

muut 
kulut yht. 

osa- 	pääli. 
urakat työt 

III 	Kehittynieisyysalue a 	(9 kpl) 29.8 13.6 18.3 14.9 12.3 8.3 20.6 2.8 100 
P-K, 0, Kn, L ) 	b 	(7 kpl) 23.5 14.0 18.1 15.9 15.1 8.8 23.9 4.6 100 

c 	(8 kpl) 24.2 14.2 26.1 16.3 9.5 7.3 16.8 2.4 100 

II 	Kehittycisyysalue a 	(7 kpl) 23.1 17.4 21.4 17.7 8.2 5.5 13.7 6.7 100 
M,KU,K-S,V,K-P ) 	b 	(14 kpl) 19.2 11.5 21.8 15.7 13.8 11.6 25.4 6.4 100 

c 	(8 kpl) 20.0 15.1 19.4 13.7 21.5 3.7 25.2 6.6 100 

Kehi 4 ,neisvysalue a (10 kpl) 25.5 18.9 22.4 16.4 6.3 7.2 13.5 3.3 100 
rj, T, R, Ry ) 	b 	(6 kpl) 24.4 15.2 14.6 15.0 20.0 3.0 23.0 •7.8 100 

c 	(8 kpl) 22.9 15.5 19.1 13.9 18.7 4.1 22.8 5.8 100 
koko maa keskim. 	(77 kpl) 22.7 13.8 20.8 15.1 16.2 6.1 22.3 5.3 100 

panoerakenne 1965 

--- 	1970 
23.8 

24.7 

19.3 

14.6 

15.4 

19.1 

13.1 
13.5 

26.5 

27.0 
2.1 

1.1 
100 

100 

a) Pienet t.tehankkrit (alle 2.5 rntlj.mk) 
b) Keukisuuret ijehankkeet (2.5 milj.m]c - 6 mil.mk.) 
c) Suuret tiebunrkeet (yli 6 alli .rnk) 
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- 
2 2 

-- 
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1 1 

2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 	2 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 II 	12 13 14 
Tie-ja vesirakennusptirit 

Panosryhmat 

TyöpaIkat 1 	II 
Tarveaineet l 	2 	1 
Kuljetukset [ 	3 	1 
Vuokrakoneet r -i 
Urokointi rs 1 
Muut [6] 

Tie-ja vesirakennuspiirit 

Uudenmaan 
2 Turun 
4 Hdmeen 
5 Kymen 
6 	Mikkeli 
7 Pohjois - Karja Jan 
8 Kuopion 
9 Keski-Suornen 
10 Vaasan 
II Keski- Pohjanmaan 
12 Oulun 
13 Kainuun 
14 Lapin 

- 

Kuva 4 Panosten kdytön prosentuaalinen jakaurna 
tienraken tornissa tie ja vesirakennuspii - 
reittäin 
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I00 
0/ 
I0 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

tutkirnus° I(L) 
1ff kehittyn. 	II kehittyn. 	1 kehittyn. 	koko TVL:n 

alue 	 alue 	 alue 	 panosrakenne 

Panosryhmaf 

Työpajkat L 1 	1 
Tarveaineet 1 	2 1 
Kuljetukset L31 
Vuokrakoneet L 41 
Osaurakat 1 51 
Muut L 1 

a) Pienet tiehankkeet 
ali 2.5miIj.mk  

b) Keskisuuret tiehonkkeet 
2.5-6 milj.mk 

c) Suuret tiehankkeet 
yli 6 milj.mk 

:ui Kehitfynejsyysaiue 
Pohjois- Karjalan, Kainuun, 
Oulun ja Lapin tie-ja vesi- 
rakennus piirit 

31 Kehittyneisyysajue 
Mikkelin, Kuopion, Keski- 
Suomen, Vaasan ja Keski- 
Pohjanmaan tie-ja vesi- 
ra ken n u s piirit 
Kehittyneisyysajue 
Uudenmaan, Turun, Hämeen 
ja Kymen tie-ja vesi-
rakennuspiirit 

Kuva 5 Panosten kdytn prosentuaalinen jakauma 
tienrakenfarnisessa kehittyneisyysalueittain 
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4.2 Hyöty alueellisille yksiköille 

Tässä yhteydessä tarkasteltavat hyödyt ovat tiehank-
keen rakermusvaiheen aikana syntyneitä välittöiniä, 
rahamääräiseeti ilmaistuja hyötyvaikutuksia eri alue-
yksiköille. Kaikkien panosryhmien kohdalla nämä 
eri alueiden osalle tulleet rahaeurnmat on esitetty 
bruttomääräisinä, eli verot ja sosiaalikulut ei-
sälty'v-ät niihin. Verotuksen aluejakauma on kuiten-
kin katsottu tarpeelliseksi ottaa erillisenä, siis 
bruttosummien ulkopuolisena mukaan. Kunnallisve-
rot käsittävät ainoan veroryhrnän, jota voidaan täs-
sä tutkimuksessa seurata alueellisesti. Sen kunnil-
le tuoma hyötyvaikutus jää myös sellaisenaan kun-
kin alueen käyttöön. Kuntien osakseen saamat vero-
tulot lisäävät niiden mandollisuuksia palvelura-
ken -teensa kehittämiseen ja erityisesti työllisyys- 
työnä tehdystä tienrakentanijeesta saadut kunnal1i-
verot sijoittuvat niille alueille, joiden kehittä-
mistä pidetään ensiarvoisen tärkeänä. 

Eri alueyksiköille tulleita rakennusaikajeja hyö-
tyjä on tarkasteltu kolmelta eri näkökulmalta. En-
sinnäkin kaikkien tie- ja vesirakennuepiirjen osal-
ta, toiseksi kolmen kehit -tyneisyysvyöhykkeen puit-
teissa ja kolmanneksi on analysoitu kuntamuodon 
vaikutusta panoksista maksettujen korvausten jakau-
maan. Kehittyneisyysaluejden pohjalta lähtevä tar-
kastelu käsittää keskeiejniinän osan tulosten tulkin-
nasta. Sen yhteydessä on otettu huomioon hankkel-
den suuruus, jonka voidaan olettaa olevan yhtenä 
rakennuehankkejden hyötyjen leviämisvaikutusten 

tärkeimpänä selittäjänä. (Käytetty kehittyneisyys- 
alue jako on verrattain hyvin yhtenevä Suomessa 
vahvistetun ja käytetyn kehitysaluejaotuksen kans- 
sa.) 

Vertailtaessa eri alueille panosten myymisestä koi-
tuneita rahatuloja joudutaan tekemään muutamia ra-
hojen käyttöä eli kulutusta sekä panoshankjn-taa 



- 39 - 

koskevia oletuksia ja rajauksia. Todellisuutta on 
jouduttu jonkin verran yksinkertaistainaan oletta-
maila rahojen käytön tapahtuvan panosten myynti- 
paikkakunnalla. Panosryhmäjaon ollessa ainoastaan 
seitsenluokkaisen vaatii tämä olettamus tarkennuk-
sia. 

Työpaikat voidaan otaksua kulutettavan pääosin ko-
tipaikkakunnalla tai työpaikkakutinafla. Tienraken-

tamisessa nämä paikat saattavat sijaita etäälläkin 
toisistaan, jolloin usein ovat siir -totyömaat ja 
niihin liittyvät järjestelyt tarpeen. Kuljetusten 
ja tarveaineiden hankintojen osalta voidaan olet-

taa hyötyvaikutusten jäävän suurirnmalta osalta ky-

seisten palvelusten tnyyntipaikkak'unnalle; vuokra- 
koneiden kohdalla pätee osittain sama. Urakointi-
toiminta on esitetty omana panosyksikkönäi, 

vaikka se sisältääkin kaikki mainitut muut panos- 
ryhmät. Tällöin sen tarkastelussa ovat samat rajoi-
tukset ja olettamukset kuin muissa panoeryhmissä. 
Urakointitojmmnnan sisäiStä panoerakennetta. ja eri-

tyisesti panoshankintojen alueittaista jakaumaa ei 
ole päästy tarkasti selvittämä.n, joskin muutamien 
suurimpien maarakennusa].an yrittäjien vastauslomak-
keet antavat mandollisuuden suuntaa antavjjn arvi-

oihin. Urakoitsijain kotipaikan selvittäminen ei 
anna täyttä selvyyttä siitä, mille alueille niiden 
sisäiseen panoshankintaan käyttämät rahat ovat 
kulkeutuneet. 

Edellä mainitut olettamukset ovat jonkin verran 

aiheuttaneet vinoutuinja tutkimus tuloksiin. Etäi-

syysluokituksen loppupää, eli muut tiepiirit sekä 

kysymyksessä olevan tiepiirin muut kunnat ovat 

edustettuina hyötyvaikutukseltaan todellisuutta 

voimakkaammin naapuri- ja kohdekuntien kustannuk-

sella. (Tässä sovellettua menettelyä on pidettävä 
kuitenkin käyttökelpoisena vaih -toehtoisen, kilo-
metritarkkuudella tehtävän etälsyysmj-ttauksen 
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ollessa tietojen niukkuuden takia mandoton.) 

Tiehankkeet ovat kestoajaltaan vaihtelevia, kuukau-

desta aina useita vuosia kestäviin suuriin tietöi-
hin. Huolimatta näistä muutamista pitkävaikuttei-
sis -ta tiehankkeista, on tietöiden tarjoamia työ-
paikkoja pidettävä luonteeltaan väliaikaisina. 
Tiehankkeiden sijainti riippuu aina määrävämmin 
muista tekijöistä kuin saatavissa olevasta työ-
voimasta. Ei ole kovinkaan todennäköistä, että 

työntekijät vaihtavat tietöiden vuoksi pysyvästi 
astnpaikkaansa. 

Koneiden käytön asteen katsotaan olevan merkittä-
'rin urakoitsijan kilpailuetuim vaikuttavan tekijän. 

\roimaperäieimmin koneita käyttävät yrittäjät ovat si-
:oittuneet Etelä-Suomeen ja etenkin Helsinkinn. 
Suurimpien päällys -tealan uusmaalaisten urakoitsi-
»oiden vastauslomakkeis -ta ilmenee, että niiden 
toimiessa kehitysalueilla ne käyttävät noin puolet 

palkkakustarmuksistaan paikallisen työvoiman työ- 
suoritusten korvaamiseen. Toisaalta puolet työvoi-

masta, eli vakituinen henkilöstö on urakoitsijan 

kotipaikkakunnalta ja siirtyy työkohteiden mukaan. 
tTrakointitoiminnan kohdalla on merkitsevää yrittä-

jien vakinaisen toimintapisteen sijoittuminen. 

Tällöin yrittäjätoimjman tuotto, yrittäjävoitto 
tulee urakoi -tsijoiden kotikimtaan hyödyttämään 
sen taloutta. 

4.2.1 Hyödyt tie- ja vesirakennuspiireittäin 

Tämän selvityksen perusteella on maamme 13:ssa 
tie- ja vesirakennuspiirissä havaittavissa melkoi-
sia alueellisia eroja tienrakentamisen hyötyvaiku-
tuksissa. Näitä vaikutuksia on tarkasteltu koko 
hankkeen sekä erillisten panosryhmien osalta. 
Kuvassa 6 on karttaan piirretyt pallosektori-t 
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osoittamassa koko hankkeen hyöty-vaikutusten leviä-
mistä kohdekunnan, naapurikunnan, muiden kuntien 

sekä oman tie- ja vesirakennuspiirin alueelle. P11-
rin ulkopuolelle kulkeutuneet osuudet on merkitty 
kehitty-neisyysalueittain. Taulukoista 7-19 näkyy 
koko hankkeen ja panosryhmien osalta hyötyvaiku-
tusten leviämisen etäisyys jakauma. 

Tärkeimpänä jakona voidaan pitää sitä, onko panok-

set hankittu oman tiepiirin alueelta, vai onko 
niitä jouduttu ostamaan muiden tiepiirien alueel-
ta. Näiden osuuksien perusteella voidaan päätellä 
kunkin tiepiirin voimavarojen sekä kapasiteetin 
riittävyyttä tienrakezmustojmijmassa. Tehokaimmin 

oman tiepiirin panoksia on käytetty kolmessa poh-
joisimrnassa tiepiirissä Oulun tiepiirin edustaessa. 

huippulukemaa (n. 90 %). Useilla tiepiireillä on 
yli 80 % panoksista hankittu omalta alueelta. 

Suhteefljsjen osuuksien mukaan pienintä panos -euo-
tantoa edustavat Uudenmaan ja Keski-Pohjanmaan 

tie- ja vesirakennuspiirit, joiden suhteelliset 

omalle alueelle koituvat hyödyt jäävät alle 70 %. 
Uudenmaan tiepiirin kohdalla on tuskin aihetta 

puhua voimavarojen puutteesta. Oman tiepiirin pa-

nososuuden aihaisuus selittyy lähinnä resurssien 

kohdentumjsesta muille toimialoille kuin tieraken-
tamiseen. Erityisesti työvoima muodostaa pullon- 

kaulan, mikä on kuitenkin toisaalta edesauttanut 

valtakunnallisen työllisyyspolitiikan hoitoa. 
Keski-Pohjanmaan tiemestaripiiri on pienen kokon-

sa ja raaka-aineiden niukkuuden takia joutunut 
hankkimaan yli 30 % panoksis -taan muista tiepii-
reistä. Tutkimustulosten perusteella Keski-Pohjan-
maan alueella on vaikeuksia tuottaa tienrakentamj-
seen vaadittav-ja tarveajnej -ta. Lisäksi urakojntj-
toimintaan tarvittava. yrittäjäkunta on tullut pää-
asiassa tlepiirin ulkopuolelta. 
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Valtaosa oman tiepiirin hyödyistä jää tietyön koh-
dekuntaan, jonka osakseen saama osuus riippuu esi-
merkiksi kunnan taloudellisesta kehitt3meisyydes -tä, 
väkiluvusta ja pinta-alas -ta. Tässä yhteydessä ei 
ole otettu huomioon kuntien taloudellisia ominai- 
suuksia. 

Pienin kohdekuiman osuus on Uudenmaan tiepiirin 
23 %. Lapin tiepiirin edustaessa suurinta osuutta 
hyödyistä 58 prosentilla. Yleisesti kohdekuntien 
osuudet vaihtelevat tie- ja vesirakermuspiireit-
täin 40-55 % välillä. Tietyön kohdekunnan osalle 
tulleet osuudet ovat tärkeimmät mittaluvu -t tien- 
rakentamisen hyötyjä arvioitaessa. Saatua tulosta, 
että noin puolet tienraken -tamiseen käytetyistä 
kustannuksista jää tietyön suorltuspajkkakurinalle, 
voidaan pitää suuntaa antavana lukuna arvioitaessa 
tie -töiden hyödyllisyyttä alue- ja työllisyyspoljjt_ 
tiselta kannalta. 

Naapurikun -tjen ja muiden kuntien osuudet ovat melko 
vaihtelevia. Naapurikurinan suurin suhteellinen 
osuus on Hämeen tiepiirin 21 %, mutta myös alle 
10 % arvoja löytyy runsaasti etenkin pohjoisista 
tiepiireistä. Vielä v-aihtelevarnpaa on muu kunta-
nim.tkkeen osalle tulleet prosenttjarvot, Ne vaih-
televat Mikkelin tiepiirin kandeksasta prosentis-
ta Pohjois-Karjalan tiepiirin 36 prosenttiin. Naa-
purikuntien ja muiden kuntien erillisten osuuksien 
tarkastelun sijasta parempi lhestymistapa on tut-
kia hyötyvaiku -tusten etäisyys jakauman tasalsuutta. 
On ilmeistä etteivät naapurjkun -tjen osuudet nouse 
yleensä kovinkaan merkittävjksj. Hyötyjen etäisyys- 
jakauma on tasaisjn Etelä-Suomen tie- ja vesiraken-
nuspiireissä lukuunottaniatta Kymen tiepiiriä, jossa 
kuten Pohjois-Suomen tiepiireissäkin naapurikwi-
tien osuus hyödyistä katkaisee tasaisen jakauman. 



Selvittämätt5mjen osuuteen kuuluvat ne summat, joi-
den alkuperä on ilmoitettu ainoastaan tiepiirita-

solla. Selvittämättömien osuus jakautuu kaikkien 
kolmen kuntaryhmän kesken, mitään keinotekoista 

jakoa ei nähty aiheelliseksi tehd.ä. 

Ottamalla kuitenkin huomioon hankaluudet panoshan-
kintojen kustannusten arvioinnissa voidaan olettaa 
muu kunta-nfrikkeen osalle tulevan suurimman Osuu-
den alueellisesti selvittämä -ttömjstä rahasummista, 
sillä tietyn koh. anien osuuksien selvittäminen 
on 

Oman tiepiirin ulkoDuolisille alueille koitunei -ta 
hyötyjä on tarkasteltu kehittyneisyysvyöhykeittäin. 
Kunkin tie- ja vesirakennuspiirin kohdalla on tut-

kittu mihin kolmelle kehittyneisyysalueelle tiepli-
rin ulkopuolelle maksetut rahasummat ovat joutuneet. 
Jokaisen tiepiirin kohdalla havaitaan, että Etelä- 

Suomen eli ensimmäisen kehittyneisyysalueen osuu--
det ovat kaikkien tiepiirien kohdalla suurimmat. 

Alueittainen vaihtelu on kuitenkin melkoinen Kaj-

nuun tiepiirin neljästä prosentista Uudenmaan tie-

Diirin 22 prosenttiin. Tiepiirin ulkopuolelle siir-
tyneiden hyötyjen aluejakauniaan vaikuttavat sel-
västi myös maantieteelljset tekijät. Tie- ja vesi-
rakennuspiirin sijaintipaikka on määrännyt paljolti 

.c 

	

	

eri kehittyneisyysalueille tulleiden hyötyjen suu- 
ruuden. Tällöin esimerkiksi toisen ja kolmannen 

kehittyneisyysalueen tiepiirit ovat hankkiessaan 
ulkopuolisia panoksia pyrkineet minmoimaan kul- 
jetusma -tkat. 

Totta nähtäisiin, 	is. kaltaiset, kok 
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tiehanketta koskevat alueelliset taloudelliset 
vaikutukset riippuvat, joudutaan tarkastelemaan 
tienrakelmushankkejden panosrakennetta ja niistä 
maksettujen rahasummien alueellista kohdentutuista. 

Työpaikat muodostavat 20-30 tiehankkeen kokonaje-
kustannuksista (taulukko 2), joten se on keskei- 
nen tienpidon tuotannontekijä. Työpalkoiste. oman 
tiepiirin alueelle maksetut osuudet vaihtelevat 
hyvin vähän Uudenmaan tiepiiriä lukuunottamatta, 
jossa lähes kaksi kolmasosaa palkkarahoista mak-
setaan tiepiirin ulkopuolelta kotoisin oleville 
henkilöille: kehitysa1ueita tulleefle työvoimal-
le maksetaan Uudenmaan tiepiirissä yli kolmannes 
työpaikkojen kokonaissummasta (taulukko 5). 
Kaikki muut tiepiirit siis käyttävät pääasiassa 
omien tiepiiriensä alueelta tullutta työvoimaa. 
Neljässä tiepiirissä tämä käyttö on sataprosent-
tista ja useilla muilla alueilla se lähenee tätä 
maksimiarvoa. Kohdekuntjen saama osuus riippuu 
paljolti kunnan väkilu'y-usta ja siten saatavilla 
olevasta työvoimasta sekä myös pinta-a].asta. Mi-
tään yhtenäistä linjaa ei voida kohdekuntien osuu-
desta havaita, vaan luvut vaihtelevat melkoisesti 
eri alueilla. Kolmessa pohjoisinimassa tie- ja 
vesirakennuspiirissä rakennus -byön kohdekuntjen 
osuus on kohonnut kolmeen neljännekseen työ- 
paikkojen kokonaissummasta. 

Työpaikkojen alueeliinen kohdentumjnen eri kunta- 
ryhmille on melko tasainen, joskin naapurikuntien 
ryhmä jää useiden tiepiirien kohdalla poikkeukseksi 
suuxen vaihteluvälinsä takia. Tähän tasaigeen etäi-
syys jakaumaan on syynä työvoiman liikkuvuus sekä 
sen helpohko saanti verrattuna muihin panoksiin. 
Työvoima muodostaa selvästi alueellisesti homogee-
nisimman panosryhmittymän tienpidossa. 



Kuljetuspalveluksia ei liiemälti tuoteta tiepiirin 
rajojen ulkopuolelta. Tutkimusaineistossa oman tie-

piirin osuudet kuljetuksista ovat yli 90 %. Tähän 

kuljetusten paikkasidounaisuuteen on vaikuttanut 

käytössä oleva siirtolupamenettely, jolloin on 

vaikeuksia saada liikennelupia vieraan läänin alu-
eelta. Aivan ilmeisesti tiepiirien rajojen lähei-

syydessä olisi vetoa naapuritiepiirin tiehankkei-
ta kohtaan. Pyrkimystä hankkia kuljetuspalvelut 
lähietäisyydeltä korostaa kohdekuntien osuus, 
joka on kaikissa tie- ja vesirakennuspiireissä 
yli 60 %, Lapin tiepiirin edustaessa huippulukua 
92 %. Saattaa olla, että kuljetuspalvelusten tar- 
jonriassa on jonkin verran käyttämätöntä kapasiteet-
tia, kuten kaluston käyttöasteen nostaminen ja ka-
luston siirtäminen muista tehtävistä. Estävänä te-
kijänä on usein tietöiden talvipainoitteisuuspyr-
kimyksistä johtuva tavoite saada kalusto kausi- 
vaihteluista riippumatt omalle työ.maalle. 

Kuljetuskustannukset vaihtelevat aluettain huo-
mattavasti 1 . Yksikkökuljetuskustannukset ovat 
kehitysalueilla suurimmat ja Etelä-Suomessa sel-
västi pienimmät. Nämä alueelliset kuljetusrasi-
tusten vaihtelut pitää ottaa huomioon tarkastel-

taessa taulukoituja alueellisia hyötyjä. Kehitys-
alueiden kuljetus -ten vähäisempi tehokkuus eteläi-
sun tiepiireihin verrattuna on aiheuttanut jonkin 

verran vinoutumaa alueellisessa tarkastelussa. 

Tarveaineet on jaettu maamassoihin ja muihin tar-
lrikkeisjin. Ne poikkeavat melkoisesti toisistaan 

panoshankintojen hyötyjakauman osalta. Maamasso- 

en kohdalla on selvää, että niiden hankinnassa 
pyritään minimoimaan hankintapaikan ja työkohteen 
täisyyttä. Kohde- tai naapurikuntien osuudet 

'Iaury-Rinne-VuorikaUio: Kuljetuskustannusten 
•.lueelliset erot fa niiden tasoittarninen. ETLA:n 
vlkasuja. Helsinki 1972 s. 101 
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ovat Uudenmaan tiepiiriä lukuunottamatta kaikilla 
alueilla yli 90 %. Uudenmaan tiepiirin (taulukko 5) 
kohdalla alueellisesti selvittämättömien hankinto-
jen osuus on kolmannes, mikä haittaa tarkan ver-
tailun suorittamista. Keski-Pohjanmaan tiepiirin 
(taulukko 14) kohdalta ei ole pystytty selvittä-
mään maamassojen tarkkaa alueittaista alkuperää, 

vaan ne on liitetty yhteen muiden tarvikkeiden 
sarakkees een. 

Muut tarvikkeet-sarake osoittaa hieman toisenlai-
sen hyötyjakauman kuin maamassat: oman tiepiirin 
alueelta on tehty huomattavasti vähemmän hankin- 

	- 

toja. Näiden osuudet kaikista tarvikehankinrioista 
näyttävät suuntaa kunkin alueen kehittyneisyydes-
tä. Pohjois-Karjalan tiepiirissä (taulukko 10) on 
omalta alueelta hankittu 45 % tarvikkeiden arvos-
ta, kun taas suurimpia lukuja edustavat muun mu- 

assa Uudenmaan, Kuopion ja Oulun piirit, joissa 
osuudet lähentelevät 90 prosenttia. Jonkin verran 
epäselvyyttä on tämän panoeryhmän kohdalla synty-
nyt ulkomailta hankittujen tarvikkeiden vuoksi. 

Tuonnin osuutta on ollut maMotonta määrittää; 
tarvikkeiden alkuperäpaikaksi on tällöin merkit-

ty myyntipaikkakurita. Kovin suurta poikkeamaa 
todellisuudesta ei tämä ole aiheuttanut, sillä 
vuonna 1970 arvioitu tuonnin osuus tarvikehan- 
kinnoista oli noin 10 %1) 

Koneiden vuokraustojmjnnasta maksetut korvauk-
set koituvat yleensä noin 90 prosenttisesti 
oman tiepiirin hyödyksi. Uudenmaan ja Keski- 

Pohjanmaan tiepiirit poikkeavat tästä melko paljon 
niiden vastaavien osuuksien ollessa noin 75 %. 
Konevuokrien panoaryhmien kohdalla hyödyt ovat 
jakautuneet melko tasaisesti kohdekuntiin, naa-

purikuntiin ja muihin oman tepiirin kuntiin. 

1 TVH:n tekuillistaloudellisessa toimistossa 
valmisteilla olevan selvityksen tieto. 
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Tietyökohteet vaihtelevat luonnollisesti suoritus- 
paikoiltaan ja tällöin tienrakennustoimjntaan 
tottuneilta yrittäjiltä edellytetään joustavaa 
liikkuv-uut-ta, jotta suuria investointeja vaatinut 
kalusto pääsisi täysitehoiseen työhön. Usein tämä 
liikkuvuus edellyttää toimintaa tiepiirin rajo-
jen ulkopuolellakin vaikkei tämän selvityksen tu-
lokset näytäkään sen osuutta kovinkaan merkittä- 
väksi. 

Urakointitojinintaa on tarkasteltu osaurakoiden ja 
päällystetöiden osalta, kokonaisurakoihin ei ole 
puututtu. Osaurakoinnin omalle tiepiirille tul-
leet hyödyt vaihtelevat 5 ja 81 prosentin välillä. 
Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan tiepiirit ovat 
saaneet alle 10 prosentin suuruiset osuudet alu-
eillaan suoritetusta osaurakoinrjjsa (taulukot 
12 ja 14). Keskimääzäjnen vastaava osuus jää suun-
nilleen 40-50 prosenttiin. Oman tiepiirin ulko-
puolelta tulleet yrittäjät ovat pääasiassa etelä-
suomalaisia. Kolmessa pohjoisimmassa tiepiirissä 
ovat kehitysalueiden urakoitsijat saaneet suurim-
.mat osuudet tiehankkeiden osaurakojnnjn korvauk- 
sista. 

Päällystetöissä rahasummat kiilkeutuvat pääasiassa 
Uudenmaan tiepiirin alueelle ja siellä miltei yk-
sinomaan Helsinkiin. Päällyste -töiden panosryhmä 
on ainoa, jossa hyödyt kulkeutuvat yksipuolisesti 
kehitysaluejita kehittyneille alueille. Suurin 
kehitysalueiden osuus on Keski-Suomen tiepiiris-
sä (77 %), mutta sen jälkeen tuleva Kainuun tie-
piirin osuus putoaa lähelle 50 prosenttia. Tau-
lukoista voidaan myös havaita päällystetöiden 
keskittyminen. TJrakoitsijojden kotipaikka on 
helppo määrittää, mutta siitä huolimatta etäisyvs-
jakaumaaa on jääny -  huomattavas-ti aukkopaikkoja. 
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Taulukko 4. Tienrakentamioon punoehankintojen prouenttlnen kuotannuojakaa alueittain ja 
pano8ryhwittjn 
Uudenmaan tie- ja vesirakonnuepijrjne 
(oululriuu panooryhrijien painoarvot) 

Panokuet 

'Parvejneet Urkointj 

Alue 
Työ- 
palkat 

Kulje- ;aarza- Muut tar Kone- O3aura- }flyo.. uu Koko 
22.3) 

tu1cot 
(11.7) 

sat 
(21.3) 

vikkeot vuokrat 
(13.2) 

kat 
(19.8) 

tott kulut 1 hrke __________________ 
-  (8.3) (3.4 100) 

Kohdekunta 13.9 61.9 0.7 56.9 13.6 20.8 - 13.8 23.3 
Maapurikunta 0.6 12.5 35.7 12.0 7.9 3.5 33.6 - 10.6 
Ku kunta 12.7 24.2 25.2 18.2 15.9 37.2 66.4 9.7 25.3 
Slvitt,atö 9.3 - 32.6 - 35.7 - 75.0 8.8 
Oaa tiepiiri 36.5 	98.6 	94.2 87.1 73.1 61.5 100.0 98.5 -_68.0 

ujt t.epiirit 63.5 1.4 5.8 12.9 26.9 38.5 1.5 32.0 
III kehittyn. alue 20.1 - - - - - 

- 1.5 4.6 
II keitt,n. alue 12.5 

- 5.8 - - 0.7 - 
- 3.5 

1 kehittyn. alue 30.9 1.4 - 12.9 26.9 37.8 ___ ______ 

1 100 	1 100 	1 100 100 100 100 	r 100 100 100 

Taulukko 5. Tienrakentatajeen panoahankintojea 	prosenttinen kustarinusjakauj alueittajn ja 
panosryhinittäjn 
Turun tie- ja veeiraken.nuapiirjaa 
(Sulujosa panosryhtuien painoarvot) 

Panokset 

Tarveajneet Ura:ointt 
Maanas- 	Muut tarf Osaura- PViily- lue 

Työ- Kulje- Kono-. :•t Koko 
__________ palkat 

23.4) 
tukset 
(19.0) 

sat 	vikkeet 
(16. 

vuokrat 
(14.6) 

kat tokyöt kulut hak 
- 

(12.2) ( 	 ) (i.c ( 

Mohdeirunta 45.5 65.9 41.1 	17.3 26.4 5.3 
sioty 
ooaura- 87.5 44.0 

aapurkunta 15.5 25.3 46.1 	15.2 11.4 19.9 
koihin 

1.2 16.7 
Kuu kunta 30.0 8.7 12.8 	38.3 57.4 22.7 10.7 26.6 
Selviktai,ät.ön - - - 	 - - - - - 

Ora tiepiiri 91.0 99.9 100.0 	70.8 95.2 47.9 99.4 87.3 

sut tiepiirit 19.0 - - 29.2 4.8 52.1 0.6 	12.7 
[11 kehljtyn...aJ.ue - - - - - - - 	 - 

II kchittyii. alue 8.0 - - 
- 2.5 12.0 

- 3.7 
1 kohittyn.a1u 0.9 - 28.0 2.3 40.1 0.6 	9.0 

100 100 100 100 100 100 	100 	j 100 	100 

La 

. 
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Taulukko 6. Tienrakentarninen panoehankintojen proventtinen k tannuejakauma alusittain ja 
panoeryhmittäin 
Hämeen tie- ja veoirakennunpi1r1sä 
(Suluiaoa panonryhmien painoarvot) 

Panokn et 

Tarvilnrt 
Maua3- 	uut tar Työ- Kulje- Kone- Ck;aura.- 	Plly3- Kuv.t 'oo Alue nalkat tukuet aat 	vikkeet vuokrat kat 	ttöt kulut kvu:ke 27.F3) (22.5) (15.2) (13.8) (15.2) 	(2.1) ( 	4.4) (10 

KohLekunta 36.6 71.5 26.5 0.8 43.6 28.6 - 74.6 41.1 
iaapurikunta 22.8 13.9 66.5 28.3 19.6 12.5 - 16.1 20.8 
Muu kunta 26.6 14.3 1.6 25.1 21.3 4.8 2.2 2.4 17.6 
SelvittäTaö.tön - - - 28.1 - - - 1.9 3.0 
Oaa tiepiiri 87.0 99.7 94.6 82.3 84.5 45.9 2.2 95.2 82.5 

:uut tiepiirit 13.0 0.3 5.5 17.7 15.5 54.1 97.8 4.8 17.5 
III kehittyn. alue 1.1 - - - - 1.5 - - 0.5 
II kehittyn. alue 3.4 - 5.5 4.3 1.2 4.6 - 0.5 2.9 
1 kehittyn. alue 8.5 0.3 - 12.9 14.3 48.1 97.8 4.3 14.0__- 

Yhteens1 100 100 100 100 100 100 j 	100 100 100 

Taulukko 7. Tienrakentanleen panonhankintojen prosenttinen kustannus jakauma alueittain ja 
panoeryhmjttäjn 
Kymen tie- ja ve3irakonztuspiirjs 
(Sululsaa panosryhxnien painoarvot) 

Panokaet 

Tarvaaineet Urakolr,tj 	J 
kaaas- 	fluat Cau'a- T'l'Ly-:uut Alue 

Työ- Kulje- 
1 tkact 

Kone- H00 nalkat 
2o.8) (20.8) 

sat 	v!kkeet 
(10.6) 

vuokrat 
(17.7) 

kat 
(22.9) 

"U1 
'(s. kulut -rke _______________ 

(i.'p 

Kohdekunta 80.3 72.0 98.5 	27.7 31.4 19.3 - - 47.0 
Nanourikunta 7.4 17.0 1.2 	10.3 9.4 1.7 - - 7.9 
Mun kunta 10.6 10.8 0.1 	30.5 57.8 24.1 26.7 - 24.3 
Selvittjojjt8 - - - - - - 

- 1.3 
Oa 	tiepiiri 98.3 99.5 99.9 	68.5 98.6 45.1 26.7 100.0 80.5 

:t tetjrjt 1.7 0.2 - 31.5 	1.4 54.9 73.3 - 19.5 
111 kehtttyn. alue - - - - 	- 3.5 - 0.8 
II keh!ttyn. alue 1.7 - - 0.6 	0.7 0.1 - - 1.7 
1 kohittyri. alue - 0.2 - 29.1 	0 .71 51.2 73.3 - - 16.9 

100 100 100 100 	100 100 	100 	100 	1 	100 	1 
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Taulukko 8. Tionrakontat1son panoahankintojon pvoHenttinen 	kustannus jakauaia alueittain ja 
pculosryhmittäln 
Mikkelin tie- ja vlsirakennuoptjrjss 
(Ouluisoa panouryhmien painonrvot) 

Panokset 

arvopjnept Urakointi 

Alue 
Työ- Kulje- Kone- uut Koko Euamas- 	Muut tar O3aura- Pillyc- palkat tukuet cat 	vikkeet vuokrat kt tetyt kulut hanke _____________________ 21.0) (20.8) (15.7) (14.1) (18.5) (6.1 	) (3.8 	) ( 	1(0 

KoMekunta 69.3 76.9 100.0 42.1 38.9 4.1 - 100.0 54.5 
Ta.puriku.xta 19.3 22.0 - 9.8 23.5 35.5 - - 18.8 
Nt.0 kunta 10.5 1.1 - 10.8 21.8 12.2 - - 8.2 
Selvitt.raAt0n - - - - - - - - - 

Ora tlepiiri 99.1 100.0 100.0 62.7 84.2 51.9 - 100.0 81.5 

uut tiepiirit 0.9 - - 37.3 15.8 48.1 100.0 - 18.5 
III kehittyn. alue - - - 0.5 - - - - - 

II ke1ittyn. alue - - - 25.6 3.0 0.9 17.5 - 3.0 
1 ke1ittyn. alue 	. 0.9 	- - - 11.2 12.9 47.2 82.5 - - 15.6 

100 100 100 100 	f 100 loo 100 	1 100 100 

Taulukko 9. Tienrakentainjsen panosha.nkintojen prosenttinen kustannusjakauma alueittajn ja 
panoeryhmittäin 
Pohjois-Karjalan tie- ja vesirakennuspiiriseä 
(Suluissa panosryhmien painoarvot) 

Panokset 

1arvealneet 	1 	 Urakolntj. 	1 
--1 Työ- 	Kulje- 	flaaTcas- Muut tarj- Kon8- 	Osaura- Pi11y3- r•iuut 	Koko Alue 	 palkat 	tukset sat 	vikkeet vuokrat kat 	tatyöt kulut 	hanke 21 .0) 	(13.3) 	- 	(ia. ) 	 (10.9) 	24.4 ) 	(6.7 ) 	(0.3 ) 	( ico 

Mohokurita 57.3 76.8 90.2 5.9 18.4 - 
- 100.0 37.5 

aapurikunta 15.3 16.7 6.1 23.3 25.7 35.7 - - 10.8 
Muu kunta 27.4 6.2 - 15.8 48.1 45.4 - 

- 35.6 
SeiVjttjtö - - - - - - - - - 

Ca tieoiirj 100.0 99.8 96.3 45.0 92.3 81.1 . 100.0 83.9 

uut tlepiirit - 0.2 3.7 55.0 7.7 18.9 100.0 	- 	16.1 
III kehittyn. alue - - 

- 4.3 - - - 	
- 	 0.6 

II kehittyn. alue - 
- 3.7 32.0 2.4 18.9 - 	

- 	 7.5 
1 kehittyn. alue 

- 0.2 - 18.7 
- 

	

-__- 	_!2._..I 
ioo 	100 	1 	ioo 	( 

iteensö 	 1 100 100 	100 100 100. 100 	) 
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Taulukko 10. Tienrnkentamipen panOehankintojen prooent1nan kustannusjakaurna aluelttajn ja 
panoe ryhmi tttjn 

Kuopion tie- ja veeirakennuepi1rjea 
(Suluisea panoeryhmien painoarvot) 

Panokaat 

Tarvaaineet Ur -ointi 
:aamas- 	Muut tar 0:.ur- PL0llya- Alue 

Työ- Kulje- Kone- uut Koko 
palkat tukeet sat 	vikkeet vuokrat kat toty0b kulut hanka _____________________ 22.0) (23.1) (13.0) (13.9) (16.0) (4.4 	) (7.6 	) ( 	100) 

Kchdekurita 71.3 67.1 78.2 54.3 50.4 27.2 - 94.0 57.8 
Taapurikunta 13.0 24.5 20.4 11.9 25.6 9.2 0.4 2.3 17.0 
riUn kunta 15.7 7.8 0.2 20.3 20.3 16.4 - 3.6 11.6 

- - - 1.5 - - 
Solvttarnatbn 

- - 0.2 
Oma tiepiiri. 100.0 99.4 98.8 88.0 96.3 52.8 0.4 99.9 86.6 

Muut tiepiirit - 0.6 1.1 12.0 3.7 47.2 99.6 - 13.4 
III keMttyn. alue - - - - 1.0 0.6 - - 0.2 
II kehittyn. alue - 0.6 - 1.1 0.9 7.4 - - 1.6 
Ikehittyn. alue 	- - - - 10.9 1.8 39.3 99.6 - 11.7 
Yhteen 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	1 100 

Taulukko 11. Tienrakentamiaen panoehaakintoen proenttinm kustannuejakauma aluelttain ja 
panoaryhmittilin 
Keski-Suomen tie- ja vesirakennusptir1ssi 
(Suluis8a panooryhmien painoarvot) 

Panokset 

Tarveajneet Tjrakotntj 
Maamaa- 	Muut tar 
sat 	vikkeet 

( 	s.i) 
Osaura- 
kat 
( 	22. 

PLiSllya- 
tetyöt 
(9.0) 

Alue 
_______________ 

Työ- 
palkat 
20.1) 

Kulje- 
tukaet 
(20.0) 

Kone- 
vuoat 
(15.5) 

Muut 
kulut 
(4.2 ) 

Koko 
hanke 
( 	100 ) 

Kohdekwita 64.8 67.0 95.1 5.7 17.9 2.7 - 69.8 37.1 
aapu-rikunta 8.0 19.2 0.2 8.4 21.0 0.2 77.0 0.2 16.6 

Muu kanta 27.0 13.8 4.7 49.6 56.1 1.9 - 16.6 19.9 
Selvjttrnättrj - - - - - - 

- 13.4 0.6 
Oma tiepiiri. 99.8 100.0 100.0 63.7 95.0 4.7 77.0 1OÖ.0 74.2 

Muut tiopiirit 0.2 - - 36.3 5.0 95.3 33.0 - 25.8 
ii kehi -etyn. aine - - - - - 17.9 - - 4.0 
II kehittyn. alue 0.2 - - - 1.1 0.1 - - 0.2 
1 kehittyn. alu- - - - 17.5 - 77.3 33.0 - 20.2 
ntcenoa 	101) 	100 	100 	100 	100 	oo 	1 100 	1(Y) 
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Taulukko 12. TienrakentamiHen panoohankintojen prOJcntt1nen 	kuatannuejakauma alueittain ja 
panoeryhmittin 
Vaaean tie- ja veeirakermupiirioe 
(uluissa panoeryhinien painoarvot) 

Panokset 

Tarvn5neet Urkr1nti 
aanao- 	Muut tar 

ent 	vikkeet 
(14.3) 

Ocaura- 
kt 
(25.7) 

?il1y:- 
ttyu1. 
(6.0 ) 

Alue 
________________________ 

Työ- 
palkat 
l9.6) 

Kulje- 
tuknet 
(15.0) 

Kone- 
vuokrat 
(12.1) 

uut 
kulut 
(6.5 ) 

Voko 
h.ike 
( 	 iC() 

Xodckunta 69.6 72.4 90.6 15.4 57.8 29.8 - 78.7 54.8 

Maapurikunta 9.4 11.1 9.4 0.5 4.9 9.5 - 2.2 7.8 

1uu kunta 19.1 16.2 - 61.0 35.8 11.3 21.8 19.1 18.5 

Selvittz.re.tön - - - - - - - - - 

Den tiapiiri 98.1 99.7 100.0 76.9 98.5 50.6 21.8 100.0 81.1 

:uut tiepirit 1.9 0.3 - 23.1 1.5 49.4 88.2 - 18.9 

III kehitttt. auo - - - - - 14.7 - - 3.8 

II kehitty1. alue 2.0 0.2 - 20.4 0.6 5.0 - - 2.6 

1 kehittyn. alue . - - - 2.7 1.0 29.7 78.2 - 12.5 

Yr.teonsii 	 100 	100 	100 1 	100 	100 	100 	100 	100 	100 

Taulukko 13. Tienrakentanisen panoehankintojen prosenttinen kustannus jakauma alueittain ja 
panosryhmittin 
Keski-Pohjanmaan tie- ja veeirakennuspiiries 
(Suluissa panosryhrnien painoarvot) 

Panokset 

Tarvenineet 	1 
taama5- 	Muut tarL O3aurn- Iiiil1y3- Työ- Kulje- Kone- Muut Koko 

Alue palkat tuknet sat 	vikkeet vuokrat kat tetyd kulut hanke 
15.3) (22.5) (18.9) ( 	19. (6.7) (8.9 ) (100) 

BiBält37 
VLohdekunta 51.9 67.5 Muut - 6.4 7.3 - 78.4 31.3 

tarvik- 
iiaapurlkunta 20.0 14.3 keet - - - - 6.2 7.0 

sarakkee 
:u kunta 28.1 11.2 88811 5.2 10.5 - - 11.3 10.9 

Selvittätnt.ttön - - 17.3 61.3 - - - 15.0 

Den tiepilri 100.0 93.0 22.5 78.2 7.3 - 95.9 64.2 

Muut tiepiirit - 7.0 76.9 21.8' 92.7 100.0 4.1 35.8 

Ili-kehittyn. alue - 7.0 0.6 - 37.7 6.1 4.1 5.2 

II kehittyn. alue - - - - 4.9 - - 0.3 

1 kehittyn. alue - - - - 50.1 93.9 - 11.7 

1 100 100 100 100 100 100 100 100 

- 
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Taulukko 14. Tienrakcntamlt3en panoahankintojen prOoenttinefl kuotannuojakauma alueittain ja 
panooryhcnittLtin 
Oulun tie- ja vesirakennuepiiriae 
(3ulutesa punooryhaiien painoarvot) 

Panokset 

Tarveaine3t Urpinti 
Maaauo- 	tuut tar Työ- Kulje- Kone- G3auraTJrili:l ut KOkO 

Alue palkat tuket ent 	vikkeet vuokrat kat 	c ytt kulut hr.ke 
-___________________ (31.0) (21.8) ( 8.3 ) (16.0) (11.5) 	(4.8 	) (6.6 	) ( 	iCO 

Kohdekunta 74.2 80.5 100.0 18.6 42.1 0.3 - 73.1 54.6 

Naapurikunta 8.2 8.8 - 9.9 4.6 11.7 - - 7.5 

Muu kunta 16.6 10.7 - 66.7 43.7 64.7 - 18.4 27.5 

3elvittKmiitön - - - - - - - 1 	8.5 0.8 

0:a tiepiiri 99.0 100.0 100.0 95.2 90.4 76.7 - 100.0 90.4 

Muut tiepiirit 1.0 - - 4.8 9.6 23.3 - - 9.6 

III kehittyn. alue 0.2 - - 2.0 0.1 7.6 - - 1.1 

keh!ttyfl. alue 0.8 - - 0.1 9.1 1.1 - - 1.8 

1 kehittyn. alue. - - - 2.7 0.4 14.5 100.0 - 6.7 

[itceas io 100 [ioo 100 100 
( 	

vo 100 

Taulukko 15. Tienrakentaznisen panoohankintojen prosenttinen kustannus jakauna alueittain ja 
panosryhni.ittäin 
Kainuun tie- ja vesirakennuspiiriss 
(Suluisaa panoeryhmien painoarvot) 

Panokset 

TArveaineet UrointiJ 

Alue 
Työ- 
palkat 

Kulje- 
tukset 

Kone- 
vuokrat kulut 

Koko 
Iiur.ke 

aauas- 	Muut tar 
sat 	vilekeet kat 

0aurQ-Jfly3-LuCt 
te 	;ö; ____________________ 23.8) (29.3) ( 	12. (15.4) (8.4) ) ( 	loo 

Kohdekunta 71.9 64.7 33.0 46.0 42.0 39.0 20.9 64.4 54.4 
Naapurikunta - 3.2 - 3.8 3.2 - 31.6 3.6 4.2 
Muu kunta 5.8 9.3 - - 26.2 12.3 - 1.9 9.2 
Selvittärnätön 22.3 20.6 67.0 36.4 22.3 - - 30.1 21.7 
Otan tiepiri 100.0 97.8 100.0 86.2 93.7 51.3 52.5 100.0 89.5 

Muut tiepiirit - 2.2 - 13.8 6.3 48.7 47.5 - 	10.5 
Illkehittyn. alue - 2.2 - - 6.3 12.9 - - 	3.6 
II kohittyn. alue - - - 13.8 - 33.3 - - 	3.0 
1 kehittyn. alue - - - - 2.5 47.5 

-3.9_J 
YhteL f 	100 100 100 100 100 100 E 	100 100 	100 
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'fulukko 1C. Tionrnentanieen pnoahunkintojen 	pr0nonttinn kuetannuojaknuna a].ueittain Ja 
panooryhrni t tttln 
Lapin tte- ja veeirakennuepiiriee 
(Suluieua panoeryhmlen painoarvot) 

Panoknet 

'rnrvaineet 	 ____________________ 
Työ- 	Kulje- 	r:aamaa- 	fluut tar 	Kone- 	O:;a.ra- '1'Wllyc- muut 	Koko 

Alue palkat 	tukset 	nat 	v1Jkeet 	vuokrat kat 	ttjt 	kdut 	hrk 
t26.0) 	(24.7) 	(8.5) 	(20.3) 	(8.3) 	(10.3) 	(2.0) 	( 	 1C 

Xohdekunta 75.6 91.6 93.0 42.0 44.9 26.4 - 50.4 58.4 

:{aaDux!kunta 7.1 4.5 7.0 3.1 13.7 9.7 - 8.2 7.0 

Muu kuxta 16.9 3.7 - 37.4 40.5 6.4 - 41.4 17.7 

Selvit1äatön - - - 2.4 - - - - 0.2 

tiepiiri 99.6 99.8 100.0 84.9 99.1 42.5 - 100.0 83.3 

1uut tieplirit 0.4 0.2 - 15.1 0.9 57.5 100.0 - 16.7 

III kehittyn. alue 0.4 0.2 - 4.7 0.9 38.1 12.9 - 5.2 

II kehittyn. alue - - - 6.0 - 8.7 - - 1.2 

1 	ehittyn.aJuo - -. - 4.4 - 10.7 87.1 - 10.3 - 

Y1tecne. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Kuva 6. 
Tienrakentamisen panoshankintojen prosenttinen 

kustannus jakautna tie- ja vesirakennus-

piireittäin 

Oma 	tiopiiri 
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I8 	1 SeJvittdmdton 

// 
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4 .2 .2 ilyödyt kehitt3rneisyysalueittain 

Kehittyneisyysaluejaon mukaisen tarkastelun tavoit-
teena oli tutkia tie- ja vesirakennuspiiri jakoa 
yleisetnmän aluemuodostelma.n tasolla alueellisia 
tienrakentamisen hyötyvaikutuksia. Samalla elvi-
tettiin onko tiehankkeen suuruudella merkittävä 
vaikutusta siihen, miten alueittaiset hyötyvaiku-
tukset ovat jakautuneet. Liitteestä 5 (taulukot 1-3), 
kuvista 7-9 nähdään kunkin kehittyneisyysvyöhykiceen 	

1 1 

suhteelliset hyötyjakauinat alueittain, panosryhmit- 
täin ja tiehankkeen kustannusten suuruuden mukaan 
luokjteltujna. Taulukoiden tulkinta etenee kehit-
tyneisyysalue kerrallaan alkaen Pohjois-Suomesta. 

III kehittyneisyysalueefla panokset on hankittu 
keskimäärin 86 prosenttisesti oman tie- ja vesi-
rakennuspiirin alueelta. Kohdekuntien osuudet 
nousevat selvästi tiehankkejden koon kasvaessa. 
Suurten hankkejden osalta kohdekuntien alueelle 
jää lähes 60 % tientekoon .rnyönnetyistä varoista 
pienten hankkeiden vastaavan osuuden jäädessä 
runsaaseen 30 prosenttiin (liite 5). Tiepiirin 
ulkopuolelle maksetut rahat ovat kulkeutuneet 
pienten ja keskisuurten hankkeiden osalta pääasi-
assa kehittyneille Etelä-Suomen alueille. Suurten 
hankkeiden kohdalla myös kehitysalueet pääsevät 
paremmin osallisiksi maksetuista varoista kuin 
pienten ja keskisuurten hankkeiden osalta. 

Panosryhmittäisen tarkastelun avulla pyritään löy-
tämään selitystä edellä kuvat -tuun koko tiehankkeen 
hyötyjen etäisyysjakaumaarj. III kehittyneisyysalu-
eella työvoimaa on lähes poikkauksetta löydetty 
riittävästi oman tiepiirin alueelta. Kohdekuntien 
osuus kohoaa tasaisesti tiehankkeen koon kasvaessa: 
niiden osuus työpalkoista nousee pienten hankkeiden 
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49 prosentista suurten hankkeiden 78 prosenttiin. 
Tämä kasvu tapahtuu naapurikuritien osuuksien kus-
tannuksella. Tästä voidaan vetää se hieman yliät-

täväkin johtopäätös, että tiehankkeen koon kasva-
essa se tehokkaasti vetää paikallista työvoimaa 

tienrakenriustyömaaile. Lisäksi vaikuttavat työn-
tekijöiden odotukset työn kestoajasta, tienraken-

tajan (julkisen vallan) aluepoliittiset, suhdan-
nepoliittiset sekä toisaalta kustannussäästöön 

liittyvät tavoitteet. 

Kuljetusten osalta kohdekuntien saamat hyödyt kä-
sittävät huomattavan osan riippumatta tiehankkeen 

koosta. Kuljetusten niinkuin konevuokraustoiminrian-
km tarjonta on yleensä täysin riittävää oman 
tie- ja vesirakennuspiirin alueella. 
Tarveaineis -ta maamassat hankitaan kanden suurim-
man hankeluokan osalta pääosin kohdekunnan alueel-
ta. Pienten tiehankkeiden kohdalla maamassojen 
hankintojen etäisyysjakauma on hyvin tasainen 
kohdekuntien käsittäessä kolmanneksen ja oman 
iepiirin peri±'eria-alueiden osuuden ollessa vii-

denries. Tämä selittyy paljolti tietyön valmiste-
luista: mittavan tieprojektin ollessa kyseessä 
kuljetusongelmien taloudellinen ratkaisu edellyt-
t1ä sora-alueen sijaintia tetyökohteen lähei-

syydessä. Pienten hankkeiden osalta saattaa jos-
kus osoittautua vaikeaksi lunastaa sora-alueita 

tietyömaan lähtöltä. Myöskään taloudelliset sei-

kat eivät tällöin aina puolia kyseisiä maahankin- 
toja. 

Muiden tarvikkeiden ostoissa ei esiinny kovin suu-
ria eroja alueittasjssa hankintaosuuksissa. Suur-

ti tiehankkeiden kohdekuntieri. alueelle tuleva 
us tarvikkeiden maksuista on havaittava poik-

keama: tällöin niiden osuus nousee lähes puoleen. 

TJrakointitojmjmiassa on selvät alueittaiset ero, 
jolloin hankkeen koko on keskeisin selittäjä. 

Suurissa tiehankkeissa riittää urakoita myös ke-
iitysalueiden yrittäjIlle. Etenkin päällystetöissä 

. 	k.? 	v.i 'S 
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markan työkohteet saaneet osalleen pohjoisimman 

kehittyneisyysalueen yrittäjiä. Osaurakoitten 
alueittaisessa jakauniassa ilmenee edelliseen näh-

den päinvastaista tendenssiä. Pienten ja keski-
suurten tietöiden osalta Pohjois-Suomen urakoit-

sijat ovat saaneet noin 80 prosenttia urakointi-
palkkioista. Suurten töiden kohdalla vastaava lu-
ku on noin 50 %. 

Toisella kehitty-neisyysalueella oman tiepiirin 
alueelle jäävät hyötyosuudet ovat vähän pienemmät 
kuin pohjoisimman vyöhykkeen kohdalla (liltetau-
luko -t 4-6). Osuudet vaihtelevat 78 ja 83 prosentin 

välillä. Tiehankkeen koolla ei kuitenkaan näytä 
olevan tähän sanottavaa vaikutusta. 

Hankkeiden kokonaisvaikutus -ten alueittainen hyö-
tyjakauma on kaikkien kolmen suuruuluokan kohdalla 

hyvin samansuuntainen. Kohdekuntien osalle on 
tullut suunnilleen puolet panOsha.nkirmoista. mak-

setuista korvauksista. Naapurikuntien ja muiden 

kuntien kohdalla jatkuu erittäin tasainen hyöty- 
jakauma. Näiden molempien suhteelliset hyötyosuu--

det vaihtelevat hankkeen suuruusluokasta riippuen 
12 ja 18 prosentin välillä. Tiepiirin ulkopuolelle 
kulkeutuneet rahat ovat suurimmal -ta osalta menneet 
kehittyneelle Etelä-Suomen alueelle. Myös Pohjois- 
Suomen osuudet nousevat Väli-Suomen vastaavia 
osuuksia suuremmiksi. 

Panosryhmittäin tarkasteltuna ei esiinny kovinkaan 

merkittäviä havaintoja II kehittyneisyysvyöhykkeen 
alueittalsessa hyötyjakaumassa. Tiehankkeen kool- 

• 	la ei näytä olevan minkään panosryhmän kohdalla 
merkittävää vaikutusta alueit -taiseen hyötyjakaumaan. 
Suurten ja keskisuurten tie -töiden yhteydessä ovat 
naapurikuntien osuudet kasvaneet verrattuna III 
kehitty-neisyysalueeseen. Tämä tasaisempi hyöty- 

jen leviäminen myös ytnpäristökuntiin johtuu näi-
den kanden vertailualueen kuntien pinta-alaerois--

ta, jotka ovat eduksi pienempiä kuntayksiköitö. 
omaavalle Väli-Suomelle. 
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Myös osaurakoinnin alueittaiset hyödyt näyttävät 

olevan riippumattomia tiehankkeiden koosta. Etäi-
syys jakauma oman tiepiirin alueella on jatkuva ja 

melko tasainen. Oman tiepiirin ulkopuolelle mak-
setut rahasummat ovat suurten ja keskisuurten 

tiehankkeiden osalta menneet Etelä-Suomen urakoit-

sijoille vastaavien prosenttiosuukajen ollessa 

43 ja 63 (liite 5). Pienten hankkeiden kohdalla 
kunkin kolmen kehittyneisyysalueen osuudet osa-
urakoinnin hyödyistä ovat yhtä suuria eli noin 
1 6%. 

Päällystetöiden osalta havaitaan samansuuntaisia 
kehitystä. Keskisuurjgsa tiehankkeissa ovat Väli- 
Suomen urakoitsija -t saaneet kolmanneksen makse-
tuista urakointjkorvauksjsta. Muun kokoisteri hank-
keiden yrittäjäpalkat ovat kulkeuturjeet 1 kehitty-
neisyysalueefle ja siellä ensisijaisesti Helsin- 
kiin. 

1 kehittyneisyysa1ueea tienrakentamjsen alueel-

listen hyötyvaikutusten etäisyys jakauma on kaik-
kein tasaisin. Rahoja on maksettu melkoisesti 
myöskin tietyökohteesta katsoen periferia-alu-

eella sijaitsevifle kunnille. Mikäli oman tie-

piirin ulkopuolelta on hankittu panoksia, on se 
pääasiassa tapahtunut muilta 1 kehittyneisyys- 
alueen tiepiireiltä. 

Työpaikkojen jakaumaan on tiehankkeiden koolla 
selvä vaikutus. Pienillä tiehankkejila on omal-

le tiepiirille tuleva osuus 94 %, keskisuurilla 
85 % sekä suurilla 75 % (liitetauiukot.7-9). Suurten 

• 	hankkeiden kohdalla Ofl kehitysalueiden työvoimalla. 
merkittävä osuus, sillä siellä kirjoilla oleval-
le työvojmafle maksettiin l.hes 19 % suurten tie- 
hankkeiden paikkamenoista. Kuljetuspalvelut ovat 

Etelä-Suomen alueella hankittu keskeisesti oman 
tiepiirin alueelta. Edeliisistä kehittyneisyys- 
alueista poiketen myös naapurikuniat ja muut 

kunnat saavat kuijetuspalvelujen tuottamista 
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hyödyistä melko suuret osuudet. Maamassojen pa-
noeryhmän kohdalla kohdekunnan osuus hyödyistä 

vähenee tiehankkeen koon kasvaessa. Kuitenkin 

suurten tiehankkeiden kohdalla pyritään maamassat 
hankkimaan mandollisimman läheltä tierakennuskoh-
detta. Etelä-Suomessa on 	kuntien koko pienem- 
pi maan muihin osiin verrattuna. Niinpä kohdekun- 

tien ja naapurikuntien yhteinen osuus käsittää lä-
hes 80 % Inaamaseojen hankinta-arvosta. Muiden tar-
vikkeiden hankinta on 1 kehittyneisyysalueella 
keskittynyt oman tiepiirin alueelle osuuksien 
vaihdellessa 70 ja 80 prosentin välillä. Oman 
tiepiirin ulkopuoliset hankinnat ovat nekin suun-

tautuneet yksinomaan 1 kehittyneisyysalueelle. 
Osaurakointi- ja päällystetyöt noudattavat edelli-
sen kaltaista linjaa: mitä oman tiepiirin alueel-
ta ei ole saatu hankittua, se on saatu läheisiltä 
telä-Suomen tiepiirien alueilta. 

Tienrakentamisen kehittyneisyysalueittaista hyöty- 
tarkastelua on pidettävä lähinnä suuntaa antavana, 

sillä kustakin tie- ja vesirakennuspiiristä on mu-
kana vain kuusi tiehanketta. Mikäli havaintojen 

lukumäärä olisi nostettu, olisi päästy todennäköi-
sesti tasaisempiin alueittaisiin etäisyys jakaumiin 
suoritettujen panoshankintojen osalta. 

. 
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4.2.3 Hyödyt kuntamuodoit -tajn 

Liitteessä 7 ja kuvassa 10 on nähtävissä tutki-
musaineistosta laske -tut tienrakentamisen hyötyjen 
suhteelljeet jakaumat alueittain, panosryhmittäin 
sekä kuntamuodottain. Ristiintaulukointi on suo-
ritettu edellä määriteltyjen, kolmen kehittynel-

syysalueen puitteissa. Kaupungeille, kauppaloille 
ja maalaiskunnifls koituneet välittömät hyödyt 
tientekemisestä on pystytty selv1ttämä ainoas-

taan oman tie- ja vesirakennuspiirin alueelta. 
Mikäli rahoja on maksettu rakennushaneen kohde- 	

- . 

tiepiirin rajojen ulkopuo1J.e, ne on kaikki jou- 
duttu kirjaamaan nimikkeellä selvittärnätön. Seu-
raavasta aseteimasta selviää kunkin kehittynei- 
syysalueen eri kuntayksikköjen lukwnäärät 
1 i .1972 . 1 ) 

III kehitty- II kehitty- 1 kehitty-
neisyysalue neisyysalue neisyysalue 

Kaupunki 	8 kpl 	17 kpl 	33 kpl 
Kauppala 	2 " 	7 	13 
Maalaiskunta 69 " 	137 " 	180 " 

Kaupungeissa ja kauppaloissa asui samana ajankoh-
tana noin 54 % koko väestöstä, 2  

Yleisten teiden sijainti kuntamuodoittain 1 .1.1971 
(km) 3  

Maantiet Paikal1jstj Yhteensä 

Kaupungit ja 

kauppalat 	3233 
	

2451 	5684 
Maalaiski.umat 36653 	30001 	66654 

72338 

Suomen kunnallislijton tiedot. 

2)guomen tilastollinen vuosikirja 1972, Helsinki 1973, s. 12. 

Tie- ja vesirakennuks.e-t 1970: Helsinki 1972, 
s. 7 (Suomen virallinen tilasto XIX:86) 
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Tienrakennustoiminnan painopiste on luonnollisesti 

maaseudulla. Toimiihan tieverkko pääasiassa eri 
asteisten keskusten yhdistäjänä, jolloin suurem-

man pinta-alan omaavat maalaiskunnat luovuttavat 

muita kuntamuotoja enemmän alueitaan tienrakennus-
tarkoituksiin. Kaupunkien ja kauppaloiden asema-

kaava-alueella eivät TVL:n vastuualueeseen kuulu 
kuin merkittävimmät väylät. Tällaisia ovat yleensä 

valtakunnallista tai maakunnalljsta. liikennettä 
palvelevat läpikulkutiet, jotka on jouduttu ve-
tämän asemakaava-alueelle tai toistaiseksi 
säilyttämään tällä alueella. 

Tiehankkeiden kokonaisvajkutusten osalta havaitaan, 

että hyötyjen osuudet vähenevät tasaisesti kunkin 
kuntamuodon kohdalla siirryttäessä poispäin tie- 
työn suorituspaikkakuimalta. Poikkeamat tästä muo-

dostavat vain 1 ja III kehittyneisyysvyöhykkeen 
muut kaupunkikimnat, joiden osuudet ovat yli puo-
let suuremmat kuin naapurikuntien osalle tulleet 
hyödyt. Kaupunkien saamat hyötyosuudet lisäänty-
vät siirryttäessä kehitysalueil -ta Etelä-Suomeen. 
Yauppaloiden osuuksien pysyessä tällöin vakioina 
on selvää, että maalaiskuntjen osuudet vähenevät 
liikuttaessa pohjoisesta kohden Etelä-Suomea. 

Panoeryhmittäisessä tarkastelussa ei havaita ko-
vinkaan suuria poikkeamia edellä kuvatusta koko-
naisvaikutusten kuntamuodot -taisesta jakaumasta. 

- 

	

	 Työpalkkojen ja vuokrakoneiden panosryh.mät noudat- 

tavat selvimmin sitä alueittaista ja kuntamuodot--

taista hyötyjakaumaa, mikä todettiin tiehankkei-
den yhteisvaiku -tusten osalta. Kuljetuspalvelujen 
panosryhmässä .maalaiskuntien osalle tulee noin 
puolet maksetuista rahoista. Pohjois-Suomessa 

jyrkästi kohdekuntaa suosiva jakautna vaihtuu kah-
della muulla kehittyneisyysvyöhykkeellä melko 
tasaiseksi. 
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HUOM. Alle 2 prosentin suuruket osuudet on jätetty merkitsemättä 

Kuva Q Tienrakentamisen panoshankjntojen prosentuaalinen kus 
tannusjakauma kehittyneisyysolueittoin, punosryhmitfijin ja 
kuntamuodotttcjn 
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Maamassat ovat hankittu pääasiassa rnaalaiskuntien 
alueelta, joskin Etelä-Suomen kaupunkien ja kaup-
paloiden yhteinen osuus kohoaa 30 prosenttiin. 

(liite 7) Muiden tienrakennustarvikkeiden hankjn-
nat ovat keskeisesti suunnattu kaupunkialueille. 

Väli-Suomen kaupunkien pieni osuus tarvikehankjn-
noista selittyy sillä, että lähes puolet - tarvik-
keiden arvon perusteella mitattuna - on hankittu 

tiepiirin ulkopuolelta, jolloin selvittämättömien 
osuus on kokonaisuudessaan paisunut lähelle 60 
prosenttia. 

Osaurakat ja niiden tuottamat alueelliset hyödyt 

ovat kaikista panosryhmitä tasaisimrnin jakautu-
neet kaupunkien, kauppaloiden ja maalaiskuntien 

kesken. Ei edes Etelä-Suomessa kaupunkien ja kaup-

paloiden osuus yllä kolmannekseen urakointitoimin-
nan hyödyistä. Tällöin on jälleen huomattava tie-

piirin ulkopuolelle maksettujen rahojen osuus, jo-
ka kohoaa lähelle puolta Etelä-Suomen osaurakoi-

den summasta. Näiden tiepiirien ulkopuolisten 
alueiden kohdalla voidaan olettaa suurten kaupun-

kien yrittäjien olevan ensisijaisja edunsaajia. 



4.2.4 Kuntien verotulot 

Julkinen valta, eli valtio ja kunnat, saa osan 
tienrakentamiseen myönnetyistä varoista takaisin 

verotulojen muodossa. Valtiolle palautuu tieinves-
toinneista osa välittömästi tietyömaan henkilös-
tölle .maksettujen palkkojen tuloverotuksen kautta 

sekä osa rakennusvaiheessa suoritettujen tarvike-
toimitusten, kuljetusten ja muun yrittäjätoimin-

nan välillisten verojen muodossa. Välilliset ve-
rot muodostuvat lilkevaihtoverosta sekä lukuisis-
ta erikoisverojsta. Kunnat saavat tieinvestoin-
neista osansa kunnallisen tuloveron kautta. Kun-

nallisvero onkin ainoa veromuoto, jonka hyötyva!-
kutuksia on voitu kohdistaa alueellisesti. 

Kuntien tieinvestoinnejsta saamat verohybd.yt on 

pystytty määrittämään pelkästään työpalkko j en 
panosryhmän osalta. Tämä panosryhmä oli tutkimus-
aineistossä ainoa, josta saadut tiedot olivat 

riittäviä luotettavjen arviointiperustejden saa-
raiseksi kunnallisveron osuuksien laskemiseksi. 

Työpalkoista pidätetyt verot käsittävät kuitenkin 

suurimman osan kuntien tienrakennustoimmnnoista 

saamista verohyödyistä. Tätä voidaan perustella 

seuraavasti: palkkatuloista pidätetyt verot ovat 

viime vuosina nousseet osuudeltaan maamme kaikkien 
kuntien verotuotoista 80 %:iin 1 , samanaikaisesti 
ovat kotitalouksien maksamat verot 90 % kaikista 

kunnallisv-erojsta. Yrittäjä- ja kiinteistötulojen 

yhteinen osuus kuntien veroista jää 20 prosenttiin. 

Tienrakennus- ja päällysteurakoitsijoicien maksamia 
kunnalisveroja oli mandoton arvioida riittävän 
	 - 

tarkasti. Yrittäjätuloista maksetut verot eivät 

ainakaan tehokkaasti koneita hyväksi käyttävien 

urakoitsijoiden osalta nouse kovinkaan suureksi. 

Syinä tähäi ovat suurten poisto-oikeuksien rnandol-
listama verotettavan tuloa alhaisuus ja toisaalta 
vähäinen työvoiman käytön tarve, mikä vähentää 

nalljsljjton tiedot. 
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osaltaan palkkatuloista pidätettävää veroa. Osaura-
koitten samoin kuin konevuokrien ja kuljetuspalve-
lujen panosryhmien osalta ei ollut tietoa niiden 
palveluksessa olleen työvoiman kotipaikasta, mikä 
sulki nämä ryhmät pois vero -tuksellisten tietojen 
tarkastelus -ta. 

Tutkjmusajnejstossa ilmoitettiin kunkin tiehank-

keen työpaikkojen määrät kunnittain sekä työvoiman 
kuukausittainen vahvuus. Näiden tietojen avulla 

saatiin selville kunkin tiehankkeen henkilöstön 
keskimääräiset vuositulot. Kestoajaltaan vuotta 
lyhyempien tiehankkeiden työvoiman oletettiin 
pysyvän työllisenä koko vuoden. Vuoden 1971 tulo-
ja omaisuustjlaston 1  alustavien tietojen perus-
teella arvioitiin keskimääräiset vähennykset tu-
loluoki -ttain. Yleisin viiOsituloluokka tienraken-
nustyömiehellä oli tutkimusainejston perusteella 
vuosina 1970-1973 10 000 - 12 000 mk, jolloin 
keskimääräinen vähennysprosen -tti nousee 12:een. 
Vähenrxysosuuden vaih -telu liikkui parin prosentin 
rajoissa kasvaen siirryttäessä edellä mainittua 
pienetnpiin vuosituloluokkiin. Saatu verotettava 
tulo kerrottiin vuoden 1972 veroäyrin hinnalla. 
Selvittämättö.mät ja oman tiepiirin ulkopuolelle 
menneet verotet -tavat tulot on kerrottu kunkin 
läänin kuntien keskimääräiseliä veroäyrin suu- 
ruud eila. 

Seuraavasta asetelmasta ndään kunnallisen tulo-
• 	veron keskimääräiset osuudet tienrakentauijsen työ- 

palkoista ja koko hankkeen kustanriuksita. Osuudet 
• 	on eritelty. kehittyneisyysalueittain. 

Alue 	Kunnallinen tulovero-osuus (%) 
Työpalkoista Koko hankkeen 

kus taxmuksjs ta 
III kehitty-n. alue 	13.9 	 3.5 
II 	kehitty-n. alue 	14.1 	2.8 
1 	kehittyn. alue 	12.5 	2.9 

Tilastotiedotus: Tulo- ja omaisuustilasto, alus- 
tavat tiedot vuodelta 1971, STV1973:3, Tilsto-
keskus, Helsinki. 
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Asetelmasta käy selville kehitysalueiden korkea 
veroäyrin hinta sekä toisaalta Pohjois-Suomen 
työpaikkojen suuri panososuus. Keskimäärin voi-
daan olettaa kunnallisen tulovero-osuuden olevan 

noin 3 % tiehankkeen kokonaiskustannuksista. Vä-
lillisten verojen osuus on vuonna 1965 tehdyn 
panos-tuotos tutkimuksen mukaan ollut TVL:n 

tienrakennustoiminnassa kolmisen prosenttia. Vä-
lillisten verojen yleisen kohoamisen takia voidaan 
olettaa sen osuuden nousseen TITL:n toiminnassa 
huomattavasti. 

1)PVL:n Tienrakennus- ja kunnossapitotoiminnan 
panokset vuonna 1965, TVH, Tiesuunnitteluosasto, 
Helsinki 1969 s. 3. 



5 . TUTKIMUKSEN TULOKSET II: TIEN KIJUNOSSAPITO 

5 .1 Panosten käyttö 

Tutkimusajnejs -ton panosrakennet -ta on taulukossa 17 
verrattu vuosien 1965 ja 1970 TVL:n kunnossapidon 
kustannuslajijakaumaan. Vuoden 1965 panos jakauma 
on ryhmitykseltään samanlainen kuin tutkimusal-
neistosta laskettu.'1  Poikkeuksena on ainoastaan 
siitä puuttuva kaiustohankirj -tojen ryhmä. Vuoden 
1970 panosjakauma poikkeaa ryhmittelyltään suures-
ti edeilisistä.2) Ilmeisesti myös ryhmien sisältä-
rnien erien määrittelyperusteet ovat toisenlaiset. 
Esimerkiksi taulukossa 17 on vuoden 1970 osalta 
merkitty työkoneiden käytön osuudeksi 39 % koko 
laitoksen kurmossapitovaroista. Tähän lukuun si-
sältyy kaluston laskennalliset pääomakustannukset, 
korjaustojmjnta sekä työpaikkojen ja tarveainejden 
osuuksia. 

Kunnossapidon panosrakeimetta on tarkasteltu kol-

mella kehittyneisyysvyökkee1lä. Näiden kunkin 

alueen havaintojen (tie.mestaripiirien) lukumäärät 
ovat yhtä suuret (11 kpl). 

Panosten kustannusjakaumassa on merkittävimmät työ-
paikkojen suuret osuudet, jotka tosin vaihtelevat 

aluejttajn melko paljon. Huolimatta pyrkimyksistä 
tehostaa koneiden käyttöä ovat työpalkkojen osuu-

det Etelä-Suomessa runsas kolmannes ja Pohjois-Suo-

messa jopa puolet kunnossapitoon myönnetyjstä va-

roista. Valtakunnafljsesti työpaikkojen osuus on 
pysynyt vuodesta 1965 lähtien samana eli noin 43 
prosent -tjna. Tarveaineiden osuudet kasvavat siir-
ryttäessä pohjoisil -ta tiemestarjpjjre1tä eteläi- 

TVL:n tienrakennus- ja kurmossapitotoiminnan pa- 
nokse -t vuonna 1965: TVH, Tiesuunnj -tteluosasto 
Helsinki 1965 ss. 26-28. 

2)Koskjnefl Erkki: Rakennustoiminnan kehitys ja 
sen vaikutus konetarpeeseen (moniste, TVH). 
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sille. Koko maan osalta tarveainejden suhteellinen 
osuus on vuodesta 1965 vähentynyt 12 prosentilla. 
Kuljetukset ja konevuokrat ovat pysyneet kustan-
nusosuuksiltaan melko vakioina. Huomattakoon II 
kehittyneisyysalueen muita suurempi osuus. Kalus-

tohankintojen keskimääräinen osuus jää kolmeen pro- 
senttiin. Etelä-Suomen pieneen prosenttiarvoon on 
kuitenkin suhtauduttava varauksella. Korjausten 
kustannusosuus lähentelee 10 prosenttia, kim se 

vuonna 1965 oli vain prosentin luokkaa. Tutkimus-
aineistoaga on konekaluston korjaus- ja kunnossa-
pitoon sisällytetty kuluja, jotka ovat aiemmin 

kuuluneet tarveainejden ryhmään. Osaurakointi on 
valtakunnallisesti säilynyt kustannusosuukajitaan 
muuttumattomana kaikissa vertailuajnejgtojsga. 

Älueittaigesti merkittävää on Etelä-Suomen tie-

mestaripiireissä havaittu urakoinnin nousu 10 
prosenttiin alueen kokonajshankjnnojssa 

Taulukko 17. Kunnoeaapjio0 panooton k3ytOn kuotannuoton pr0000ttinon 	jakauna 
ja panoeryhmtttMjn nekA TYLn kunnoeaapiion panoerakonne y. 1 965 ja 1 970 

i7kehiuyyual(l1kPl)53; 
atnoot 	tukoet vu:krat }un1nzt 	aukrjat urat 

II kehittynoioyyaalue (11 kpl) 40.9 1 9.1 	19.0 	5.5 3.8 9.1 2.6 - 	 100 
kehittynejayyoalu8 	(ii kpl) 34.0 29.5 	10.9 	3.5 1.8 9.3 10.7 0.3 	100 

Koko naa 
43.0 20.8 	13.8 	4.4 2.3 9.0 6.2 0.1 	100 

Fanoorikonrje l965 42.7 32.8 	12.8 	5.5 - 1.0 5.3 - 	 100 

Tyo- 	Tarve- Kulje- Ty6ko- 
pulkat aineot tukaet noiden 

ky t t 3 

Ooa- 
urakat 

Ybteeø 

Pano)rakenne 1970 16 17 	23 	39 5 100 
- u 

— 
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flI IE 1 	koko 	panos- 
maa 	rakenne 

1965 

Tutkimusaineisto 

111 Kehittyneisyysalue (Pohjois - Karjalan, Oulun, Kainuun ja 
Lapin tie-ja vesirakennuspiirit) 

It Kehittyneisyysalue (Mikkelin, Kuopion, Keski -Suomen, 
Vaasan ja Keski- Pohjanmaan tie-ja vesirokennuspiirit) 

1 Kehittyneisyysolue (Uudenmaan, Turun, Hämeen ja 
Kymen tie-ja vesirakennuspiirit) 

Kuva II Kunnossapidon panosten käytön prosen-
tuaalinen jakauma kehittyneisyysalueittain 
ja panosryhmittäin 

1 
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5.2 Hyöty alueellisille yksiköille 

Tien kunriossapidon aluetaloudellisia vaikutuksia 
on selvitetty samanlaisen kehikon avulla kuin 
tienrakentamisen hyötyvaikutusten tarkastelussa. 
Havaintojen vähäisen lukumäärän takia (33 tie.mes-
taripiiriä) on kunnossapidon aluetalouksille ai-
heuttamia hyötyjä tarkasteltu pelkästään kolmen 
kehittyneisyysvyöhykkeen tasolla. Hyötyjen leviä-
.misvaikutusten selvittämisessä on ollut vaikeutena 
kehitysalueilla esiintyvät suuret selvittämättömien 
kustannusten osuudet. Kyselylomakkeen täyttämises-
sä pyydetyllä tarkkuudella on ollut vaikeuksia toi-
sella ja erityisesti ensimmäisellä kehittyneisyys- 
alueella, joilla selvittämättömjen erien osuudet 
saattavat nousta eräiden panosryhmien osalta puo-
leen näiden ryhmien kustannuksista. Kaikilla vyö-
hykkeillä on saatu selvitetyksi se, ovatko hyödyt 
jääneet omaan tiepiiriin vai ovatko ne siirtyneet 
muiden tiepiirien alueelle. Taulukoiden tulkin-
nassa on selvittämättömien erien alkuperä pyritty 
arvioimaan sillä perusteella, miten Etelä-Suomen 
hyödyt ovat jakautuneet kohdekuntien, naapurikun-
tien ja oman tiepiirin muiden kuntien osalle. 

5.2.1 Hyödyt kehittyneisyysalueittain 

Taulukoista 18-20 ja kuv&sta 12 näkyy kunriossapi-
don hyötyjen alueittainen ja panosryhmittäinen le-
viämisjakauma. Koko k'urmossapitotoiminnan hyödyis-
tä jää oman tiepiirin alueelle 1 ja III kehitty-
neisyysvyöhykkeellä 91 % ja II kehittyneisyysvyö-
hykkeellä 83 %. Kohd.ekuntien osuuden voidaan kat-
soa nousevan kullakin kolmella alueella 70 pro-

senttiin. Oman tiepiirin 'ulkopuolelle kulkeutuneet 
rahat ovat taas menneet Etelä-Suomeen, mutta myös-
kin Väli-Suomen osuus hyödyistä on noussut suurem-
maksi kuin tienrakentamjsessa. 
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Työpaikat ovat lähes kokonaan maksettu investoin-
tien kohdekuntien alueelle. Kunnossapidon työpai-
kat ovat pysyväisluontelsempia kuin tienrakenta-

misessa. Tutkimusaineiston perusteella voidaan 

päätellä työvoiman sijoittuvan lähes täydellises-
ti kohdetiemestaripiirin alueelle. 

Kuijetukset ja niaamassat ovat panosryhmiä, joi-

den hyödyt aktivoivat myös pääasiassa kimnossapi-. 
don kohdekuntia. Etelä-Suomessa pienempien alu-

yksiköiden takia on 1 kehittyneisyysalueella naa-
purikuntien osuus kohonnut 15 prosenttiin. 

Muut tarvikkeet on poikkeuksellinen hankintojen 
alueittaisen jakaumansa takia; oman tiepiirin 

alueelle maksetut varat käsittävät ainoastaan 

30-40 prosenttia tarveaineiden kustannuksista. 
Oman tiepiirin ulkopuolisilta alueilta hankittu-
jen panosten osalta on parhaiten edustettuna 
II kehittyneisyysalue. 

Koneiden vuokraustoimmnnan hyödyt ovat Etelä-Suo-
messa tulleet kohdekuritien hyväksi. Muilla ke-

hittyneisyysvyöhykkeillä ovat hyödyt jakautuneet 

tasaisemmin oman tiepiirin alueella. Naapurikim-
nat ja tiepiirin muut kunnat ovat saaneet osak-
seen yli 15 % oman alueensa hyödyistä. 

Kalustohankintojen hyötyvaikutusten arvioirmissa 

on ollut vaikeutena ulkomailta tuotujen koneiden 

ja laitteiden osuudet. Tutkimusainejatossa on 

kalustohankintojen panoeryhmään merkitty joitakin 
ulkomailta tuo -tuja koneita ja laitteita kokonai-
suudessaan myyntipaikan hyödyksi. Ainoastaan 
.myy-ntivoiton voidaan tällöin katsoa jäävän kysei--
sen alueen hyväksi. Kalustohankin -bojen panosryh-
män aluejttajsta hyötyjakaumaa ei täten voi pitää 
täysin luotettavana. Etenkin Etelä-Suomen 2 % 

P. 
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osuus kunnossapidon panosrakenteessa on ilmeises-
tikin liian vähäinen osuus. 

Kaluston korjaus- ja kunnosepitotoiminta on alue- 
jakauman hyötyjen suhteen kaksijakoinen. Kohdetie-
mestaripiirien varikoilla suoritetaan pienet työt, 
jotka käsittävät kustannuksiltaan runsaat puolet 
koko panosryhmän kuluis -ta. Toisaalta jokaisella 
tie- ja vesirakennuspiirillä on keskitetty suu- 

rehkot korjaustyöt lähinnä piirikonttorin paikka- 	- 

kunnalle, mikä ilmenee aineistossa 'muu kunta' 
nimikkeen suurena osuutena. 

Osaurakat jakautuvat alueellisesti hyvin sattuman-

varaisesti, mikä johtuu pienestä havaintomäärästä. 
Etelä-Suomessa urakoitsijat ovat pääosin oman 

tiepiirin alueelta. Muilla vyöhykkeillä ainoas-

taan puolet yrittäjille .maksetuista korvauksista 
jää oman tiepiirin alueelle. 



-77- 

Kehitryneisyysalue 

Työ- KuI1i- Maa- Muu? Kone- KoIuto- Kor- Osoura- 	Koko 
palkat tukset mosso? turvikkeet vuokra? hankirinut jaukset kointi 	toiminta 
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1-ILJOM. Alle prosentin 	suuruuse? osuudet on jätetty merkitsemättä 

Kuva 12 Kunnossapidon panoshankintojen prosentuaalinen kus- 
tannusjakauma alueittain ja panosryhmittäin 
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Taulukko 18. Kunnossapidon panonhankintojen prosenttinen kuetannuøjakauina alueittain ja panoeryhinittin 

III kehittyneieyysalue (Pohjola-Karjalan, Kainuun, Oulun ja Lapin Tie- ja vesirakenuuspiirit) 

(Suluissa psnooten painoarvot) 

Panokset 

Tarveainee t 
Työ- Kulje- Maa- Muut 	Kone- Kalusto- Korjauk- Osaura- Koko Alue 	 palkat tuket massat tarvikkeet vuokrat hankjnnat 8et 	kointi toiminta (53.2) (12.3) 	(13.1) 	(4.) 	(3.3) 	(a.5) 	(.i) 	(100) 

Kohd ekun ta 
Naapurikunta 
Muu kunta 
Selvit tMmitön 
Oma tiepiiri 

Muut tiepiirit 
III kehittyn. alue 
II 	kehitty-n. alue 

1 	kehittyn. alue 

75.1 41.3 34.0 3.3 20.1 - 3.9 3.5 51.1 
1.0 0.8 1.7 1.0 3.4 0.5 - 18.6 1.8 
0.3 0.5 - 4.4 11.2 - 47.6 13.8 6.0 

20.6 56.3 64.3 29.0 61.3 33.6 48.3 16.7 32.2 
100.0 98.9 100.0 37.7 96.0 34.1 99.8 52.6 91.1 

- 1.1 - 62.3 4.0 65.9 0.2 47.4 8.9 
- - 

- 0.6 - - - 2.1 0.2 
- - 

- 15.4 - 4.1 - 8.0 2.2 
- - 

- 8.1 - 44.5 - 36.5 4.1 
yhteensä 	 100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 

Taulukko 19. Kunnossapidon panoahankintojen prosenttinen kustannus jakauma alueittain ja panoeryhmittäin 

II kehittyneisyysalue (Mikkelin, Kuopion, Keski-Suomen, Vaasan ja Keski-Pohjanmaan Tie- 
ja veslrakennuspiirit) 

(Suluissa panoaryhmien painoarvot) 

Panokset 

Tarveaineet 

Alue 
Työ- Kulje- Maa- Muut Kone- Kalusto- Korjauk- Osaura- Koko palkat tukoet massat tarvikkeet vuokrat haxikinnat set kointi toiminta (40.9) (19.0) (19.1) (5.5) (3.$) (9.1) (2.6) 100 

Kohdekunta 84.9 91.7 44.1 14.0 53.7 25.1 55.3 19.2 66.4 
Maapuriktmta 0.4 0.8 3.0 1.1 3.4 - 4.7 6.0 1.3 Muu kunta 1.0 1.2 - 15.2 23.4 2.6 19.6 21.1 6.8 
3elvjttjmMtön 13.7 3.1 20.3 3.0 4.3 - 8.1 - 8.5 
Oma tiepiiri 100.0 96.8 67.4 33.3 84.8 30.7 87.7 46.3 83.0 
Muut tiepiirit - 3.2 32.6 66.7 15.2 69.3 12.3 53.7 17.0 
III 	kehittyneisyysalua - - 

- 0.3 - - 
- 6.6 0.7 II 	kehittynelsyysalue - - 29.7 15.0 - 

- 1.8 7.6 2.9 1 	kehittyneisyysalue - - 
- 16.0 - 17.3 6.9 27.3 4.7 

xneensi 	 100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 
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Tuuluku 20. Kunnosoaptdon panoahankintojon proeonttinen 	tannuojakauna alueittain ja panooryhaitti.n 

kehittynoiayyaalue (Uudenmaan, Turun, lOimoen ja Kymen Tie- ja voairakennuapttrtt) 

(Sululoas panoorymien painoaryot) 

• 	 Panokoet 

P'veairiee t 
Työ- Kulje- Man 	Muut 	Kone- Kalusto Korjauk- Oaaöra- Koko 

Alue 	palkat tukaet aanaat turvikkeet Yuokrat hankinnat eet 	kotntt totmint* 
(34.0) (10.9) 	(29.5) 	(3.5) 	(1.8) 	(9.3) 	(10.7) 	(100) 

Kohdekunta 	99.0 	89.3 	77.9 	20.1 	95.0 	26.9 	44.3 	- 	67.1 
Naapurikunta 	0.5 	1.7 	15.7 	2.7 	3.2 	0.9 	4.8 	0.4 	5.7 
Muu kunta 	0.2 	0.2 	1.6 	10.4 	2.0 	18.2 	48.6 	92.7 	16.9 
Selvitt5mktön 	- 	- 	- 	9.1 	- 	- 	3.8 	1.5 
Oma tiepiiri 	99.7 	91.2 	95.2 	42.3 	98.2 	46.0 	97.7 	96.9 	91.2 

- 'uut tiepiirit ja aelvit- 
tamöttözajt 	0.3 	8.8 	4.8 	57.7 	1.8 	54.0 	2.3 	3.1 	8.8 
III kehittyneioyyealue 	- 	- 	- 	.. 	- 	- 	- 
II 	nhittyneisyyaalue 	0.3 	- 	- 	20.0 	- 	7.9 	- 	- 	2.6 
1 	kehittyneiayyualue 	-- 	 - 	- 	8.1 	1.8 	7.4 	2.3 	3.1 	1.6 

Ybteenai 	100 	100 	100 	100 	00 	100 	100 	100 	100 

5.2.2 Kuntien verotulot 

Kunnat saavat verotuloina takaisin osan julkisen 

vallan tien kunnossapitoon investoimista rahois-
ta. Työpaikat on ainoa panosryhmä, josta maksettu-
jen työtulojen vero-osuuksia on pystytty määrittä-
mään. Perusteet tuloverojen laskemiselle ovat 
kunnossapidon yhteydessä olleet samat, jotka on 

kuvattu tienrakentamisesta kunnille palautuvien 

vero tulojen kohdalla. Kwmossapidon työpalkko j en 
panosryhrnä on suurempi vastaavaa tienrakentamisen 
ryhmää, joten verotulotkjn ovat jonkin verran Suu-
remmat. Seuraavassa asetelmassa. nähdään vero-osuuk-

sien jakauma eri kehitt3meisyysvyöhykkej.iiä. 

Alue 	Kuntien tulovero-osuus (%) - 

työpalkoista koko tiemestaripii- 
rin menoista 

III kehittyn.alue 14.2 7.8 
II kehittyn.alue 14.4 5.9 
1 kehittyn.aiue 12.3 4.2 

Kehitysalueiden suurempi vero-osuus selittyy vero-
äyrin keskimääräistä korkeammasta hinnasta sekä 
toisaalta työpalkkojen panosryhmän suhteellisten 

alueittajeten osuuksjen vaihtelusta. Siirryttäessä 
Pohjois-Suomesta etelään pienenevät työpaikkojen 
panososuudet (53, 42, 34). 
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6. LOPPUPÄÄTELMIÄ 

Li Tienpidon kansantaloudellisista tavoitteista 

Tienrakentaminen on jatkuvasti käsittänyt maassam-
me suoritetuista bruttoinvestoinneista huomatta-
van osuuden. Kansantalouden tilinpidossa tienra-

kentaminen ei esiinny omana ryhmänään, vaan se on 
osana maa- ja vesirakennustoiniintaa. Maa- ja vesi-

rakennusinvestoinnit edustivat vuonna 1972 6 % 
bruttokansantuotteesta, 18 % bruttoinvestoinneis- 
ta ja 29 % rakennusinvestoinneista.1) Maa- ja ve- 	

1 

sirakennusinvestointien sisäinen jakauma kysei- 

senä vuonna oli seuraava: 

Tiet ja kadut 	42 % 
Muut liikenneväylät 20 % 
Teollisuus 	24 % 
Muu maa- ja vesirakennustoiminta 	14 % 

Tienpidon kokonaistaloudellisia vaikutuksia voi-
daan tarkastella kandesta näkökulmasta. Ensinnäkin 

niiden tavoitteiden kannalta, jotka liittyvät ties-

tön palvelutasoon ja sen kehittämiseen. Riittävän 
palvelutason omaavaa tieverkkoa on pidettävä yh-

tenä tärkeimmistä tehokkaan taloudellisen toimin-
nan edellytyksistä. Tässä tutkimuksessa kyseistä 

tavoitetta on pidetty kuitenkin välillisenä; tut-
kimus keskittyy pääasiassa tienpidon rakennusaikai-
sun vaikutuksiin. 

. 

Kansantaloudellisten vaikutusten tarkastelussa on 

tavoitteita selvitetty työllisyys- ja aluepolitii-
kan näkökulinista, koska nämä liittyvät läheisesti 
toisiinsa. Työllisyyspolitiikkaa on tämän selvi- 
tyksen yhteydessä pidetty keskeisenä osana laa-
jemmaata kokonaisuudesta, aluepolitiikasta. 

l)Tiltkku Ennakkotiedot vuoden 1972 maa- 
ja vesirakennusinvestoinneista. 
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Yhteiskuntapolitiikan yleiseksi päämääräksi on 

hyväksytty kansalaisten hyvinvointi, sen lisäämi-
nen, sekä hyvinvointierojen tasoittaminen eri kan-
salaisryhmien ja alueiden välillä. Tämän päämää-

rän tyydyttävä saavuttaminen riippuu ratkaise-

vasti työllisyydestä. Työllisyyslaeissa on tarkas-
ti määritelty valtiovallan työllisyyspoliittiset 

tehtävät. Valtiovallan tehtävänä on jatkuvan kor-
kean työllisyyden ylläpito sekä pyrkiminen työ-
voimapoliittisin toimenpitein edistämään 

työvoiman kysynnän ja tarjonnan sopeutumista työ-
markkinoilla ilmenevän työttömyyden ja työvoiman 
puutteen tor jumiseks i. 1 ) 

Edellämainittujen työllisyyslain määräysten to-
teuttamiseksi myönnetään budjettivaroja valtion 

työvirastoille. Näiden tehtävänä on laatia suun-
nitelma työvoiman ja työmäärärahojen käytöstä, 
eli niin sanottu työohjelma. Sen rimkona on maa- 

ja vesirakermustöiden työkohteet, niiden ajoitus, 
työvoiman käyttö sekä kustannusarvio -t vuosittain 
sekä koko hankkeelta. Taulukoista 21 ja 22 voidaan 

nähdä tie- ja vesirakennuslaitoksen hallitseva 
osuus näistä varoista ja niiden avulla työlliste-
tyistä henkilöistä vuosina 1970_72.2) TVL:n 
saamat työmäärärahat ovat nousseet l970-luv-ulla 
käsittäen vuonna 1972 lähes 1000 miljoonaa mark-
kaa. TVL:n osuus kaikkien työvirastojen työmäärä- 
rahoista on suunnilleen puolet. 

1 ) Työlli$yyslakj: 1 . ja 2. lu1u, Suomen Laki 1972, 
ffelsinki 1972, se. T659-166Ö. 

2 Valtioneuvoston kertomus eduskunnalle toimenpi-
teistä työllisyyden soveltamisesta vuonna 1972: 
Helsinki 1973, s. 58-59. 
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Taulukko 21 

Työmäärärahojen käyttö työvirastoittain v. 1970-1972 

979 	 1"7! 

Työn%Ädra ri1I nt 1 	oik 

ryo 1 	ulas 1 Ilul 1 	lis 	s 

pIiotyot tyi.t 	It,_iyi.ii l,,', ,ii 	t 

1li,iluh;iIlittis 	............. . .. .. .. . .14,2 18,') 13, 
J.kinti,hIIitus 	.......... 1 	49,2 49,2 - 53,) 53,0 ' ,,9 64,9 

53,3 52,3 1,0 569 5» 1,0 352 52,1 1,1 MCLhI!IItUS 	.............. .. 

lr6itin!ait.; 	. . 	 . 142,7 86,9 S5, 190,1 123,4 ('s6,7 145.8 155,1 »1.7 
I',olu3tusm'tisirio 101,6 95,1 6,5 7,2 07,5 7,7 1 99,3 119,3 '3M 
Rajavtrtitl.sitss 7,5 7,0 0,5 	

: 
14,3 13,7 0,6 17,2 16,5 

R.lken,shtIIi1uk 	.......... 126,5 112,9 13,6 131,4 115,8 15,6 1;1,1 167,2 16,2 
Tie- ii 	esirtkerwuslaitos.. : 	 732,3 480,1 252,2 821,0 548,5 272,3 . 77,1) (,75,3 

161,5 122,5 39,0 1 (s7,0 12.1,9 4 7 1 1' 1 1 .6 146.5 4f, 
1, V,sjh:,liits................ 26,3 25,6 0,7 30,929,6 1,3 37,6 SoS 

8,9 7,7 1,2 25,2 2't.l 1,1 55.' 52 

\'htccnsä 1 409,8 	1 039,3 370,5 1 SoS» 1 	1 56,4 'o ''' 134, 

TVL on pystynyt työllistämään työmäärärahoilia vuosina 

1970-72 runsaat 20 000 henkeä (taulukko 22). 

Taulukko 22. 

Työmäärärahoin palkattu valtion töiden työvoima työ-

virastoittain keskiin. v. 1970-1972 

1970 	 1971 	 1972 

Ty,nitaic, 	 Tvbvc,ima hcnkilö., 

Kun,,ossa' 	, 	 K ,.In,os*a. 	 Iunn,,,a - 
Yhtoen.. 	 ' j,tceni.a 	 .,-'hie n,,s 	'StOil 

.. .. .. .. 685 586 
729 - 541 - 	 -- 528 JäkII)riaiiius 	.............................. . 

J1r',,ilultI4itus 	............................... ... 

1 981 35 1 947 26 2 139 36 Mrts1,alIus 	............................... . 

Posti. 	t 	i,-;i-ii,iu's 	......................... 3460 1 823 3593 2 165 4079 2456 
2592 666 2 678 768 	, 3 772 	1 1 224 

182 9 281 106 296 , 62 
Rkcnr.n'.h.tHt'us 	............................ 2659 449 2 314 439 2755 566 
Tk- 	vc-'rL:irttsl.titss 	..................... 23134 10 167 22747 10481 23 112 10421 

4937 2 286 4 439 2098 4901 1 
VLsih;Oit,, 	................................. 1187 45 1194 30 1234 51 

39 12 26 4 
, 

735 7 

'l'yi4voim yhtccnU 	40 900 	15 494 	39 760 	16 13') 	44 636 	17 396 

1) M.'lih.illituks(II !)afllsi1t(4'(l('lI työvoimrlI d ole otettu huomioon :1iissi hIVUISSa. 

Työohjelman töissä on otettava huomioon välilliset ja 

aluepoliittiset vaikutukset. Tästä syystä niissä on py -
ritty käyttämään sellaisia kotimaista valmistetta olevia 

materiaaleja ja työkoneita, joilla voidaan katsoa olevan 

tällaisia vaikutuksia. 

1 1Taltioneuvoston kertomus eduskunnalle ...: mt. s. 58 
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Taulukko 23 osoittaa, miten tienrakentamjsta on 
maassamme suoritettu työllisyystöinä. 1  Koko 1950- 
luvun aina 1960-luvun puoliväliin saakka työllisyys- 
määrärahat olivat varsinaisia tiemäärärahoja suu-
rernmat. Tänä aikana tienteko oli tehokkain väline 

kausiluonteisen ja alueellisen työttömyyden ehkäi-
syssä. Soveliaaksi. tähän tarkoitukseen teki sen 
pieni pääoma- ja suuri työvoimaintensjteetj 1960- 

luvun loppupuolella lisääntyvän pääomavaltaisuu- 
den takia koneiden käyttöä tienpidossa voirnistet-

tim ja tientekoa ryhdyttiin enemmälti suorittamaan 
kokonais- ja osaurakoina. Lisäksi kunnossapitotöi-
den, jotka ovat kesäpainotteisja, osuus toimin-

nasta on jatkuvasti kasvanut. Näiden syiden takia 
TVI on ollut vaikeuksissa pyrkiessään toisaalta 
täyttämään sille työllisyyslain mukaan asetetut 

selvoitteet ja toisaalta pyrkiessään tehokkaaseen 
tuotantomuotoon, jotta annetuifla määrärahojlla 
pidettäisimn yllä tiestön riittävää palvelutasoa. 

Erityisesti kausityöttömän työvoiman osoittaminen 

työkohteisjmn on käynyt lisääntyvän tehoklcuuspää-
määrän vuoksi entistä vaikeammaksi. 

Vaikka vuosina 1967-1969 vallitsi taloudellisessa 
su.hdannekjerroesa lama, myönnetyt tietöiden työl-
lisyys.määräraha.t saavuttivat kyseisinä vuosina 

siihen astisen miniminsä. l97O-luvulta työllisyys- 

määrärahoja on lisätty ja samalla pyritään enna-

koimaan suhdannekjerron ajoituksessa ja tällöin 
tietyöt sovitetaan suhdantejta tasoittavasti. La-

man aikana tiehankkeiden toteuttamista lisätään 
ja noususuhdanteen aikana niitä hillitään. 

Liikenteen kustannusvastaavuus: Liiteraportti 2: 
Julkisen vallan menot liikenteestä, Helsinki 1972, 
s. 10. (Vuosien 1972 ja 1973 tiedot perustuvat TVL:n 
tiliflpätöksiin ja ennuste vuosille 1974-1980 pe-
rustuu TVL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan) 
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Taulukko 23. Valtion tienpitomenot yleisten teiden osalta 
vuosina 1955-1973 (käyvin hinnoin) ja ennuste 
vuosille 1974-1980 (vuoden 1974 hinnoin), milj. 
milj .mk 

YLEISET TIET 
(Tie- ja vesirakennuslaitos) 

VUOSI Rakentaminen Yleismenot 

:fl 

:ctj 
1 

1 : 

_.4 
I 
D:ci 

1 
SI 
U)r-1 

cii :n : 
:nj 

4-). 
u 

ajc 
-P 9 

4-) 
W 

9 
(0 

:ci 
9 
(1) 

0 
4) 

•.-44- 
4) 

-1 
OO) 

0 '- 

(1) 

r1-s 
0 

4-,  

.•-I 
Q. 
(0 

•j 
94-) 
(b. O -p 

9 
0 •1)9 

4 4-> 

U) c/) 
v) 

((0 (04-) Q, *» 
) .4-> 

Q 
0(0 
+-- 

U) 

(l)ctj 
1 + 

C(0 
r1 4-> 

(1) 
0 (1) (0 0 

Ir-14-> -4 
a 

Q1 Cl> 
a.> 

(0(0 
:0 
>.cO 

E4 
:0 c 
>-.cj 
Ei 

-> 
j 

•,-i 	0 
.-4I - 

ci) 	>ci 
•-4..-4 

: 
rl 0 

-. . 
(OCO - 4 E-4r-I 4 

1955 9.3 9.8 71.5 90.6 51.8 - 5.2 0.3 13.8 2.0 163.7 56 11.7 16.0 124.8 152.5 56.5 - 7.0 0.4 14.6 1.4 232.4 
57 12.3 16.4 155.7 184.4 66.5 - 8.6 0.6 12.2 7.6 279.9 58 24.0 16.6 182.0 222.6 66.5 - 9.9 0.7 11.3 5.1 316.1 
59 79.4 15.3 192.0 286.7 73.5 - 10.7 0.8 13.4 4.4 589.5 1960 73.9 16.7 185.9 276.5 82.6 - 12.0 0.9 15.7 0.7 388.4 
61 96.8 18.4 139.7 254.9 92.7 - 13.9 1.0 21.5 3.0 387.0 62 164.7 21.7 81.7 268.1 114.5 - 16.4 1.1 23.1 2.8 426.0 
63 152.9 19.2 121.3 293.4 126.2 - 20.0 1.3 24.8 3.7 469.4 
64 146.9 18.2 205.5 370.6 139.3 - 25.7 1.7 23.3 6.4 567.0 

1965 184.3 16.9 225.9 427.1 159.1 - 36.9 2.4 32.6 4.8 662.9 
66 305.8 27.8 121.6 455.2 169.3 - 47.4 3.0 61.6 5.4 739.9 67 382.0 26.0 38.0 446.0 178.9 - 53.0 3.5 50.1 1.5 733.0 68 466.0 20.4 32.2 518.6 189.7 - 63.3 6.4 37.4 6.4 821.8 
69 418.0 17.8 50.7 486.5 203.0 - 81.4 7.9 32.5 5.5 816.8 

1970 383.5 17.2 57.8 458.5 220.4 1.0 85.1 8.4 34.3 6.2 613.9 
71 432.0 17.6 81.4 531.0 264.5 1.0 83.2 10.7 16.4 3.6 910.4 
72 451.5 18.0 132.3 601.8 564.2 1.0 104.7 9.4 15.2 9.5 1105.8 
73 510.3 18.5 137.6 666.4 391.4 5.0 115.8 9.9 23.5 10.9 1222.9 
74 477.0 23.0 177.0 677.0 445.0 5.0 123.0 11.0 35.0 4.0 1300.0 

1975 546.0 19.0 138.0 703.0 492.0 5.0 150.0 11.0 50.0 11.9 1402.9 
76 546.0 23.0 115.0 684.0 512.0 5.0 138.3 12.0 60.0 15.4 1429.7 
77 546.0 23.0 69.0 638.0 532.0 5.0 135.7 12.0 60.0 16.5 1599.0 
78 523.0 23.0 46.0 592.0 553.0 5.0 136.6 12.0 60.0 16.7 1575.3 
79 523.0 23.0 46.0 592.0 575.0 5.0 137.0 12.0 60.0 17.2 1398.2 

1980 523.0 23.0 46.0 592.0 598.0 5.0 137.0 12.0 60.0 17.6 1421.6 

1) Lukuihin sisältyvät yleisten teiden rakentamis-, tutkimus- 
ja 8uunnittelu- sekä maantie- ja paikallistiealueiden lu-
nastamismenot 
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Kehitysaluepolitiikassa on käytetty rahoituksen 
ja verotuksen kautta vaikuttavia ohjauskeinoja. 
Tällainen yritystoiminnan tukeminen on katsottava 
liiaksi pääo.mavaltaista tuotantotapaa suosivaksi 1' . 
Kuitenkin kehittämistoimenpiteiden tarpeessa ole-

villa alueilla työvoima on suhteellisesti ottaen 
runsas tuotannontekijä ja pääoma niukka. Tällä pe-
rusteella, mikäli työvoimaa ei ole saatu työllis-
tettyä, se on joutunut siirtymään työtilaisuuksia 
tarjoaville alueille. Mikäli edellytetään täys-
työllisyyttä olemassa olevan rakenteen puitteissa, 
siitä aiheutuu työvoiman liikkuvuuden lisäystä. 

Tämä on kuitenkin ristiriidassa sen aluepoliitti-

sen linjan kanssa, mitä on noudatettu kehitysalu-
eiden neuvottelukunnan mietinnöissä: on pyrittävä 
työllistämään kehitysalueiden työvoima omalla alu-

eellaan mieluimmin kuin lisätään sen liikkuvuutta. 
Vahvimmat perustelut tälle ovat muuttoliikkeen 
kustannukset, joista merkittävin on sosiaalipää-
oman (asunnot, sosiaaliset palvelut jne.) vaati-
mien uhrausten suhteeton nousu ruuhka-alueilla 

sekä sosiaalipääoman vajaakäyttöisyys muuttotap-
pioalueilla. Lisäksi alueelta muutto aiheuttaa 

alueellisen kulutuspanoksen menetyksen, pääoman 

muodostuksen ja säästämisen menetystä näiden 
työntekijöiden osalta sekä veronmaksun ja tuotan-
topanoksen menetteämistä. Tämän seurauksena on 
myös taloudellisen kasvun hidastuminen, jonka seu-
rauksena taas syntyy uusia työttömyysvaiheita. 

6.2 Tienpidon aluetaloudelliset vaikutukset 

Työllisyyspolitiikan keinot ovat olleet toistai-
seksi miltei ainoat aluepolitiikan keinot; kehitys- 

1 Okko, Paavo: Työvoiman käyttöä edistävän alue-
politiikan ongelma, kansantaloudellinen aikakaus-
kirja 4/1973, s. 265. 



alueiden elinkeinoelämän elvyttäminen on jäänyt 
valtion budjettivarojen nojaan. Tällöin TVL:n toi-
minta on liittynyt kuljetusolojen parantamiseen ja 
synty'neenä kerrannaisvaikutuksena on ollut luonnon-
varojen paremmat käyttöönottomandollisuudet. Kehi-
tysalueiden kuljetusolojen parantamista voidaan 
pitää pikemminkin työllisyyspolitiikan kuin liiken-
nepolitiikan ansiona. 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan suosittaa 
tienrakentamista osana kehitysalueiden elinkeino-
elämän tukemisessa. Samalla valtion budjetin alu-

eittaisia vaikutuksia erityisesti suhdannepolitiik-

kaan mutta myös muihin kehitysalueiden kipeimpiin 
ongelmiin voitaisiin ottaa yleisemmin selvitettä-

väksi. Ongelmana on miten julkisen vallan keino- 
valikoimaa yhdistämällä ja koordinoimalla saavutet-

taisiin julkisten investointien avulla kauaskan -toi-
sempia hyötyvaikutuksia kehitysalueiden talouteen 
kuin tähän mennessä suoritetuilla lyhytaikaisilla 
taantumaa ehkäisevillä toimilla. 

Tienpidon panokset kehitysalueiden työkohteissa 

hankitaan yli 80 prosenttisesti oman tie- ja ve-

sirakennuspiirin alueelta. Hyötyjen eli panoksis-

ta maksettujen korvausten jakautuminen alueen si-

sällä, on oleellinen tekijä aluevaikutuksissa. 

Kohdekunnat ovat luonnollisesti suurin ryhmä, mut-
ta myös naapurikunnat sekä oman tiepiirin muut 

kunnat saavat aina yli 10 % pa.nos.makeuista alueel-
leen. Hyötyvailcutukset eivät siis ole pelkästään 

paikallisia, vaan niiden leviäminen on melko ta-

saista oman tiepiirin alueella kuvatun alujaon 
puitteissa. 

Tienpidon pääornavaltaistuminen ei ole muuttanut 

sen käyttökelpoisuutta kehitysalueiden työllisyy-

den ja muun alueellisen toiminnan edesauttajana. 

Tarveaineiden ja urakoinnin panoaryhmät ovat ke-
hitysalueiden kannalta ongelmallisimmat. Erityi- 
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sesti päällystetöissä saavat Etelä-Suomen yrittä-

jät valtaosan alan urakoista. Kehittämistavoittei-
den saavuttamiseksi saattaisi olla edullista har-
kita kehitysalueilla sijaitsevien yrittäjien ja 
tuotantolaitosten nykyistä voimakkaampaa suosi-
mista. 

Keskeisenä kysymyksenä on myös miten tienrakenta-

mista voitaisiin tehokkaasti käyttää yhdessä mui-
den alueellisten kehittämistavoj -ttejden kanssa. 
Tämä liittyy läheisesti kasvukeskusten määrittämi-
seen ja aktiivisen kasvukeskuspolitiikan toteutta-
miseen. Tämä edellyttää kiinteä -tä suunnittelu- ja 
tutkimusyhteistyötä eri alueellisten hallintoyk-
siköiden ja julkisen vallan keskusvirastojen vä-
lillä, jotta toiminnat saataisiin joustavasti 
yhdistettyä parhaiden kasvutavoitteiden saav -utta-
miseksi. 

.. 

. 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 

Helsinki 	19.09.1973 

No T-4329 

Asia 	Tiehankkeiden alueellisia 
vaikutuksia koskeva tutkimus 

Kaikki piirikonttorit 

KIrjIiniom.ykIn,$t 

Tiesuunnitteluosaston teknhllistaloudelllsessa toimistossa on 

valmisteilla selvitys tienrakennustoiminnan (ja kunnossapidon) 

suorista alueellisista taloudellisista vaikutuksista. Alueel-

lisena perusyksikkönä on kunta ja tutkimuksessa pyritään siis 
selvittämäjn paljonko ne kunnat, joiden alueella rakennuahanke 

sijaitsee, ovat saaneet osakseen rakentamiseen käytetyistä 

varoista; ja miten paljon varoja on mennyt joillekin ulkopuo-

lisille alueille. Tutkimuksen tuloksia tullaan käyttämään pait-

si tieinvestoint1laskentane1mien kehittämisessä, tausta-
alnejstona liikennepolj.ittj.e5sa päätöksenteossa. 

Tutkimuksen kannalta oleellisten perustietojen saamiseksi tie-

suunnitteluosasto pyytää piirejä oheisen tietojenkeruulomakkeez., 

alussa olevien ohjeiden mukaan antamaan halutut tiedot mandoj,-

lisimman täydellisenä ja palauttamaan täytetytlorakkeet ensi 
tilassa, vi1neistn kuitenkin 1973-10-15 merines. Palautus- 
osoite on TVH/rekn.tal.tsto, P1. 20, 00131 Helsinki 13. Tut-
kimusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat tutk. N. Halla (p. 
90-630 74l/676) tai tUtk.sjht. M. Kivelä (p. 90-630 741/678). 

Pääjohtajan p0. 	 6&Z1. izo.s 
Ylijohtaja 	Väinö Suonio 

Rakennusneuvo3 	IE/A. Hietanen" 

LIITTEENÄ: Kyselylomakkeita 

JAKELIj: Kalkki piirikonttorit 

TIEDOKSI: 
T/tt,Halla, Valkama 

NH/SS 

E Q 

. 

'0 



Liite 2. 

TID JA VESIRAKENNUSIIALLfl!US 

Tieto j onko ruulomalco 

TVL:N TIENPIDON VXLITTÖMÄT ALTJFELLI5T VAXXUTUXSE? 

Tietojnkcruuloriekkeefl tarkoitus 

Tämän kyselylomakkeen tarkoituksena on hankkia tietoja TYL:n tienrakennuohankkeiden ja tien 
kunnosoapidon kuetunnuko1ata. Kyely liittyy TYL:n tienpidon alueellisia vaikutuksia se].-
vittelevättn tutkimukseen. 

Tiehankkoitier. ja tiemetripiirien valinta 

Kyselylornake osoitetaan kaikille tiepiireille, jotka kulcin.voivat itse valita tiepiiriatfln 
tiehankkcet tienrakennuotoiminna.n oailta seka tierneotaripiirit tien ku.nnossapidon osalta. 
Valintaporuoteena on pidettv tiedonsaannin luotottavuutta ja heippoutta. Tienrakentamisen 
osalta on tiehanke tios suhteessa sopivin, kun ao on keetanyt kolmisen vuotta ja on vai-
isistumaasa kuluvan vuodon loppuun menneset. Tiehankkoita valitaan kuusi kappaletta kustakin 
ty-piirista ja ne jaetaan kolmeen eri luokkaan seuraavan aootolman mukaisesti. 

Hankkeon kustannus- 	Kohteiden luku- 
aio (1000 mk) 	 mr (kpl) 

alle 2000 	 2 
2000-10000 	 2 
yli 10000 	 2 

Mjkli ty-piirjet ei löydy riittvtn suuria tiehankkeita, valitaan kohteet keskLrnmioen 
luokan (2000 - 10 000 mk) suuretamasta 	stt. 
Tuxmossapidon osalta tv-piirit valitsevat 2 - 3 orisuuruista tiemestariiiri. 
Saattaa olla, että tiehankkeen keskenertiisyyden takia ei voida arvioida pLtt.11ystekusts.nnua-
ten alueellista jakautumi!ta. San sijaan tiepiiri valitsee 2 - 3 erisuuruista eriliiot 
pllyatotyökohdetta, jota varten on kyäymyslooakkeeasa varattu oma taulukko. 

Lomakkeen tiyttohjeet 

Kyselylomake on ensioijaioeati laadittu tiehankkoiden tietojen kerh.miatLt varten, mutta vuo-
oijaottolun avulla siihen voitaneen kerat tiomosturipiireintt myös tien kunnosoapidon ai-
heuttamia kustannuksia. 
Tiedot ilmoitetaan kunkin vuoden hintatason mukaisena (k.iyvin hinnoin) . Kyoymykuet on py-
ritty muotoilomaan ait'm, etttt ei cyntyizi riotiriitatsia tti kandesti kirjautuvla tietoja. 
iköi1 kyoyrnyalomakkoessa ilmenee ULllaista tai muita puuttocllieuukoia, on icyayrnyoten lop-

puun jitotty tilaa komrnenttien ja liiät1otojen "a1. LLimistä vnrtan. 

1 . Tiehanklccet 

Iyoolylomako on jaettu kahteen osaan. 	iamiseh osassa kysytätin tiehnkccn yleio1L 
ominaisuuksia, joiden avulla selvihLi tutkinukohtuna olevan tiehankicccn akennuaaika, paik-
ka, rakentoelliset ominaisuudet, rahoitus, liikennemUirit jne. Tth koha voidan pit 
joMentona kyselylor4akkocn tärkoinpön, toiseen osaan, jossa kyaytiin tinralccntamjsen ui-
heuttania vLilittm1I hyotyjt (pallcat, maksut tavaroista ja palvelukcist:.L) alueollieilla 
yksiköil].e (kunnille). 
Toisessa osassa on valmiit taulukot, joihin voidaan mcrkitLi kysytyt kuet:nnuatjedot. Puu- 
lukot on pyritty saattzuiaan TVL:n ylioti kytkntit vrtstaavikei. Vuakauivillt ovat kiistan-
nukia aiheuttaneet toionpiteot ( cri il :ut;uiii :sut, knintden v jne.) vuosittain 
ja koko hankkoen osalta. 
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Pystysarakkeelta nähdLUn aluejaotus. Tavoitteena on saada kustannukset jaoteltua tie- 
ja vc3irakennur)piireitt..in sekä kunnittain. Nimikkeen 'oma tiepiiri' kohdalle kootaan 
tiehankkeessa tarvittavion toimenpiteiden aiheuttamat rahamenot,jotka on ma1settu ky-
seisen tie- ja vesirakennuspiirin alueelle. Tämän alapuolella on tilaa, johon oman tie-. 
ja vesirakennu3plirin alueelle maksetut rahavirrat eritolläin kunnittain. Tämä kunnit- 
tainen jako muodostaa tutkimukcen tärkeimmiLin osan ja nämä tiedot ovat oleellisia arvioi-
taessa tienrakentamisen alueellisia vaikutuksia. Lienee tarkoitukoenmukaisinta ottaa mu-
kaan tiehankkeesta riippuen 3 - 6 suurinta kantaa (makaettujen rahasutamien peruotoalla) 
ja koota loput pienemmät kunnat sarakkeen loppuun ennen 'muut tiapiirit' kohtaa nimilc-
keellä 'muut kunnat'. Nimikkeeseen 'muut tiepiirit' kootaan yhteisurnniaksi muiden tie- 
ja vesirakennuspiirien osalle tulleet korvaukset tionrakentamisesea tai-vittavista hy-
dykkeistä ja palveluksista. Sarakkeen alapuolella on jälleen tilaa, johon voidaan merki-
tä maksettujen suoritusten suuruuden mukaan 2 - 3 suurinta tie- ja vesirakennuspiiriä. 
Joissakin sarakkeissa on myös jaottelu kotimaista - ulkomailta ostetut tavarat ja palve-
lukset. lopuksi kulut yhdistetään sarakkeen alareunaan yhteensä- nimikkeen kohdalle 
vuosittain ja koko hankkeen osalta. 
Tienrakentamisen osalte. pyydämmo vastaamaan kaikkiin taulukoisea oleviin kysymyksiin. 
Taulukot 6 ja 8, joissa kysytään tienrakennuskaluston vin1atuspaikkaa ja TVL:n kone- 
kaluston korjauspaikkakuntaa, ovat tarkoitetut ensisijaisesti TVL:n kunnosaapitotoitnin-
man hankintojen selvittämiseksi. Tienrakentamisen osalta niiden täyttö ei olo välttä-. 
mätöntä, mutta arviointi näiden kustannusten alueittaiseta jakautumisosta pitäisi ot-
taa mukaan, mikäli niitä voidaan kohdistaa yhden hankkeen osalle. Taulukoisea 2, 9 ja 
10 kysytään konaulteille ja urakoitsijoille maksetuista korvauksiota. Tällöin on tär-
keää merkitä urakoitaijan nimi ja kotipaikkakunta niille varattuun sarakkeeseen. 

2. Tien kunnoesapito 

Tien kunnossapidon osalta voidaan kyselylomakkeen täyttätsisessä suurelta osin soveltaa 
niitä ohjeita, joita tiehankkeiden kohdalla on annettu. Tien kunnossapidon aiheuttamien 
välittömien vaikutusten alueittainen jakautuminen edustaa tutkimuksessa vähäisetnpM 
osaa ja siks5. lomakkeessa on taulukoita, jotka voidaan jättää kunnossapidon osalta vä- 
hennälle huoniolle. !yselylomakkeen yleinen osa ei paljoa koskettele tien kunnossapitoa. 
Tärkeintä on tässä kohdin '3aada tiemestaripiiristä selventävä kuva (kunnat, jotka siihen 
kuuluvat, määrärahat vuosittain yms.). 1ustannustiadot olisi saatava kolmen peräkkäleen 
vuoden auta (mieluimmin 1970, 1971, 1972). Tietojen kerLtys pyydetään toinittamaan siten, 
että kunkin toimenpiteen kustannukset kootaan vuosittain yhdeksi summaksi ohjeen mukaisen 
alue jaon perusteella. Aluejako toteutetaan samalla tavalla kuin tiohankkeiden kohdalla. 
On muistattava, että erityisesti kalusto- ja materiaalihankinnoisoa pyritäiin saamaan sel-
ville koneiden ja tavaroiden yms. valmistuspaikkakunta. 

Tutkimusta koskeviin tiedustoluihin vastaavat tutkija N. Halla (puhelin 90-630 741/676) 
tai tutkimussihteeri M. fl.velä (puhelin 90-630 741/678) 



i Yleinen osa 

tie- a vesirakezuuepiiri 
tietanke (tietestar.ipiiri .................................. 

vastaaja ................................................... 

tiedot koskevat a. tienrakentar.ista 0 
b. kunnossapitoa 	0 

tiehankkeen rakeiusaika 19 	- 19 

1. Xunnat ja trkeimxnät taajazrat, joiden alueelle tiehanke koh-
distuu ..................................................... 

2. Valmistuvan tien merkitys valtakunnallisessa liikenneverkossa 

a. moottoritie 	0 
b. valtatie 

c. kantatie 

d. maantie 

e. paikallistie 
[ 

3. Tiehankkcen toimenpidejaotus 

a. rakentaminen 	 0 
b. suuntauksen parantaminen o 
c. rakenteen parantaminen 

4. Tiehankkeen fyysiset ominaisuudet 
pituus ..................................................... 

poikkileikkaus (ajorata/piennar) ........................... 

pääl lyste 
a. kestopää) lyste 

-kuumpLällyste 	J 
-kylphäi1yst 	i____I 

b. sorapuä]lyatc 	ri 

5. Tiehankkeen rahoitus 

ustnvikrot vuOsitto 	rk) 

oscntti 
	 19_19_j 19_19_9_ ?_! 

Varstnaiset eLiarä-
rahat 
Ty$lliSyyA5äär-
rahat 
Vanki 	ärahat 	.............................. 1 
unnoasapitona.rä-

rahat 
Vieraat tyot 
Yhtcisoä5rrahat 
(köntät) 

1 
6. Li ennea5ä:St ja li1kenne-e nueteet (keski. v'iorokausi- 

lii:<ene = 

tieosuus 	 17O 	195 

- Viol 	 - 	V1 

7. Muut tiehaxikkeen yleiseen kartottaziseen littät asiat kn-
nattavuue. tiepilrin oria ne...b:<antoa tns.) 



aluejitain 

	

Ohjo: Iunatuummat kertUji kokonajs,3umm 	tiehankknen 
suoritusajalta. Oma tipiiri- nimikkeer, kohdalle kootaan 
kyseisen tiepiirin lunestuoten kokonaiesun,ma ja niike 
alapuolelle 1unaotusk-uotaukaet kunnittajn. MuIden tiepii-
rien osalle mandollisesti kojtuneet koryauket kerätään 
yhteiss mmaksi sille rnorkittyyn sarakkeeseen. 

Lunaetus- 
CUetannuk3etJ 

' 7r. 1) -19 
Alue 	 1000 aäc 

Osa tiepiiri 

Yhteensä 

Lisätletoja 
................................................ 

?1ki11 tiehanketta varten on hankIttu eora-aLueia, efitä al-
heutunee kustauukset tulisI naInIta lisä Isicjz - sa. 

2. Tiehankkeen sUuzmittelukl1staukset. TVL:n omat menot sekä 
konsulttikuatannukset alueittain ja vuosittain. 

,Kuat7arinukset vuosIttjn (iZ 

(konslttitojnjston 	9_ 	_19 	13 	 9 TT 
nimi Jt Ottk1L1ta) 	TVL bco5. TVL Kons. T'TL ona . TVL :ors. T'L ;:ons. pvi, 

tiepiiri 	 t 	
- 	

0 
.. 

.. 

:::: 

	

__LL 	_______-___- uut tiepiirit 

htoensO 	 ________ 



3. Tiehaikkeen työvoima a benkilöstölle maksetut palkat alueittain 

3.1. Tyivoian vahuus 

- Vahvuus kiukausjttajn (henkilöitä ke.i1ciäärn) 	keskiJ 
Vuosi 1 	II III IV V VI VII VIII IX X 	XI XII 

19 	. ........................................................... 
19 	............................................. .. 

	.......... 19_ 
19_...........................................

... l ........... 19_ 
19. ..........

i ....1 ....... i ........... 

3.2. T7L:n henkilöstön palkat ja muut henkilökulLt alueittair 

a1csetut paLKat v-uostta1n I.100U mX) 

Alue 	 9 	19 	19 	19 	19 	19_ Yhteensä 

(via tiepiiri 

:::::::::::::: ::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
tiepiirit .. 

....................................... 

....................................... 

4. Tiehankkeeseen liittyvien kul1etuspaivelusten kusta.'inukset 
alueittain (kuorma-autot yns.) 

Kuljetuskl2stannukset vuosittain (1000mk) 

Alue 	 19 	19_ 19 	19 	19 	19 	Yhteenä 
Oma tiepiiri 	• 	........................................... 

t..... 1 ...........i ................. ............. 
1 ........... ................... 
J .............................. 

1 ............ ........................ 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::i:::::i::::::::::::::::::i 
1 ...........4 .............................. 

j 

::::.:::::::::: :::::::::±:::: :::::i::::::::::::-::::::::::: 
4 ........................................... 
1 .......................................... 

Muut tiepiirit 

1 ................................................ 

4 .....1 

1 ................. T .................. 
1 ................................. ... 

Yhteensä 

Lisätietoja ....................................................... 

'Ji 

teensa 



5. 	aterjaai.jhankjnnat alue ittain 
5.1. Soran, sepelin ja muun maa-aineksen hankintakuatannukset 

alue ittain 

Hankinta-alue 

Hankintakulut vuosittain (100 mk) 

19 [19 19 19 19 19Thteensä 

0a tiepiiri 

:::::::::::.::::::: :::::1::::: 

r 

:::::::.::::::::::: 

. 

uut tiepiirit 

Yhteensä 

5.2. uut ciaterlaallhankjn.nat (senenttituotteet, metalli- 
tuotteet 	jne.) 

Hankintakulut vuosittain (1000 mk) 

Hankinta-alue 	19 	19_19_ 1 1 9 	J19_ _19 	Yhteensä 

a tiepiiri 

1  t :::::::::::::::::::::::::::: 
MUut tiepiirit 

:::::::::::::.:::::.::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: 
Yhteensä r 	1 
Lisätietoja .....................................................  

6. Kalusthankinnat alueittain (l.hinnh tien kumossapitoa va-
ten hankittu kalusto, kuoraa-autot, tiehöyl.t y.n.) 

Hankintakulut vuosittain (1000 nk) 

Hankinta-alue 	19 	9 	19 	1 9 	19 	9_ Yhteensä 

Oma tiepfiri 	. .................................................. 

: :::::c::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::, 
Muut tiepiirit. -L .......................................... 

1 .................. F ....................... 
4 

Kotim. yhteensä . 
Ulkol. yhteensä . 

Kaikki yhteensä 

Lisätietoja .................................................... 



7. Vuokrakoneille naksetut korvaukset alueellisesti (kuornaajat, 
sk'tratorit, kaivinkoneet yna.) 

Vuo'akulut vuosittain (1000 nk) 

Alue 	19 	19 	19 	19 	19_ 19 	Yhteens 

Ona tiepiiri 	. ....................... 4 ......................  

8. TYL:n konekaluston kunnossapidon ja korjaustoiminnan kustan-
nukset a].ueittain (1innä k-unnossapitoa varten) 

ustannukset v-uosittairi (1CD k) 

Alue 	1919 	19 	1 1 9 	19 	19 	Yhteens 

Oma t!epiiri 	...... ........................................... 

r ... ..................... 

uut iepiir1t 

J .................J ...................... .1 ........... 1 ........... 1 ................ 4 ........... 1 ............................ 
. 	.1 ..... 1 ................. ........ 4 ............................ 

fteesä 

Listietoja ................................................... 

Nuut tiepiirit .................................................. 

1. 	1 
1 ................. L .................. 

. ...... ............ 

Yhteensä. 

Lisätietoja ................................................... 
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9. Urakointi. Kokonuis- ja onaurakojnnisl;n mokuetut korvaukset alueittulii 

Nakcetut kors'aflk5et vuo.tttain (1U)0 mk) 

(Urakoits1jtn nimi 	i 	1 19 	19 	19 	19 	19 	 iteenu - 
ja kotikunta) 	 K 	o 1 K 	0 	K 	0 	K 	0 	K 	0 	K 	0 	K 	o 1 
O5 tiepiiri 

................................................................................... 

................................................................................. 

................................................................................... 

..................................................................................... 

................................................................................... 

J 	1 
..... ....................................... 

!'uut tiopiicit 	
1 

..............................................................................1 ..... 

1 	.................................................... 
Kotim. yhteensä 	.........................................................:. 

;Ulkol.yhteensij 	
!_____ 	 j 

;Kaikkiyhteensä 	 1 
= Kokonaisarakka, 0 = Osaurakka 

10. PL1llystekustannukset alueittain. ( Nukaaluettuirn vain urajcojtsi joiden suorttaat 
päAllystetyöt ) 

PAllystestanukeet vuosittain (lOdo mk) 

(Urakojt39ajl nimi 	
L 1 9_ 19_ 19 - 19_ 19 	19_ Yhtensä 

Oma tiepiiri 

Muut tiepiirit 

::::::::::::::::::::::::::: 

Kotoa. yhteensä 	 1 	 1 
U].kol. yhtee - nä 

Kaikki yhteensä 

(11) Lisätiedot ja kyyayulonakkoeseext liittyvät mandolliset 
täydentävät koanientj 



Liite 3. 

Tukiuukseen valitut tiehankkeet ja tiemestaripiirit 

1. Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri 

Tie}iani4eet Rakennusaika Kustannukset 

000 mk) 

Poriamin silta 1972-73 675 
rflj_Jokjrnta 1973 1065 
!iildenveden silta 1970-73 4524 
Järvenpäa-JLnäs 1972-73 4546 
Vaiko-Loviisa 1969-73 10137 
Hel3ingin ohikuikutie 1970-73 17173 

Tiemestaripiirit 

Kirkkonummi 

(Kikkonummi, Siuntio) 1970-71 3697 
Nummi 
(Tuumi, pusula) 1970-72 4338 
Hyvinkää 

(Hy-vinkää, Nurmijärvi) 1970-72 4626 
Vihti 

(Vihti, Karkkila) 1970-72 5535 

2. Turun tie- ja vesirakennuspiiri  

Tieha.nkkee t 	Rakennusalka Kustannukset 
(1000 mk) 

Taivasaalon keskustatie 1 972-73 53 
Hakuia-Hyvättyiä 1971-75 1646 
Kakaanp-la-Honkajoki 1971-72 4002 
Mietoinan_Eteiä_\rjlu 1971-73 5440 
Eura-Skyiä 1970-73 5710 
Skanssinmäk-flikylä (vt.1) 1969-75 17279 

Tiemestaripiirit 

Kankaanpää 
(aanpää,Hor.kajoki,Karvia) 1970-72 
Uusikaupunki 
(Uusikaupunki, Kalanti, 

Laitila,Pyhämaa ,Pyhäranta) 	1970-72 
Säkylä 

(Eura, Köyii,Säkylä) 	1970-72 

4. Hämeen tie- ja vesirakennuspiiri 

Tiehankkeet 	Rakennusaika 

Viippuian asematie 1972-73 
Valajärvi-Nuutajärvi 1972-73 
Hallinpenkki-Tynnyrisuo 1972-73 
Pälkäne-Kukkola 1971-73 
Vilii].ä-Pispala 1970-73 
Lietsamo-Kulju 1970-73 

Tiemestaripiirit 

Asikkala 1971-73 
Janakkala 

(Janakkala, Renko) 1971-73 

5. Kymentie- ja vesirakennuspiiri 

Tiehankkeet 	Rakennusalka 

Kaukopää-Salosaari 
	

1972-73 
Ahlmann tntie-Heparo 	1972-73 
2tlk1än eritasoliittymä 

	
1 971-73 

Vo ikkaa-Jaala 	1971-7 3 
Suvio ja-Puhjo 	1970-73 
Vaal irnaa-Lappe enranta 	196 7-7 3 

2937 

3564 

4535 

Kustannukset 
(1000 mk) 

1019 
1320 
1905 
4314 

10371 
16483 

2344 

3071 

Kustannukset 
(1000 mk) 

903 
1501 
2015 
8302 

11449 
20231 



-- - 

Tieuestaripiirit 

Elimäki 

(Elinäki ,Kuusankoski) 	1970-72 
	

4333 
Kouvola 

(Kouvola,Sippola,Valkeala) 1970-72 
	

5072 

6. Mikkelin tie- ja vosirakennuspiiri 

Tiehankkeet Rakennusaika Kustannukset 
(1000 mk) 

Pieksämäen läntinen 

ssääitulotie 1973 1124 
Iacaiuon paikallistie 1972-73 1357 
Seikonlahti-Orivirta 1972-73 3520 
Parkumäki-Rantasalmi 1971-73 4101 
Sysmä-Hartola 1971-73 7659 
Pöyry-Otava 1970-73 9543 

Tiemestaripiirit 

Juva 	1971-72 	1331 
Savonlinna 

(SavQnlinna , Enonkoski) 	1971-72 	3202  

7. Pohjois-Karjalan tie- ja vesirakennuspiiri 

Tiehenkke et Rakennusaika Kus tennukset 
(1000 mk) 

Alavi-Keskijärvi 1972-73 799 

Kontiolanden kk:n paikallis- 1972-73 1102 
tie 

Lemmenlähde-ekriärvi 1971-73 2069 

Onkioalmi-Siikasalmi 1972-73 2969 

Tolosennäki-Rasivaara 1972-73 3239 
Lepikko-Kitee 1970-73 3533 

Tiemestaripiirit 

Ilomantsi 1970-72 3580 

Uimaharju (io) 1970-72 2211 

8. Kuopion tie- ja vesirakennuspiiri 

Tiehankke et Rakennusaika Kustannukset 

(1COO mk) 

Vartiala-Telkkämäki 1972-73 748 
Juankoski-Vehkalahti 1972-73 1502 
Koljonvirta-Valkeiskylä 1971-73 4516 
Koljonvirta-Sukeva 1971-73 5581 
1Tesanto-Tervo 1971-73 6165 

Jynkkä-Puijonrinne 1969-73 25548 

Tietcestaripiirit 

Rautavaara 

(Rautavaara,varpais järvi) 1970-72 4243 
Leppävirta 

(Leppävirta, Varkaus, Veh- 
mersalmi) 1970-72 3864 

Kiuruves i 
(Kiuruvesi, \rieremä) 1970-72 5717 



t 	 1 

9. Keski-Suomen tie- ja vesirakennuspiiri 

Tiehankkeet 	 Rakennusaika 

Keuruu-Tultia 1971-73 
Keljonkangas ,paikallistie 1971-73 
Kirkkää1ä-Sunttila 1970-73 
Palokka-Vehniö 1971-73 
Rmnninlampi-Jyväskylä 1972-73 

Tieniestaripiirit 

Viitasaari 1970-72 
Keuruu 

(Kauruu,Multla) 1970-72 

10. Vaasan tie- ja vesirakennuspiiri 

Tiehankkeet Rakennusajka 

Fiadan-Kaalahti 1972-73 
Alajärven kk:n päätiet 1969-73 
Koresjärvi-Vete1i 1 970-73 
Venekoski-Mäyry 1972-73 
Virrat- ^'täri 1970-73 
Lapua-Alahärmä 1968-73 

Tienestarlmijrit 

Kauhava 
(Kaunava , Alahärmä, 
Yii1ärä) 	 1970-72 
Y1!staro 
(Ylistaro,Isokyrö) 	 1971-73 
Alavus 
(Alavus ,Kuortane ,Töysä) 	1970-73 

11.Keski-Pohjanmaan tie- ja vesirakennuspiiri 

Kustannukset Tiehankkeet 	Rakennusaika Kustannukset 

(1000 mk) (1000 mk) 

1177 Kalajoen paikallistie 	1973 1243 

3184 Halsua-Kanala 	1972-73 1450 

4835 ::aliskylä-Haapavesi 	1971-73 4270 

4848 Ylivieskan päätiet 	1972-73 5429 

6450 Ruutikka].a-Oulun piirin raja 	1972-73 7416 
Vaasan piirin raja-Marmnkainen 
ja Haavistonkarigas- Kälviä 	1970-72 8741 

Tiemestaripiirit 
3579 

Toholampi 
4094 

(Toholampi ,Lestiärvi,Ul1ava) 	1970-72 1545 

12. Oulun tie- ja vesirakennuspliri 
Kustannukset 

(1000 mk) 
Tiehankkeet 	 Rakennusalka Kustannukset 

(1000 mk) 
Taivalkoski-Puolanka 	1972-73 747 

2 
Nilonkaxigas-Paljakka 	1972-73 1519 
Rantsila-Savaloja 	1972-73 2714 

50 6 
Koitua-Lapin piirin raja 	1971-73 3649 

2624 
Paavola-Lapmnkangas 	1972-73 5470 
Rantalahti-Viipus järvi 	1971-73 6821 

Tiemestaripiirit 

Taivaikoski 	1970-72 2529 
196 

Uta järvi 
(Utajärv!, Nuhos) 	1970-72 3925 

3)06 -. 

11. 

- (Ii, fli-Ii,Kuivaniemi) 	1970-72 4161 
49,6 



13.Kainuun tie- ja vesirakennuspiiri 

Tiehankkeet Raken.nusaika Kustannukset 

Kivarijärven paikallistie 1972-73 69 1  
Kuhno-Ukonlahti 1972-73 1538 
Juntusranta-Teeriranta 1970-73 6071 
0tanmki-ainua 1971-73 7390 
Kuluntalahti-iytivaara 1971-73 ' 	 9066 
Kajaani-Sotkatno 1967-73 17458 

Tieneetaripiirit 

Puolanka 1970-72 2908. 
Vaala 
(Vaala,Vuolijoki) 1970-72 3023 
Suomussalmi 1970-72 4031 

14.Lapin tie- ja vesirakennuspiiri 

Tiehankkeet Rakennusaika Kustannukset 
(1000 mk) 

Juotas-Autti 1971-73 1540 
Ranua kk-Oulun piirin raja 1972-73 1752 
Karunki-Pekanpää 1972-73 4974 
Ivalo-Kirakkamäki 1970-73 7566 
Rovanieni-Sinettä 1968-73 11618 
Kemijärvi-Vuostimo 1970-73 13291 

P1 erne s taripi iri t 

Posio 1970-72 2619 
ovanieni 	itäinen 
(Rovanienii,Rovaniemen mik) 1971-73 4020 

(Keni, Kemin mik, Simo, 
Tervola) 1969-73 668 



Liite 4 

Tien rakentaminen hallinnollisena prosessina 

4.1 Tien syntyprosessin yleispiirteitä 

Tien syntyprosessi voidaan jakaa neljään pää- 
vaiheeseen (kaavio 1)1). 

1. Tieverkkosuunnittelu, jonka tarkoituksena on 
nykyisen tieverkon lähtökohdista eri laitosten yh-

teistoiminnan avulla ja ottamalla huomioon yhteiskun-
nan kehityksen toivottu suunta sekä harjoitettu lii-

kennepolitiikka, pyrkiä suunnittelemaan ja ohjaamaan 
tieverkon kehitystä pitkällä tähtäimellä (tavoite- 
ajat 1985, 2000). Suunnittelussa mukaan otettavina 
tärkeimpinä tekijöinä mainittakoon taloudellisen akti-
viteetin ja resurssien kehitys, liikennetarve, muiden 
liikennelaitosten kehitys ja näkökannat jne. 

2. Tien yleissuunnitelmaa voidaan pitää varsinaisen 
tiesuunnitelman esivaiheena. Sen tarkoituksena on pun-

nita tien taloudellisuutta ja tutkia eri vaihtoehtoja. 
Täten tien yleissuunnitelmaa voidaan pitää jonkinlai-

sena väliasteena tieverkkosuunnjtelman ja tiesuunni-
telman välillä. Tällöin etsitään niitä suuntaviivoja, 
joiden mukaan tiesuunnitelmaa ryhdytään i aa timaan . 2 ) 

3. Tielain mukaisen suunnitelman teko (tiesuuxmitelma) 

sekä tien rakentamjssuumijtelman laatiminen muodosta-
vat tiehankkeelle teknillisen mutta myös juridisen 

perustan. Tiesuunnitelman keskeisenä tarkoituksena 

on lopullisen linjausvaihtoehdon määrittäminen. Tätä 

edeltävinä toimenpiteinä suoritetaan tien yleissuun-
nitelman tarkistukset sekä erilaiset maaperätutki- 

Tien synty: yleinen osa; TVH Viatek 1969, s. 2 
sekä liite 1. 

2)Rankamo, Risto: Yleisen tien tekeminen hallinnol-
lisena prosesina, Rakennusvalvonta 3 (1971) s. 18. 
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mukset, liikennetekniikkaan yms. liittyvät perus-
selvitykset. 

Tienrakermussuun.nitelmalla pyritään tiehankkeelle 

löytämään vaihtoehtoja tutkimalla ja yksityiskoh-
taisesti suunnittelemalla tehokas ja taloudellinen 
toteuttamisratkaisu. 

4. Tien rakentaminen merkitsee laadittujen suunni-
telmien toteuttamista työohjelman puitteissa. 

tiesuun-
n i te ima 

tieverkko tien yleis tien raken tien 	tien käyttö 
suunni- 	suunrii- 	nussuun- 	rakenta ja kunnos- 
telma 	telma 	nitelma 	minen 	sapito 

Kaavio 1. 

Tien synty kaaviona 

4.2 Tiehankkeen toteutus hallinnollisena 
pro se Ss ina 

Tien synty julklshallinnollisena prosessina on 

joukko eriasteisia hallintopäätöksiä sekä eri lai-

tosten ja monien tienrakentamisen yhteyteen tulevien 

asianomaisten toimintojen vuorovaikutusta. Prosessi-
en etenemisestä, siinä noudatettavista menettely-
tavoista, päätösten ja toimenpiteiden oikeusvaiku-
tuksista ja oikeusvarmuudesta on säädetty tielain-

säädännössä. (Laki yleisistä teistä, Ask 243/54 ja 
Asetus yleisistä teistä Ask 482/57) 
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Seuraavassa tarkastellaan eri toimenpiteitä ja 

päätöksiä kaavioprosessina. Esitys seuraa Risto Ran-
kamon kirjoitusta yleisen tien tekemiseen liitty-
västä hallinnollisesta prosessjsta 1 . Tarkastelussa 
rajoitutaan uuden yleisen tien tekoon liittyviin 

hallinnolflsjin toimiin ja käsittelyn ulkopuolelle 
jätetään ne erikoistoimenpiteet, jotka liittyvät 

yleisen tien rakentamiseen kaupungin alueelle tai 
muille erikoisaluejile. 

Yleisellä tiellä tarkoitetaan tielaingäädännön 
tarkoittamassa merkityksessä sellaisia teitä, jot-
ka on luovute -ttu yleiseen liikenteeseen ja joiden 
pidosta huolehditaan jiilki3ena tehtävänä. Yleiset 

tiet ovat maantejtä tai paikalljstejtä, joiden 
pitämisen kustantaa valtio maanteiden osalta ja 

kunta ja valtio yhdessä paikallistien osalta tie-. 
lainsäännösten määräämällä tavalla 2 . 

Keskeiset toiminnat yleisen tienteon hallirmollj-

sessa prosessjssa ovat tiealoite ja sen käsittely, 
tiesuuimjteima ja sen käsittely sekä vaikutukset, 
tiepäätös, tietoimjtug sekä tien rakentaminen 
(kaavio 2). 

tie- 	tiesuun- tie- 	tietoj tienra_I tien luovut- 
aloite nitelma päätös mitus 	kenta- Ltaminen ylei- 

minen] 

Kaavio 2. 

Yleisen tien rakentaminen hallimiolljsena prosessina 

Risto: fleisen......, 	Rakennusvalvonta 
¶(19715, ss. 15-20. 

2)Tielait: Laki yleisistä teistä, Ask 243/1954, 	1, 
§ 2, § 5, Helsinki 1970, ss. 5-7. 
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Liitteessä 3 on kuvattu eri toimenpiteitä, jotka 

elimellisesti liittyvät tienteon hallinnolliseen 
prosessiin. Tärkeimmät osatoiminnat ovat tiealoi-

te, sen käsittely ja vaikutukset, tiesuurinitelma 
ja tiepäätös. 

Kaaviossa 3 tarkastellaan tien rakentamiseen ylei-
sesti liittyvää hallinnollista valvonta- ja tarkas-
tusmenettelyä. Laatikoissa mainitut eri TVH:n osas-

tot tai piirikonttorit ovat vastuussa kysymyksessä 
olevista tehtävistä. Rakentamisvaiheessa saattaa 
TVH:n tienrakennusosasto saada tehtäväkseen muita-
kin laajoja tiehankkeita kuin moottoriteitä. 

Valvonta 

tieraken-

to 

rakenta- 

minen 	tavallinet 

tiet 

piirikonttorit 

piirikonttoreille 
omana työni 

työn ___________________ 
euoritus tiesuunnitelman 

toteuttamista 

työohjelman 

mukaan 

tien 
- 

vahvjutettu 
valatatu- tieouunnjtelma 
minen toteutettu 

Kaavio 3. 

Tien rakentaminen 

ao 0 t t on tie 

TVH: tiera-

kenriusonasto 

ura- 

kointi 

kokonais 

urakointi 

rtarkantu3 	1 
T':n tieuun-

nitteuor;ntr) 
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4.3 Tiehankkeen tekninen toteutus 

Tienrakentamisen työsuorjtuksja edeltää monivajhej-. 

nen suunnittelutojmjnta. Tässä yhteydessä puututaan 
vain niihin Suunnittelutapahtumijn, jotka väU.ttö-

mästi liittyvät varsinaiseen tietyön suoritukseen. 
Keskeiset lähtötehtävät ovat tierakennuehankkeen 
alus -tavan työsuuimjtelman (TAs) ja työn alkuperäi-
sen budjetin laatiminen (TAB). 

Työsuunnittelun avulla pyritään löytämään talou-
dellisesti optimaaljnen ratkaisu varsinaisen tie-
rakennus-tehtävän suorittamiselle. Tällöin on pidet-
tävä mielessä, kuten yleensäkin taloudellisissa 

laskelmissa, käyttöön saatavat resurssit ja näiden 
käytölle asetettavat rajoitukset. Tässä yhteydessä 
tämä tarkoittaa TVH:lle myörmettyjä määrärahoja 
sekä julkisen vallan asettamia työlliSyyspoliit_ 
tisia tms, rajoituksia niiden käytölle. 

Työn alus-tavan suunnittelun (TAs) tarkoituksena 

on selvitellä hankkeen toteuttamiseen liittyviä 
toimintoja ja siten ennalta optimoida hankkeen 

kestoajalle tarvittavat tOimintavälineet, niiden 
jakaantuminen työajan kuluessa sekä näistä aiheu-
tuneet kustannukset. Kaaviossa 4 on esitetty 
kaavjo -tarkasteluna TAS :n laadintaan liittyvien 
toimien eteneminen. Kaaviossa 5 on esitetty tien- 
rakentaminen kaavjokuvana piirikont -torin omana 
työnä. 
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Kar'vio 1 

1 te rikk ' nuhankk.;a a 1. ei titv n tyi:n.ienn 1-
tc1riii .Laattniniri klittyJ(j(t 

- 	 - 	ty!ifl 

_____ -H 
1 

ma t' ri -ta t in 
han Ida tri 
pt1Jyn te-
oh jelm-t 
rnur:ikauo- 

rniirto 	 organiriatio 	 ohje1na - - 
tnuiukko 	j 	 swmniteima 	 iyJoh;1a 

ty :;.] 
rna t r• 	i In 

'akte trL: utlfl-

ni tie 
tyi 'ri 1 n n 1 t tel a 

hankkeen 
y1ei.it1e1ot 
pt 1 	buki,et 

-- Lt111 

juorLte 1 -------- L!. tt22. _._i 	 rtyövo i!nan1 
kiyttiiouun_ 

[i teLma r 

11iht .tetojen 
inven to inti 

tciinixutaväljnej 
d2n käyttö-. 

menetelmien 	 eUaztfljte1na 
ja toi.:nintayksi. - 	 kutannus 
ki1dn valinta 	ajoltua 	 laskenta 	 buijetointi 

- 

Kaavio -- ------ 	
--- ----_ 	 Tien rakentaminen ir1anin muKal- 	rahoitus ja 	

taa 2 

1 	 efltetet,aat ::J 2:n a Tt3: 	---__ 	L 	rakonnustyön 	 [V.tnutUC 	--- - tekijnen 	j 	 käynnis ttuuin en 

tie työn 
r. !:. Li mtnen 	 kiynr i tw tncn 	 raccnta[nn 

.LO':j 	'-lvi--- 
tyk:n t 

otiJitr-n taroL 	i - nitt?u 
i1 • 	tvøi- 	jL OJII 

1 Tierakennushankkeen alustava 
jetointi, Helsinki 1971, s. 

2 Maa- ja vesirakennus: Suomen 
su, Vammala 1968, s. 200 ja 

työnsuurinittelu: TVH, tavoitebud-
1. 
Rakermusinsinöörien Liiton julkai-
Tien synty: rnt. liite 19. 



Tlealolte 	maasto- 
tutkimukset 

myönteinen 
päätös 
TVH:ssa 

valmistavat 
työt tiesuun-
nazi alusta- 
via tutkimuk-
sia varten 

Kaavio 4 
Tiealojtteen vaikutuksia 

Tiealolte 	} 

Tie ei täytä 	paikallis- 
yleiselle 	tie 
tielle asetet-
tuja vaatimuk-
sia 

tiealojte 	liikennemjnja- 
:aukeaa 	teriön päätös 

elto 

lääninhallitus 
päättää TVH:n 
esityksestä 
22 vuodesi 

kunnan a läänin- 
halli tuks en 
puolto 

--------- 	--------------------- 

tiehanickeen _____________ ____________________ 
vireille paika1lie-1, valtakunnallinen 
saattaminen [iehanke 1 [ehanke 

kunta tai] us1cunta- 
muut lai- TVH (toivomus 
tokset aloite) 

Tiealoite 

tiealoitteen 
käsittely 

_________ 
[ition Tiealoltteen vai- 
koskusvi- mistelu TVH:n lääninhallituksen 
rastojem tiesuun.nittelu lausunto 
laueunziot osastolla 

kunnan muut 
TVH:n eri valtuuston lausunnot 
osastojen lausunto esim. eka- 
lausunnot 1 liitot 

päätösmuistion 
laa t iminen 

päätös tiesuun- 
nitelmn laa- 
timjsesta 

1 tieverkkoselvitykset 
-- - - - H ja muut alustavat 

L iite 1tnat 

tiehanke otetaazi 
TVH:n suunnitte-
luohelraarj 

Kaavio 6. Tiealoite ja sen käsittely 	Kaavio 7. Tiealoitteenrauettatnisprosessi 



yhteydet mui-
hin viranonal-
elin 

työllisyys- 	varsinaiset 
määrärahat 	tiemäärä- 

_______________ Lrahat 
1' 	_____ 

1 	_1 [!i1 
liikenne- 	TVH 

Linisteriö 	
[_ 

1 ieaiueen7 
[uuno t 

Ilmoitug 
tietyötä hait- 	kiinteistblle 
taavien raken- 
nusten yms. 	tarvittaessa 
poistaminen 	

pIirI-InsinöörI 

mandolliset 
nulstutuket 

r1i 
rajat, liitännäistlet ja 
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Liite 5 

Tienrakennuskus tannus indeksi 

Panosryhmien kustannusten nousua ja niiden keskinälsiä suh-
teita voidaan seurata Tilastokeskuksen ylläpitämästä tienra-

kermuskustausjndeksistäl) Työpaikkojen indeksi on noussut 
kymmenen vuoden kuluessa yli kolminkertaiseksi. Tuottavuu-
den kohoamisen takia on muiden tuotannontekijäryhmien kehi-

tys ollut tasaisempaa. On kuitenkin pantava merkille viimei-
sen kolmen vuoden aikainen jyrkkä nOUSU kaikkien kustannus- 
ryhmien kohdalla. Vuotta 1970 onkin pidettävä viimeisenä 
tasaisen indeksikehityksen vuotena, Sen jälkeen tarveajnei-
den ja vieraiden palvelustan indeksit on kasvanut suhteelli-
sosti nopeammin kuin työpaikkojen vastaava luku. 

Taulukko 1. Tienrakennuskust:ausjndeksj ja sen muutop4t 
vuosina 1965-1973 1963 = 100 

vuosi 
kokon. 
indeksi 

työ- 
palkat 

kone- 
vuokrat 

osa- 
urakat 

kulje- 
tukset 

tarve- 
aineet 

yleis- 
kulut 

1965 111 122 110 109 102 108 120 
1966 117 136 114 111 104 107 129 
1967 122 149 113 112 103 114 144 
1968 130 161 118 118 106 124 156 
1969 137 181 120 120 106 128 167 
1970 -. 154 239 123 118 106 132 204 
1971 171 260 142 133 121 141 235 
1972 190 285 170 155 137 145 257 
1973/111 223 339 191 176 144 190 316 
jainoarvot 100 23.4 12.9 21.1 18.0 17.0 7.6 
floUsuprosent -tj 
1963-1970 54 139 23 18 6 32 104 
1 963-1973/111 123 239 91 76 44 90 216 

Tilastokatsauksja n:o 12 1973: taulu 28, s. 29 
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Liite 6. 
Panoshankintojen prosenttinen kustannus jakauma alueittain ja 

pano sryhmittäin 

Taulukko 1 Tienrakentaalioon panouhankintojen prol3entuaaliflefl kustannunjakautua alueittain ja 
panooryhmittin 
III kehittyneieyyealue: Pienet hankkeet (alle 2.5 milj, mk) 
(Sululosa panoaryhmien painoarvot) 
(III kehittyneisyysalueeseen kuuluvat Pohjois-Karjalan, Kainuun, Oulun ja Lapin 
Tie- ja veoirakennuspiirit) 

Panokset 

Tarveainect tlrrtko±nti 
1aamas- 	Muut tar Oiuura- PiLillyo- Työ- Kulje- Kone- Muut Koko 

Alue palkat tukoet oat 	vikkeet vuokrat kat tetyöt kulut hanke 
(29.8) (18.3) (13.6 ) (14.9) (12.3) (8.3) ( 	 .o) ( 	100 

}ohdekunte. 48.5 56.3 32.7 6.1 24.9 - - 64.0 32.2 
Iaapurikunta 19.4 24.2 3.5 11.9 23.0 - - 6.7 12.7 

:uu kunta 8.0 8.3 21.0 20.9 37.2 75.2 - 25.5 24.6 
Scivittäyn5.tön 23.5 10.2 42.8 51.3 11.8 - - 3.0 17.5 
Oan tinpir± 99.4 99.0 100.0 90.2 96.9 75.2 - oo.o a,o 

I?unt tiopiirit 0.6 1.0 - 9.8 3.1 24.8 100.0 - 13.0 
III kehittyn.. alue 0.6 0.9 - 3.7 2.2 7.0 - - 1.7 

II kehittyn. alue - - - 1.6 0.6 2.7 - 

1 kehittyn. alue - 0.1 - 1.2 0.1 15.1 100.0 - 10.S 

100 1 	ioo 1 	100 100 100 100 100 100 100 

Taulukko 2 Tienrakentaatson panoahankintojen prosentuaalinen kustannus jakauma aluittain ja 
panosryhmittin 
III keh1ttneisyysalue: Keskisuuret hankkeet (2.5 milj.ink - 6 milj.nk) 
(Suluissa pnaooryhmlen painoarvot) 
(III kehittyneisyysalueeseen kuuluvat Pohjois-Karjalan, Kainuun, Oulun ja lapIn 
Tie- a vesirakennuspiirit) 

Panokset 

Tarveajnect llrakoint 1 
Naanas- 	Muut tar O3aura- lLilyu- Alue 

Työ- Kulje- Kone- Muut Koko palkat 
(23.5) 

tukaet 
(18.1) 

sat 	vikkeet 
(14.0) 

vuokrat 
(15.9) 

kat tetyU kulut hanke __________________ (is. i) ( 8.u) ( 	4.& 	) ( 	luo 

lCohdekunta 66.7 88.1 96.2 16.8 43.7 0.2 - 69.4 49.4 
apiirikunta 9.2 8.9 - 11.2 5.9 16.3 - 1.0 8.2 

Muu kunta 22.8 2.9 - 48.9 40.7 64.3 - 19.1 26.1 
Se1vjttjt - - - - - - 

- 10.5 0.8 
Cri tiep.tiri 98.7 99.9 96.2 76.9 90.3 00.8 - 100.0 84.5 

Muu; tiepii;i 1.3 0.1 3.0 23.1 9.7 19.2 100.0 - 15.5 
III kehittyn..a3.uo 0.5 0.1 - - - - - 

- 0.1 
Ii. kehityn. alue 0.8 - 3.8 0.8 7.8 19.0 - 5.2 
Ikhittyn. alus - .- 

- 14.3 1.9 0.2 100.0 - 10.1 

100 100 100 
{ 	

100 100 100 100 	f 100 1L0 
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Taulukko 3 Pienrakentaxnioon panoehankintojen prosentuaalinen kustannus jakausa alueittain ja 
ponoeryhmjttäjn 
111 kchittyneinyyoaluo: Suuret hankkeet (yli 6 milj.mk) 
(Oulujsoa panonryhmien painoarvot) 

(III kehittyneisyysalueeseon kuuluvat Pohjois-Karjalan, Kainuun, Oulun ja Lapin 
Tie- ja veuirakennuspjjrit) 

Panokset 

arveajneet Urnl-ofntj 
Alue 

Työ- 
palkat 

Kulje- 
tukoet 

f1.aarnas- 	Muut to.r 
roat 

Kone- Ooanra- P3illy- Muut Koko _____________________ (25.5) ( 	27.J 
vikkeet vuokrat 

(17.2) 
kat 
(10.') 

tetyöt 
(7.7) 

kulut hanke 
(2.6 	) ( 	100 ) 

78.3 77.4 49.5 49.5 42.9 28.6 11.2 65.4 58.5 a-purikunta 3.8 2.9 - 2.7 8.3 4.1 16.9 
kunta 11.0 8.1 - 19.8 36.2 18.7 

1.7 5.5 

Se1vjtrntör 6.9 10.3 50.5 15.5 9.2 - 
- 15.2 15.0 

Caatepl1rj 100.0 98.7 100.0 85.7 96.6 51.4 

- 17.7 8.6 

28,1 100.0 87.6 

t1piirit - 1.3 - 14.3 3.4 48.6 71.9 
III kehittyna - - - 12.4 

- 4.9 0.4 22.9 0.9 - 3.1 II kehittyn. alue - 1.3 - 7.0 3.0 18.6 - 
1 kehitt. alie - - - 3.7 

- 2.4 - 7.1 03.0 - 5.6 
IYhteenuä [ioo [ - 7o ioo 	f io oo [o 	1 ii ii 

Taulukko 4 	Tienrakentanjaen panoshanklntojen prosentuaalj.nen kustannus jakauma alueittain ja 
panosryhm1tttjn 
II kehittyneisyysalue: Pienet hankkeet ( alle 2.5 milj.mk) 
(Suluissa panouryhmien painoarvot) 

(II kehittyneisyysalueeseen kuuluvat Mikkelin, Kuopion, Keski-Suomen, Vaasan ja 
Keski-Pohjannaan Tie- ja vesirakennuapjjrjt) 

________________ 
Panokset 

Torvoajneet Urakointi 
Alue 

Työ- 
palkat 

Kulje- 
tukset 

Oaamas- 	Muut tar 
sat 	vikkeet 

Kone- Oaaura- F011ys- Muut Koko ___________ 
(23.1) (21.4) (17.4) 

vuokrat 
(i) 

kat 
( 	8.2) 

tetyöt 
( 	) 

kulut hanke 
(e. 	) ( 	100 

65.6 79.5 98.3 9.0 34.4 17.8 
pujkunta 16.0 8.4 12.7 

- 71.4 49.1 

Mu 	kuna 
- 21.2 1.1 1.7 13.2 12.1 

17.5 12.1 1.7 35.1 20.6 28.8 - 15.4 
SelvjLti'tö - - 18.7 

- 2.8 15.9 - - 
OtjepjJrj 99.1 100.0 100.0 59.6 92.1 1.7 

- 5.2 

47.7_-  - 100.0 05.1 

puut tiepiirit 0.9 - - 40.4 7.9 52.3 
111 kehittyn. alue - - 

98.3 - 16.9 
- 2.5 2.3 15.9 - 

II kehittyn. alue - - - 2.1 
- 1.1 - 15.6 - 

alue 0.9 - - 1.4 - - 3.2 1.7 15.5 98.3 - 7.6 
Yhteensä 100 100 	f 100 	1 100 	f 100 100 1 10 100 100 
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Taulukko 5 	Tienrakentamieen panoohankintojen pr000ntuaalinen kuetannuejakauma alueittain ja 
panoeryhtaitttlln 
II kehittynoioyyualuo: Keoklouuret hankkeet (2.5 milj.mk 	6 niilj.mk) 
(u1uiva panonryhinjn painoaryot) 
(II kehittyneieyyeaiueeeoen kuuluvat Mikkelin, Kuopion, Kekl-Suouien, Vaaean ja 
Keski-Pohjanmaan Tie- ja veeirakennuopjjrjt) 

________ 	 Panokset 

Tarverineet Tjrakolntj 
anaa- 	Muut tar 

sat 	vikkeet 
(11 .5) 

C3aura- 
kat 
(13.o) 

i00llys- 
tetyöt 
(11 .6) 

Alue 
____________________ 

Työ- 
palkat 
(19.2) 

Kulje- 
tukset 
(21.8) 

Kone- 
vuokrat ( 	1 	.7) 

uut 
kulut ( 	6.4) 

Koko 
hanke ( 	100 

66.8 69.4 86.9 18.7 34.5 15.7 - 82.0 47.0 
pur.tkunta 15.7 20.9 11.9 2.4 12.1 13.4 23.5 4.9 15.2 

Muu kunta 17.4 9.5 1.2 23.7 37.8 6.1 8.8 11.1 15.4 - - - 5.0 6.9 - - 2.0 1.5 
0:a tipi1rj 	- 99.9 99.9 100.0 49.8 91.3 35.2 32.3 100.0 79.1 

::t 	t.tepilrit 	 0.1 	0.1 	- 	50.2 0.7 64.8 	67.7 - 20.9 
III kehittyn. alue 	- 	- 	- 	- - 10.4 	- - 1 .5 
1! kehittyn. alue 	0.1 	0.1 	- 	1.0 1.1 5.7 	4.4 -. 1.6 
Ikehittyn.alu 	 _ 	- 	- 	4.7 3.1 47.3 	63.3 - 14.7 

100 	100 	100 	100 100 100 	ioo 10r 

Taulukko 6 	Tienrakentaajeen panoshankintojen prosentuaalinen kustannus Jakauxna aluelttain Ja 
panoeryhalttäin 
II kehittynelsyysalue: Suuret tiehankkeet (yli 6 milj.rsk) 
(Suluissa panoeryhmien painoarrot) 
(II kehittyneisyysalueeseen kuuluvat Mikkelin, Kuopion, Keski-Ououen, Vaasan ja 
Keski-Pohjanmaan Tie- ja vesirakennuspiirlt) 

Panokset 

arveajneet tIrkojptj 
Alue 
________________ 

Työ- 
')alkat 

20.0) 

Kulje- 
tukset 
(19.4) 

Maamac- 	Muut tar 
sat 	vikkeet 

(15.1 	) 

Kone- 
vuokrat 
(12.7) 

Muut 
kulut 
(t).) ) 

Koko 
hanke ( 	100 

()aura- 
kat 
(21 .) 

06llyu- 
tetvöt ( 	;.') 

- 08.9 50.5 
Kohdekmmta 67.3 69.1 92.8 23.8 36.6 20.5 
aapur1kunta 11.6 18.4 6.9 6.3 15.1 11.6 - 0.3 12.0 

Muu kunta 20.2 9.7 - 17.0 19.5 11.5 - 8.6 12.5 

Catiepijrj 

- 
99.1 

- 
97.2 

- 
99.7 

8.1 

55.2 

18.5 

09.7 

- 
43.6 

- 
- 

0.6 

98.5 

3.2 

76.2 

Muut tiopijrlt 0.9 2.8 0.5 44.8 10.3 50.4 100.0 1.5 21.8 
ItI kehittyn. alue 

II kJ:ittyn. alue 
- 
0.8 

2.5 

0.3 

- 
- 

- 
0.8 

0.5 

0.0 

10.8 

2.6 

4.2 

- 
1.5 

- 
3.1 

1.0 
Ikh1ttyn. alue 0.1 - - 6.0 1.4 43.1 

iu 

95.0 

1 
- 

1,3 

1.( 

1 	' 100 100 108 
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Taulukko 7 Tionrukentamisen panoahankintojen prooentuaalinen kuetannuakauma aluolttain ja 
panonryhrnittäin 

• 	 1 kehittyneiuyyMalue: Pienet hankkeet (alle 2.5 milj.mk) 
(ouluioun panouryhmien painoarvot) 
(1 kehtttyneioyyEalueeseen kuuluvat Uudenmaan, Turun, Hämeen ja Kymen 
Tie- javesirakennuopiirit) 

Panokset 

Parveaineet !Jrrtkojnti 
flaanas- 	Muut tar O3aura- Piilys- Työ- Kulje- Kone- uut Koko Alue paikat tukuet nat 	vikkeet v-uokrat kat cty8t kulut hanke _____________________ (25.5) ( 22j) (18.9) (16.4) (6.3) (7.2 	) ( 	 .$) ( 	100 

Xohdekunta 49.4 51.3 79.3 15.1 18.3 0.2 - 65.1 37.2 
anpurikunta 23.8 35.1 11.4 27.1 26.4 6.7 - 3.4 23.0 
au kunta 21.1 13.6 9.3 34.4 43.5 0.2 52.0 4.0 24.6 

Sulvitt8.mt8n - - - - 5.4 - - 24.6 2.0 

94.5 100.0 100.0 76.6 93.6 7.1 52.0 95.1 86.8 

!4ut tiepiirit 5.7 - - 23.4 6.4 92.9 48.0 4.9 13.2 
III keittyn. alue 1.2 - - - 0.8 - - - 0.5 
II kehittyn. alue 2.9 - - 0.6 0.7 23.9 - - 2.5 

- 	 1 kehittyn. alue 1.6 - - 21.9 4.9 68.9 48.0 4.9 9.9 

teensä 100 100 100 100 100 100 	J 100 100 100 

Taulukko 8 Tienrakentamisen panoehankintojen prosentuaalinen kustannus jakauina alueittain ja 
panosryhmittäin 
1 kehittyneisyysalue: Keskisuuret hankkeet (2.5 milj.mk - 6 milj.mk) 
(Suluissa panosryhmien painoarvot) 
(1 kehittyneisyysalueeseen kuuluvat Uudenmaan, Turun, Hämeen ja Kymen 
Tie- ja vesirakennuspiirit) 

Panokset 

Tarveajneet lfrakojntl 
t:aanas- 	Muut tar 0aura- rOoliyn- Alue 

Työ- Kulje- Kone- Yuut Koko paikat 
24.4) 

tukset 
(14.6) 

sat 	vikkeet 
(15.2 ) 

vuokrat kat tetyöt kulut hanke ___________________ (15.0) (20.0) ( 	s.o) ((.o 	) ( 	100 

Kohdekunta 29.1 46.2 43.4 8.1 24.0 - - 65.4 23.8 
uapurik'mta 13.0 35.9 19.6 11.4 7.9 - - - 11.7 

11u. 	kunta 31.0 13.8 37.0 48.8 43.7 23.8 64.4 55.0 30.8 
11.5 4.1 - - - - - 

- 2.1 
0i tiepiirj 4.6 100.0 100.0 68.4 75.6 23.8 64.4 98.4 68.4 

:uut t!epiirit 15.4 - - 31.6 24.4 ib.2 55.6 1.6 31.6 
III kehittyn. alue 2.5 - - - - - 

- 1.5 0.7 
II keh!ttyrt. alue 3.9 - - - 0.8 7.6 - -. 3.0 
1 kehittyn..lue 9.0 -- - 29.6_-  23.5 - 68.6 55.6 -__0.1 27.1 
Yhtccnj 100 100 	1 100 	1 100 100 100 	J 100 100 100 
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Taulukko 9 Tionrakentaunluen panoohankintojen prosentuaalinen kustannuojakauna alueittain ja 
panooryhut t tijin 
1 kehittyneluyynalue: Suuret hankkeet (yli 6 milj.mk) 
(Suluiosa panooryhmien painoarvot) 
(1 kehittyneluyyualueoeeen kuuluvat Uudenmaan, Turun, Wtmeen ja Kymen 
Tie- ja veuirakennuopiirit) 

Panokset 

Tarveainoet Urakointj 
:aumas- 	Muut tar 
sat 	vikkeet 

(15.5) 

0aura- 
kat 
(18.7) - 

I8illy- 
tety0t 
( 	4.1) 

Alue 
_____________ 

Ty8- 
palkat 
22.9) 

Kulje- 
tukuet 
(19.1) 

Kone- 
vuokrat 
(13.9) 

ruut 
kulut 
(5.8) 

Koko 
hanke 
( ioo 

Kohdekvnta 48.0 75.6 30.9 	34.1 32.7 25.4 - 60.9 42.9 
Iaapuri1.unta 9.8 10.4 49.4 	16.0 11.0 9.2 23.3 0.7 12.8 
Muu kunta 17.4 13.5 14.7 	21.3 41.0 24.5 38.2 - 19.2 
SelvittLiniät8n - - 

- 	 9.0 8.6 - - 38.4 5.7 
Caa tiepiiri. 75.2 99.5 95.0 	80.4 93.3 59.1 61.7 100.0 80.6 

Miut tiepiirit 24.8 0.5 5.0 19.6 6.7 40.9 38.5 - 19.4 
iri kehittyn. alue 6.4 - - - 

- 1.8 - - 1.8 
II kehittyn. alue 7.1 - 5.0 4.2 1.1 2.0 - - 2.9 
1 kehittv-n. alue 11.4 0.5 - 15.4 5.6 36.9 38.5 - 13.5 

100 tcenoä 100 100 100 100 100 100 100 
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