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TI! VISTELMA  

Selvityksen tarkoituksena oli selvittää Oulun seudun tien-  ja kadunpidon  rahoituksen 
nykytilanne  ja  ongelmat. Tutkimusalueen kuntien  ja tielaitoksen  Oulun piirin liiken-
neväylien rakentamiseen (pääomatalous)  ja  kunnossapitoon (käyttötalous) käytetyn 
rahoituksen kehitys  on  selvitetty vuosilta  1981 - 1990.  Lisäksi kuntien osalta selvitet

-tim  valtion osuudet (avustukset) rahoituksesta  ja liikenneväylien  kunnossapitoon 
käyttämien varojen osuudet suhteessa kuntien muiden kustannussektoreiden käyttöta

-buden  kehitykseen. Tarkastelussa pyritään esittämään perusteet keskustelulle 
suunnittelualueen rahoituksen uudelleen arvioimiseksi  ja  järjestämiseksi. Tarkaste-
lussa käytetty indeksiluku (suhdeluku) perustuu kuntien lähettämiin markkamääriin, 

 jota  joissain tapauksissa  on  korjattu elinkustannusindeksillä. 

Tarkastelun aineisto kerättiin tielaitoksen Oulun piiriltä  ja  Oulun seudun liiken-
netutkimukseen osallistuvilta kunnilta, joilta aineisto saatiin postikyselynä  ra-
hoitustarkastelua  varten tehdyillä lomakkeilla. Tielaitokselta saatiin ainoastaan 
väylien rakentamiseen käytetty rahoitus, koska kunnossapitoon käytetyn rahoituksen 
selville saaminen olisi ollut erittäin vaikeaa. 

Saadun aineiston perusteella voidaan todeta kuntien rahoituksen liikenneväyliin kes-
kimäärin kaksinkertaistuneen vuosina  1981 - 1990.  Oulun kaupungin liikenneväyliin 
käyttärnä rahoitus  on  selvästi suurin alueen kunnista.  Sen rahoitusmäärän  osuus 
vuoden  1990  alueen kuntien kokonaisrahoituksesta oli  78 %  ja  kuntien liiken-
neväyliin saamista valtion avustuksista vuonna  1990  noin  90 %. 

Käyttötalouden sektoreiden  rahoituksen kehityksessä kaavoituksen  ja  yleisten töiden 
kehitys  on  lähes joka kunnassa heikoimpien sektoreiden joukossa. Teknisten sekto-
reiden kehitys  on  ollut samantasoista  ja  kuntien rahoitus  on  painottunut muihin 
sektoreihin kuten terveydenhuoltoon, sivistystoimintaan  ja sosiaalitoimintaan.  Keski-
määräinen kasvu vuosina  1981 - 1990 on  kaavoituksen  ja  yleisten töiden osalta ollut 

 9,1  Mmk eli noin  2,5-kertainen,  kun  se  taas esimerkiksi sosiaalitoimen  sektorilla  oli 
noin  4,8-kertainen.  Reaalisesti kaavoituksen  ja  yleisten töiden kasvu  on  kuitenkin 
ollut  vain  noin  1,5-kertainen  ja  sosiaalitoimen osalta noin kolminkertainen. Laki-
sääteisten menojen lisääntyminen  on  ollut syynä sosiaalimenojen muita 
voimakkaampaan kasvuun. 

Tielaitoksen liikenneväylien  rakentamisen rahoituksesta vuosina  1981 - 1990  suun-
tautui Oulun kaupunkiin  39 %, Kempeleeseen 21 %  ja  loput  40 %  jakaantui muiden 
kuntien kesken  alle  10 %  erissä. Tielaitoksen rahoituksen yleinen kehitys tarkas-
telualueella  on  ollut vuosina  1981 - 1990  vaihtelevaa. Vuoteen  1983  asti  se on 

 kasvanut, mutta siitä eteenpäin vuoteen  1986  mennessä  on  ollut laskua  30 %  eli ra-
hallisesti noin  7  Mmk. Vuosina  1986 - 89  rahoitus kasvoi, mutta huomattavasti 
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jyrkempänä  kuin aikaisemmin. Vuonna  1989 liikenneväylien  rakentamista rahoitet-
tiin noin  80  Mmk:lla, jolloin kokonaiskasvu  1981 - 89  tuli kolminkertaiseksi.  Sen  ai-
heuttivat Kempeleen, Oulunsalon  ja Tyrnävän  kuntien alueella tehdyt  tie-  ja laitu-
rirakennushankkeet.  Vuonna  1990 tielaitoksen  rahoitus oli noin  30  Mmk pienempi 
kuin vuonna  1989. Akillisen  laskun aiheuttivat Kempeleen  ja Oulunsalon  alueiden 
rakennushankkeiden päättyminen.  

Tien-  ja kadunpidon  rahoituksen ongelmaksi  on  muodostunut  sen  riittämättömyys jul-
kisen rahoituksen pienetessä. Uusien rahoituskeinojen etsiminen  on  siten välttämä-
töntä liikennejärjestelmän ylläpitämiseksi. Esimerkkinä keinoista ovat  mm. tie-  ja 
siltarnaksut ja  alueelliset pysäköintiluvat. 
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1. JOHDANTO  

Rahoitustarkastelu  on  tehty osana Oulun seudun liikennetutkimusta. Tarkastelun 
aineisto kerättiin tielaitoksen Oulun piiriltä  ja  Oulun seudun liikennetutkimukseen 
osallistuvilta kunnilta, joilta  se  saatiin postikyselynä rahoitustarkastelua varten teh-
dyillä lomakkeilla. Kyselyyn vastasi  10  kuntaa. Tarkastelusta jäivät pois Temmeksen 

 ja  Hailuodon  kunnat.  

Tässä raportissa esitetään perusteet tarkastelulle  ja  tärkeimmät tunnusluvut kun-
nittain eri sektoreiden  ja liikenneväylien  rahoituksen kehityksestä. Lisäksi esitetään 
tielaitoksen rahoitus vuosina  1981 - 1990 suunnittelualueen  kunnissa.  

2. TARKASTELUN TARKOITUS  JA  TAVOITTEET 

Tarkastelun tarkoituksena oli selvittää Oulun seudun tien-  ja kadunpidon  rahoituk-
sen nykytilanne  ja  ongelmat. Tutkimusalueen kuntien  ja  Oulun tiepiirin liikenne- 
väylien rakentamiseen  ja  kunnossapitoon käyttämän rahoituksen kehitys selvitettiin 
vuosilta  1981 - 1990.  Lisäksi kuntien osalta oli tarkoitus selvittää valtion avustuksen 
osuus rahoituksesta  ja  kuntien liikenneväylien kunnossapitorahoituksen osuus suh-
teessa kuntien muiden kustannussektoreiden käyttötalouden kehitykseen. Myös 
seudun kuntien liikenneväylien rakentamiseen käyttämän rahoituksen kehitys vuosi-
na  1981 - 1990  oli tarkoitus määrittää Oulun tiepiirin tilastoista. 

Tarkastelun tavoitteena oli luoda selkeä  kuva liikenneväyliin  käytetyn rahoituksen 
kehityksestä  ja  suhteesta kuntien muihin kustannussektoreihin. Toisena tavoitteena 
oli selvittää tielaitoksen liikenneväylien rakentamiseen käyttämä.n rahoituksen kehi-
tys  ja  rahoituksen suuntautuminen eri suunnittelualueen kuntien liikenneväylien 
rakentamiseen.  J05  tulokset antavat siihen aihetta, tarkastelulla luodaan perusteet 
keskustelulle suunnittelualueen rahoituksen uudellelleen arvioimiseksi  ja  järjestämi-
seksi.  

3. TARKASTELUN SUORITUS  

3.1.  Tarkastelun suunnittelu  

Rahoitustarkastelu  on  tehty osana Oulun seudun liikennetufldmuksen suunnitteluoh-
jelmaa. Tarkastelu aloitettiin jakamalla Oulun seudun liikennetutkimukseen osal-
listuville kunnille lomakkeet (liitteet  1, 2, 3  ja  4),  jotka oli laadittu Oulun 
kunnalliskertomuksen tilasto-osan kustannussektorij aon pohjalta. 
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Kustannussektoreista lähtöaineistoon  valittiin seuraavat  käyttötalouden sektorit:  

0. yleishallinto 
1. järjestystoimi  
2. terveydenhuolto  
3. sosiaalihuolto  
4. sivistystoimi  
5. kaavoitus-  ja  yleiset työt, joka sisältää liikenneväylät  ja  kunnan 

tekniset toiminnot  
6. kiinteistöt  
7. liike-  ja palvelutoiminta. 

Pääomatalouden  puolelta tarkastelussa  on  mukana ainoastaan liikenneväyliin koh-
distuvat rakentamiskustannukset liikenneväyliin käytettyjen kokonaisrahamäärien sel-
ville saamiseksi. Liikenneväyliä koskevissa luvuissa  on  mukana myös yksityisteitä 
koskevat menot  ja  tulot. Kuntien tulot  on  eritelty kahteen pääluokkaan: kuntien si-
säiset tulot  ja  valtiolta tulevat avustukset. Tarkastelun aikaväliksi valittiin vuodet 

 1981 - 1990.  Vuosilta  1981 - 1989 on  esitetty toteutuneet menot  ja  kulut sekä vuodel-
ta  1990  talousarviossa olevat luvut  (lute 5). 

3.2.  Aineiston käsittely 

Vuosittajsista rahamääristä  laskettiin kunnittain kustannussektoreiden indeksit, jotka 
kuvaavat vuosittaisten rahamäärien välisiä kertoimia vuosille  1981 -90.  Tarkastelus-
sa vuoden  1981  indeksi  on 100.  Lisäksi Oulun kaupungin osalta indeksejä korjattiin 
elinkustannusindeksillä  (lute 6) reaalikehityksen  mukaisiksi. Vuosittaiset liikenne-
väyliin saadut rahamäärät erotettiin kunnan  ja  valtion osuuksiin pääomatalouden 
(rakentamisen)  ja käyttötalouden (kunnossapidon)  osalta. Lisäksi laskettiin olennai-
sia tunnuslukuja, jotka näkyvät kuntakohtaisissa tarkasteluissa  ja johtopäätöksissä. 
Tielaitoksen lähtöaineistosta  selvitettiin tielaitoksen rahoituksen kehitys vuosina 

 1981 - 1990  ja  rahoituksen jakaantuminen kuntien kesken. Lisäksi selvitettiin vuosit-
tain liikenneväyliin saadut rahamäärät eroteltuina kuntien  ja  valtion osuuksiin 
vuosilta  1987 - 1990. Liikenneväylien  osalta  on  esitetty indeksoitu kuntien rahoitus 
liikenneväyliin ajalta  1981 - 1990,  jossa vuosi  1981 = 100.  Lopuksi tehtiin vertailu 
kuntien  ja tielaitoksen liikenneväyliin osoittamasta  rahoituksesta. 

Lasketuista  arvoista  on  piirretty kunnittain  kuvat,  joissa näkyvät eri kustannu-
sektoreiden rahoituksen kehitys  ja liikenneväyliin  saadut tulot vuosilta  1981 - 1990. 
Vertailukuvissa  näkyy, miten eri kuntien välillä kustannusindeksi liikenneväylien  ja 

 valtion rahoituksen osalta  on  kehittynyt  ja  miten  se on jakaantuneet  kuntien osalle. 
Lisäksi  on  laadittu vertailutaulukoita tärkeimmistä tunnusluvuista. Oulun osalta  on 

 esitetty myös verotulojen kehitys. 



3.3.  Käsittelyssä olleet ongelmat  ja virhemandollisuudet  

Kuntien kirjanpidon moninaisuus  ja  erilaisuus, eri tietolähteet  ja  tehtävän annon  mo-
ninainen  ymmärtäminen ovat aiheuttaneet tarkasteluun ongelmia  ja virhemandolli-
suuksia.  Näitä ovat olleet: 

-  Lomakkeen osalta ongelmana oli kuntien hiukan erilainen kustannussektori
-jako,  joka aiheutti tulkintaepäselvyyksiä  ja  luultavasti pientä virhettä 

lopputulokseen. 
-  Lomakkeita  on  täytetty joko kirjanpidosta suoraan  j  kunnalliskertomuksien 

 tilasto-osan  ja  kirjanpidon mukaan, joka aiheuttaa lähtöaineiston tarkkuuteen 
erilaisuutta. 

-  Kunnat  olivat ymmärtäneet lomakkeen  2c,  "muut tulot", sisäisiksi tuloiksi, 
esimerkiksi vuokratuloiksi  tai katumaksuiksi,  jolloin tarkastelun yhteydessä 
lomakkeet  2a,  "kunnan tulot"  ja  2c,  "muut tulot",  on  jouduttu yhdistämään. 
Väärin ymmärtämisen takia muualta kuin valtiolta  ja  kunnalta tulevat tulot 
eivät tule näkyviin tarkastelussa. 

- Tielaitoksen lähtötiedoissa virhemandollisuuden  luo hankkeen sijoittuminen 
useamman kunnan alueelle, jolloin kuntiin suuntautuvien rahojen jakautumi-
nen saattaa hieman poiketa todellisesta rahamäärästä.  

4.  KUNTAKOHTAISET TARKASTELUT  1981  -  1990  

Seuraavassa esitetään kunnittain oleellisia tunnuslukuja käyttötalouden kehityksestä 
 ja liikenneväyliin  käyttämistä rahoista. Tarkasteluissa rahoitus  on  jaettu sekä valtion 

että kuntien osalta pääomatalouden  ja käyttötalouden  alueisiin.  Pääomatalous  sisäl-
tää  kaiken liikenneväylien  rakentamisen  ja  käyttötalous  niiden jatkuvan ylläpidon, 
kuten teiden kunnossapidon. 
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OULU  

Oulu budjetoi  eniten alueen kunnista liikenneväyliin  (kuva  1).  Esimerkiksi vuoden 
 1990  kuntien yhteenlasketusta liikenneväyliin käytetystä rahamääriistä oli Oulun 

osuus kunnan osuuksista  76,0 %  ja  valtion osuuksista  88,7 % (lute 5).  Liikenne-
väyliin käytetyn kokonaisrahoituksen määrä  on  vuodesta  1981  vuoteen  1990 

 kasvanut noin kaksikertaiseksi reaalikasvun ollessa  1 ,2-kertainen. Tielaitoksen  ra-
kentamiseen käyttämästä rahoituksesta vuosilta  1981 - 1990  Oulun kaupungin osuus 
oli  39 %  eli  177  Mmk. Samaan aikaan kaupunki käytti omaa rahoitusta liikenneväyli

-en  rakentamiseen  329  Mmk. 

Vuonna  1989 Oulu  käytti liikenneväyliin  49,4  Mmk eli  500 mkJasukas,  josta  se  kerä-
si käyttäjiltä eri tavoin  19,2  Mmk. Kukin oululainen maksoi siten veroina noin  330 

 mk vuodessa liikennejärjestelmän ylläpitämiseksi.  
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Kuva  1.  Oulun kaupungin liikenneväylien kunnossapitoon  ja  rakentamiseen käyttä-
mä rahoitus vuosina  1981 - 1990 eroteltuna  kunnan  ja  valtion osuuksiin.  
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Kaavoitukseen  ja  yleisiin töihin käytetyn rahoituksen määrän kasvu  on  noin 
 2,4-kertainen  vuosien  1981 - 1990  välisenä aikana  (kuva  2).  Suhteessa muihin käyt-

tötalouden kustannussektoreihin kasvu  on  ollut kolmanneksi pienintä  ja  noin puolet 
sosiaalitoimen kehityksestä. Vuonna  1990  markkamääräisesti kaavoitukseen  ja  ylei-
siin töihin sijoitettu rahamäärä  on  käyttötaloudessa  24 % sosiaalitoimintaan  käy-
tetystä rahamaarastä.  Suurin menoerä  on sivitystoimen  sektori, johon verrattuna 
kaavoitus-  ja  yleisten töiden menot ovat  19 %.  Kunnan verotulot ovat tarkastelu- 
jakson aikana kasvaneet noin  2,5-kertaiseksi. 
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Kuva  2.  Oulun kaupungin käyttötalouden sektoreiden rahoituksen  ja  kaupungin  vero-
tulojen kehitys vuosina  1981 - 1990 (1981 = 100). 



Kaavoitukseen  ja  yleisiin töihin käytetyn rahoituksen reaalikasvu  on  noin  1,4-ker-
tainen  vuosien  1981 - 1990  välisenä aikana. Kunnan reaaliset verotulot ovat sama-
naikaisesti kasvaneet myös noin  1,4-kertaiseksi  (kuva  3). 
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Kuva  3.  Oulun kaupungin käyttötalouden sektoreiden rahoituksen  ja  kaupungin  vero-
tulojen elinkustannusindeksillä korjattu kehitys vuosina  1981 - 1990 
(1981 = 100). 
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HAUKIPUDAS  

Haukiputaalla budjetoitiin liikenneväyliin  vuonna  1990  kuntien yhteenlasketusta 
liikenneväyliin sijoitetuista kunnan osuuksista  3,9  %.  Valtion osuuksia ei kyseisenä 
vuonna ollut  (lute 5).  Liikenneväyliin  käytetyn kokonaisrahoituksen määrä  on 

 vuodesta  1981  vuoteen  1990  kasvanut noin  1,9-kertaiseksi  reaalikasvun ollessa noin 
 1,1-kertainen. Tielaitoksen  rakentamiseen käyttämästä rahoituksesta vuosilta 

 1981 - 1990 Haukiputaan  osuus oli  8,0 %  eli  35  Mmk. Samaan aikaan kunta käytti 
omaa rahoitusta liikenneväylien rakentamiseen  5,5  Mmk  (kuva  4). 
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Kuva  4.  Haukiputaan liikenneväylien  kunnossapitoon  ja  rakentamiseen käyttämä ra- 
hoitus vuosina  1981 -1990 eroteltuina  kunnan  ja  valtion osuuksiin.  
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Kaavoitukseen  ja  yleisiin töihin käytetyn rahoituksen määrä kasvoi noin  2,5-ker-
taiseksi  vuosien  1981 - 1990  välisenä aikana reaalikasvun ollessa noin  1,5-kertainen. 

 Suhteessa muihin käyttötalouden kustannussektoreihin kasvu  on  ollut toiseksi pienin-
tä  ja  noin  60 %  sosiaalitoimen kehityksestä. Vuonna  1990  markkamääräisesti 
kaavoitukseen  ja  yleisiin töihin sijoitettu rahamäärä oli noin  20 % sosiaalitoimintaan 

 käytetystä rahamäärästä käyttötalouden puolella. Suurin menoerä  on sivitystoimen 
 sektori, johon verrattuna kaavoituksen  ja  yleisten töiden menot ovat  14 %  (kuva  5). 
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Kuva  5. Haukiputaan käyttötalouden sektoreiden  rahoituksen kehitys vuosina 
 1981 - 1990 (1981 = 100). 
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KEMPELE  

Kempeleessä budjetoitiin liikenneväyliin  vuonna  1990  kuntien yhteenlasketusta lii-
kenneväyliin sijoitetuista kunnan osuuksista  6,0 %  ja  valtion osuuksista  1,1 % 
(lute 5).  Liikenneväyliin  käytetyn kokonaisrahoituksen määrä  on  vuodesta  1981 

 vuoteen  1990  kasvanut noin  2,3-kertaiseksi  reaalikasvun ollessa noin  1,3-kertainen. 
Tielaitoksen  rakentamiseen käyttämästä rahoituksesta vuosilta  1981 - 1990  Kempe-
leen  osuus  on 21 %  eli  93  Mmk. Samaan aikaan kunta käytti omaa rahoitusta 
liikenneväylien rakentamiseen  19  Mmk  (kuva  6). 

- 
. 	IIi1it. -i-f.!. 	•  I  I  IAA4  __________ 
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Kuva  6.  Kempeleen liikenneväylien  kunnossapitoon  ja  rakentamiseen käyttämä ra- 
hoitus vuosina  1981 - 1990 eroteltuina  kunnan  ja  valtion osuuksiin. 
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Kaavoitukseen  ja  yleisiin töihin käytetyn rahoituksen määrä kasvoi noin kaksinker-
taiseksi vuoteen  1989  tultaessa reaalisen kasvun ollessa noin  1,2 kertainen.  Vuoden 

 1990  talousarviossa varatut määrärahat olivat kuitenkin noin  30 %  pienemmät kuin 
vuonna  1989.  Suhteessa muihin käyttötalouden kustannussektoreihin kasvu  on  ollut 
pienintä  ja  vain  neljäsosa sosiaalitoimen kehityksestä. Vuonna  1990  markka-
mäaräiseksi kaavoitukseen  ja  yleisiin töihin sijoitettu rahamäärä oli käyttötaloudessa 

 12 % sosiaalitoimintaan  käytetystä rahamäärästä. Suurin menoerä  on sivitystoimen 
 sektori, johon verrattuna kaavoituksen  ja  yleisten töiden menot ovat  10 %  (kuva  7). 

550  - ______ ___________________ 
yleishallinto  

500  - 
järjestystoimi  

450  terveydenhuolto  7  

sosiaalitoimi  

I 	'°° - sivistystoimi  

N  kaavoitus-  ja  yleiset työt  

D klinteistöt  

E 	-  liike-  ja  palvelutoiminta /  

K 250  

1980 1981 	1982 	1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990  

VUOSI  

Kuva  7. Kempeleen käyttötalouden sektoreiden  rahoituksen kehitys vuosina 
 1981 - 1990 (1981 = 100). 
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K11MINKI  

Kiimingissä budjetoitiin liikenneväyliin vuonna  1990  kuntien yhteenlasketusta lii-
kenneväyliin sijoitetuista kunnan osuuksista  4,9 %  ja  valtion osuuksista  1,9 % 
(lute 1). Liikenneväyliin  käytetyn kokonaisrahoituksen määrä  on  vuodesta  1981 

 vuoteen  1990  kasvanut noin kolminkertaiseksi reaalisen kasvun ollessa noin 
 1,8-kertainen. Tielaitoksen  rakentamiseen käyttämästä rahoituksesta vuosilta 

 1981 - 1990  Kiimingin osuus  on 4 %  eli  17  Mmk. Samaan aikaan kunta käytti omaa 
rahoitusta liikenneväylien rakentamiseen  17  Mmk  (kuva  8). 
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Kuva  8.  Kiimingin liikenneväylien kunnossapitoon  ja  rakentamiseen käyttämä rahoi-
tus vuosina  1981 - 1990 eroteltuina  kunnan  ja  valtion osuuksiin.  
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Kaavoitukseen  ja  yleisiin töihin käytetyn rahoituksen määrä kasvoi noin kaksinker-
taiseksi vuosien  1981 - 1990  välisenä aikana reaalisen kasvun ollessa noin 

 1,2-kertainen.  Suhteessa muihin käyttötalouden kustannussektoreihin kasvu  on  ollut 
toiseksi pienintä  ja  noin  40 %  sosiaalitoimen kehityksestä. Vuonna  1990  markka-
määräisesti kaavoitukseen  ja  yleisiin töihin sijoitettu rahamäärä oli noin  14 % 
sosiaalitoimintaan  käytetystä rahamäärästä käyttötalouden puolella. Suurin menoerä 

 on sivitystoimen  sektori, johon verrattuna kaavoitus-  ja  yleisten töiden menot ovat  
13,5 %  (kuva  9). 

500  ________ 

yleishallinto 
- jarjestystoimi  

terveydenhuolto  
400_ fl  

sosiaalitoimu  

350  SivistystOimi  

N  kaavoitus-  ja  yleiset työt  

D 	300  klinteistöt  

E liike-  ja  palvelutoiminta  ,/4 
250  
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VUOSI  

Kuva  9.  Kiimingin käyttötalouden sektoreiden rahoituksen kehitys vuosina 
 1981 -1990 (1981 = 100). 
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MUHOS  

Muhoksella budjetoitiin liikenneväyliin  vuonna  1990  kuntien yhteenlasketusta lii-
kenneväyliin sijoitetuista kunnan osuuksista  1,8  %  ja  valtion osuuksista  0,4  % 
(ihte  5).  Liikenneväyliin  käytetyn kokonaisrahoituksen määrä  on  vuodesta  1981 

 vuoteen  1990  kasvanut noin  3,4-kertaiseksi  reaalisen kasvun ollessa noin kaksin-
kertainen. Tielaitoksen rakentamiseen käyttämästä rahoituksesta vuosilta  1981  -  1990 

 Muhoksen osuus  on 4  %  eli  19,6  Mmk. Samaan aikaan kunta käytti omaa rahoitusta 
liikenneväylien rakentamiseen  6  Mmk  (kuva  10). 
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Kuva  10.  Muhoksen liikenneväylien kunnossapitoon  ja  rakentamiseen käyttämä 
rahoitus vuosina  1981  -  1990  eroteltuina  kunnan  ja  valtion osuuksiin.  
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Kaavoitukseen  ja  yleisiin töihin käytetyn rahoituksen määrä kasvoi noin  3,6-ker-
taiseksi  vuosien  1981 - 1990  välisenä aikana reaalisen kasvun ollessa noin 

 2,1 -kertainen.  Suhteessa muihin käyttötalouden kustannussektoreihin kasvu  on  ollut 
toiseksi suurinta  ja  noin  81 %  sosiaalitoimen kehityksestä. Vuonna  1990  markka-
määräiseksi kaavoitukseen  ja  yleisiin töihin sijoitettu rahamäärä oli noin  15 % 
sosiaalitoimintaan  käytetystä rahamäärästä käyttötalouden puolella. Sosiaalitoimi  on 

 myös kunnan suurin menoerä  (kuva  11). 

Kuva  11.  Muhoksen käyttötalouden sektoreiden rahoituksen kehitys vuosina 
 1981 - 1990 (1981 = 100). 
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OULUNSALO  

Oulunsalossa budjetoitiin liikenneväyliin  vuonna  1990  kuntien yhteenlasketusta lii-
kenneväyliin sijoitetuista kunnan osuuksista  3,1 %  ja  valtion osuuksista  0,7 % 
(lute 5).  Liikenneväyliin  käytetyn kokonaisrahoituksen määrä  on  vuodesta  1981 

 vuoteen  1990  kasvanut noin  2,2-kertaiseksi  reaalisen kasvun ollessa noin  1,3-ker-
tainen. Tielaitoksen  rakentamiseen käyttämästä rahoituksesta vuosilta  1981 - 1990 
Oulunsalon  osuus  on 8 %  eli  35  Mmk. Samaan aikaan kunta käytti omaa rahoitusta 
liikenneväylien rakentamiseen  12,7  Mmk  (kuva  12). 

I I  
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vuosi  

Kuva  12.  Oulunsalon liikenneväylien  kunnossapitoon  ja  rakentamiseen käyttämä ra- 
hoitus vuosina  1981 - 1990 eroteltuina  kunnan  ja  valtion osuuksiin. 
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Kaavoitukseen  ja  yleisiin töihin käytetyn rahoituksen määrä kasvoi noin  2,7-ker-
taiseksi  vuosien  1981 - 1990  välisenä aikana reaalisen kasvun ollessa noin 

 1 ,6-kertainen.  Suhteessa muihin käyttötalouden kustannussektoreihin kasvu  on  ollut 
pienintä  ja  noin  41 %  terveydenhuollon kehityksestä. Vuonna  1990 markkamääräi

-seksi kaavoitukseen  ja  yleisiin töihin sijoitettu rahamäärä oli noin  50 % 
 terveydenhuoltoon käytetystä rahamäärästä käyttötalouden puolella. Suurin menoerä 

oli sivistystoimen sektori, johon verrattuna kaavoituksen-  ja  yleisten töiden menot 
olivat  14 %  (kuva  13). 
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Kuva  13.  Oulunsalon käyttötalouden sektoreiden  rahoituksen kehitys vuosina 
 1981 -1990 (1981 = 100). 



II  

lissä budjetoitiin liikenneväyliin  vuonna  1990  kuntien yhteenlasketusta liikenne-
väyliin sijoitetuista kunnan osuuksista  1,8 %  ja  valtion osuuksista  2,6 %  (lite  5).  
Liikenneväyliin  käytetyn kokonaisrahoituksen määrä  on  vuodesta  1981  vuoteen 

 1990  kasvanut noin  6,7-kertaiseksi  reaalisen kasvun ollessa noin  3,9-kertainen. 
Tielaitoksen  rakentamiseen käyttämästä rahoituksesta vuosilta  1981 - 1990 lm  osuus 
oli  2 %  eli  9,6  Mmk. Samaan aikaan kunta käytti omaa rahoitusta liikenneväylien 
rakentamiseen noin  4,3  Mmk  (kuva  14). 
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Kuva  14. lm  liikenneväylien  kunnossapitoon  ja  rakentamiseen käyttämä rahoitus 
vuosina  1981 -1990 eroteltuina  kunnan  ja  valtion osuuksiin. 



450 

400 

350 

N 
D 	°  
E 
K 250 

S 
I 	200 

150 

21  

Kaavoitukseen  ja  yleisiin töihin käytetyn rahoituksen määrä kasvoi noin  2,5-ker-
taiseksi  vuosien  1981 - 1990  välisenä aikana reaalisen kasvun ollessa noin 

 1,5-kertainen.  Suhteessa muihin käyttötalouden kustannussektoreihin kasvu  on  ollut 
kolmanneksi pienintä  ja  noin  58  %  sosiaalitoimen kehityksestä. Vuonna  1990 mark-
kamääräiseksi  kaavoitukseen  ja  yleisiin töihin sijoitettu rahamäärä oli noin  10 % 
sosiaalitoimintaan  käytetystä rahamäärästä käyttötalouden puolella. Suurin menoerä 
oli sivitystoimen sektori, johon verrattuna kaavoituksen  ja  yleisten töiden menot oli-
vat  9 %  (kuva  15). 
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VUOSI  

Kuva  15. lm  käyttötalouden sektoreiden  rahoituksen kehitys vuosina  1981 - 1990 
(1981 = 100). 
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LIMIN KA 

Limingassa budjetoitiin liikenneväyliin  vuonna  1990  kuntien yhteenlasketusta lii-
kenneväyhin sijoitetuista kunnan osuuksista  0,9 %  ja  valtion osuuksista  0,8 % 
(lute 5).  Liikenneväyliin  käytetyn kokonaisrahoituksen määrä  on  vuodesta  1981 

 vuoteen  1989  kasvanut noin  2,3-kertaiseksi  reaalisen kasvun ollessa noin  1,3-ker-
tainen.  Vuonna  1990 on  rahoitus pienentynyt  14 %  vuoteen  1989  nähden. 
Tielaitoksen rakentamiseen käyttämästä rahoituksesta vuosilta  1981 - 1990 Limingan 

 osuus  on 3 %  eli  14,2  Mmk. Samaan aikaan kunta käytti omaa rahoitusta liikenne- 
väylien rakentamiseen noin  4,4  Mmk  (kuva  16).  
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Kuva  16.  Limingan liikenneväylien  kunnossapitoon  ja  rakentamiseen käyttämä rahoi- 
tus vuosina  1981 - 1990 eroteltuina  kunnan  ja  valtion osuuksiin.  
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Kaavoitukseen  ja  yleisiin töihin käytetyn rahoituksen määrä kasvoi noin  2,9-ker-
taiseksi  vuosien  1981 - 1990  välisenä aikana reaalikasvun ollessa noin  1,7-kertainen. 

 Suhteessa muihin käyttötalouden kustannussektoreihin kasvu  on  ollut neljänneksi 
pienintä  ja  noin  68 %  sosiaalitoimen kehityksestä. Vuonna  1990 markkamääräiseksi 

 kaavoitukseen  ja  yleisiin töihin sijoitettu rahamäärä oli noin  15 % sosiaalitoimintaan 
 käytetystä rahamäärästä käyttötalouden puolella. Suurin menoerä oli sivistystoimen 

sektori, johon verrattuna kaavoituksen  ja  yleisten töiden menot olivat  10 %  (kuva 
 17). 
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Kuva  17.  Limingan käyttötalouden sektoreiden  rahoituksen kehitys vuosina 
 1981 - 1990 (1981 = 100). 
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YLIKIIMINKI  

Ylikiimingissa budjetoitiin liikenneväyliin  vuonna  1990  kuntien yhteenlasketusta 
liikenneväyliin sijoitetuista kunnan osuuksista  0,9 %  ja  valtion osuuksista  2,6 %  (lii-
te  5).  Liikenneväyliin  käytetyn kokonaisrahoituksen määrä  on  vuodesta  1981 

 vuoteen  1990  kasvanut noin  2,2-kertaiseksi  reaalikasvun ollessa noin  1,3-kertainen. 
Tielaitoksen  rakentamiseen käyttämästä rahoituksesta vuosilta  1981 - 1990 Ylikii

-mingin  osuus  on 2 %  eli  9  Mmk. Samaan aikaan kunta käytti omaa rahoitusta 
liikenneväylien rakentamiseen  0,5  Mmk  (kuva  18). 
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Kuva  18.  Ylikiimingin liikenneväylien  kunnossapitoon  ja  rakentamiseen käyttämä 
rahoitus vuosina  1981 - 1990 eroteltuina  kunnan  ja  valtion osuuksiin.  
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Kaavoitukseen  ja  yleisiin töihin käytetyn rahoituksen määrä kasvoi noin  2,6-ker-
taiseksi  vuosien  1981 - 1990  välisenä aikana reaalisen kasvun ollessa  1,5-kertainen. 

 Suhteessa muihin käyttötalouden kustannussektoreihin kasvu  on  ollut kolmanneksi 
pienintä  ja  noin  44 %  sosiaalitoimen kehityksestä. Vuonna  1990 markkamääräiseksi 

 kaavoitukseen  ja  yleisiin töihin sijoitettu rahamäärä oli noin  12,6 % sosi-
aalitoimintaan  käytetystä rahamäärästä käyttötalouden puolella. Sosiaalitoimi  on 

 myös kunnan suurin menoerä  (kuva  19). 
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Kuva  19.  Ylikiimingin käyttötalouden sektoreiden  rahoituksen kehitys vuosina 
 1981 - 1990 (1981 = 100). 
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Tymävällä budjetoitiin liikenneväyliin  vuonna  1990  kuntien yhteenlasketusta lii-
kenneväyliin sijoitetuista kunnan osuuksista  0,8 %  ja  valtion osuuksista  1,2 % 
(lute 5).  Liikenneväyliin  käytetyn kokonaisrahoituksen määrä  on  vuodesta  1981 

 vuoteen  1989  kasvanut noin  2,2-kertaiseksi  reaalikasvun ollessa noin  1,3-kertainen. 
 Vuonna  1990  rahoitus  on  pienentynyt  12 %  vuoteen  1989  nähden. Tielaitoksen ra-

kentamiseen käyttimästä rahoituksesta vuosilta  1981 - 1990 Tymävän  osuus oli  7 % 
 eli  29,7  Mmk. Samaan aikaan kunta käytti omaa rahoitusta liikenneväylien ra-

kentamiseen noin  2,3  Mmk  (kuva  20). 
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Kuva  20. Tyrnävän liikenneväylien  kunnossapitoon  ja  rakentamiseen käyttämä rahoi- 
tus vuosina  1981 - 1990 eroteltuina  kunnan  ja  valtion osuuksiin.  
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Kaavoitukseen  ja  yleisiin töihin käytetyn rahoituksen määrä kasvoi noin kaksinker-
taiseksi vuosien  1981 - 1990  välisenä aikana. Suhteessa muihin käyttötalouden kus-
tannussektoreihin kasvu  on  ollut kolmannaksi pienintä  ja  noin  47 %  sosiaalitoimen 
kehityksestä. Vuonna  1990  kaavoitukseen  ja  yleisiin töihin sijoitettu käyttötalouden 
rahamäärä  on  noin  9 % sosiaalitoimintaan  käytetystä rahasta. Sosiaalitoimi  on  myös 
kunnan suurin menoerä  (kuva  21). 
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Kuva  21.  Tymäviin käyttötalouden sektoreiden  rahoituksen kehitys vuosina 
 1981 -1990 (1981 100). 
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5.  TIELAITOKSEN  RAHOITUS VUOSINA  1981  -  1990  

Tielaitoksen kustannusluvut  sisältävät teiden tekemiseksi hyväksytyn työohjelman 
mukaiset kustannukset. Kunnossapitokustannuksia ei tarkastelussa ole mukana (lii-
te  7). 

Tielaitos  käytti teiden rakentamiseen vuosina  1981 -1990 448,5  Mmk, joka jakaantui 
suunnittelualueen kuntien kesken kuvan  22  mukaisesti. Eniten rahaa rakentamiseen 
käytettiin Oulun kaupungin alueella, noin  177  Mmk, joka jakaantui suhteellisen ta-
saisesti  koko  aikajänteelle.  Toiseksi suurin rakennuskohde  on  ollut Kempele, jonka 
alueelle  on  investoitu noin  93  Mmk. Kempeleen rahoituksesta sijoittuu vuosille 

 1987 - 1989 81  Mmk, jonka  on  aiheuttanut valtatien  4  uuden linjauksen raken-
taminen. Loput  40 % kokonaisrahamäärästä  jakaantui  alle  10 %  erissä lopuille kun-
nille.  

fln  fl, 

41  

Kuva  22. Suunnittelualueen  kuntien osuudet tielaitoksen teiden rakentamiseen käyt-
tämästä rahoituksesta vuosilta  1981 - 1990.  Lisäksi  on  esitetty rahoituksen 
jakaantuminen Oulun, Oulun ympäryskuntien  ja  muiden kuntien kesken. 
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Tielaitoksen  rahoituksen kehitys  on  vaihdellut vuosittain Oulun seudulla  (kuva  23). 
 Vuoteen  1983  asti  se on  lisääntynyt, mutta siitä eteenpäin aina vuoteen  1986  indeksi- 

taso  on  laskenut  30 %  eli rahallisesti noin  7  Mmk. Vuoden  1986  jälkeen tapahtunut 
voimakas nousu aiheutui Oulun seudun päätiehankkeista, jolloin rakentamisen rahoi-
tus kolminkertaistui,  ollen  vuonna  1989  vajaat  80  Mmk. Vuonna  1990  tapahtui 
voimakas rahoituksen pieneneminen hankkeiden valmistuttua. Reaalinen rahoituksen 
kasvu vuosien  1981 - 1989  välillä  on  ollut noin kaksinkertainen  ja  vuosien 

 1981 - 1990  välillä noin  1,2 kertainen. 
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Kuva  23.  Tielaitoksen  rahoituksen kehitys vuosina  1981 - 1990. 



6.  JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Tarkastelun perusteella kuntien kaavoituksen  ja  yleisten töiden yhteenlaskettu 
rahoitus  on  kasvanut  92  Mmk eli  65  Mmk:sta 157  Mmk:aan tarkastelujakson 

 1981 -90  aikana. Rahoituksen  reaalikasvu  on  ollut noin  28  Mmk eli  1,4-
kertainen.  

Oulun kaupungin rahoitus  on  kasvanut  48 Mmk:sta 116  Mmk:aan eli  68  Mmk. Mui-
den kuntien yhteenlaskettu kasvu  on  ollut  24  Mmk eli  17 Mmk:sta 41  Mmk:aan. 

Kempeleessä  rahoitus  on  kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna  (kuva  24). 
 Vastaava tilanne  on  ollut Tyrnävällä vuotta aikaisemmin. Hyppäykset johtuvat valta-

tien  4  uudelleen rakentamisesta seudun ohitustieksi  ja  siihen liittyvien alemman 
tason väylien parantamisesta. Tämä näkyy myös tielaitoksen rahoituksessa kyseisiin 
kuntiin. Kuvan perusteella näyttää siltä, että  Im  kunta olisi sijoittanut liikenneväyliin 
muita enemmän vuonna  1989.  Markkamääräisesti  summa on  kuitenkin noin  2,4 

 Mmk, mikä  on vain 2,4 %  koko  seudun kuntien  ko.  vuoden liikennemäärärahoista. 
Edellisenä vuonna  Im  summa  oli noin  0,9  Mmk, josta suhteellinen kasvu  on  laskettu. 

Kaavoituksen  ja  yleisten töiden  sektorin  rahoituksen kasvu  on  vuorovaikutussuh-
teessa kunnan tekniseen kehittymiseen, kuten alueiden kaavoittamiseen  ja  liiken-
neväylien  rakentamiseen. Muiden sektoreiden, kuten esimerkiksi sosiaalitoimen, 
kasvu selittyy lakisääteisistä velvoitteista, joita  on mm.  kunnallisen päivähoidon jär-
jestäminen.  

500  __________________  
'I 	 Ehnkustannusindeksfflä  korjattu.  

450  Tyrnävã  
Haukipudas  

400  
Kempele  

350  Oulunsalo  

N -  Oulu 

D 	300  Vlikiminki  

E Kminki 
.,- 	250  

Muhos  

:: 

LIrnj,  

100 

50 

1980 	1981 	1982 	1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990  

VUOSI  

Kuva  24.  Elinkustannusindeksi llä korjattu liikenneväylien rahoituksen kehittyminen 
tarkasteluun osallistuneissa kunnissa vuosina  1981 - 1990. 
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Tielaitoksen  rahoituksen suhteellisen kasvun lasku vuoden  1989  ja  1990  välillä 
johtuu suurien hankkeiden valmistumisesta vuoden  1990  aikana. Tällöin niillä  on 

 tehty  vain  pienempiä kustannuksia vaatineita viimeistelytöitä. Valmistuneista hank-
keista suurin  on  ollut Kempele-Kiv iniemi-moottoriliikennetie. Tulevina vuosina 
tielaitoksen rahoituksen määrä tulee todennäköisesti kasvamaan, kun valtatien  4 pa-
rantamistyö  aloitetaan Haukiputaan  ja Limingan  kuntien alueella. 

Rahoituksen yleisongelmaksi  on  muodostunut  se,  että yleisten töiden  sektorin  (ku-
ten muidenkin sektoreiden) käsitys omasta rahoitustarpeesta  on  suurempi kuin tar-
peen tyydyttämiseksi saadut  varat.  Objektiivista tarvetta ei voida määrittää, koska ei 
ole olemassa yhteisesti sovittua määrityskeinoa. 

Rahoituksen riittämättömyys  on  johtanut hankkeiden siirtämiseen seuraavalle  tai 
 seuraaville vuosille. Esimerkiksi valtateiden kehittämisen kustannuksella alemman 

tason teiden perusparannuksetja niitä pienemmät toimenpiteet saavat odottaa. 

Uudet  ja  välittömästi järjestelmän käyttöön kohdistuvat  rahoitustavat  on  eräs keino 
hoitaa  sen  kehittäminen  ja  ylläpito. Ulkomailla ovat olleet  jo  pitkään käytössä  tie-  ja 
siltamaksut,  alueelliset pysäköi ntil uvat, yms. varojen keräyskeinot. Niillä  on  rahoitet-
tu  se  osa,  mitä ei verovaroin ole voitu kattaa. 
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LIITTEET 

Liitteet  1-4 

Lute 5 

Lute 6 

Kunnille lähetetyt kyselylomakkeet. Esimerkkinä  Oulu.  

Kuntien liikenneväyliin käyttämä rahoitus (menot) vuosina 
 1987 - 1990 jaoteltuina  kunnan  ja  valtion osuuksiin. 

Vuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi vuosina 
 1981 -1990. 

Lute 7 
	

Tielaitoksen Oulun piirin rahoitus kunnittain vuosina  
1981 - 1990. 



Oulun seudun  lilkennetutkimus 	 LOMAKE  1 
26.9.1990  

IKustannussektori 	I 	 Vuosikustannukset =  menot  (1000  mk) 

Piibiko 	 1981 	1982 I 	1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 

0  Yleishallhto  ('Y 3 3? '9 9'  '/  3.2 	 . '337  ' O,'C  3O 33 S732  ^ 5'?3'v  ?534? £>:?s-, 

1  irJestystoim1  /'7 /22c 2ö 2-'ç 7 2g'? 2c o 2ö 3  /oo  33'»,-2 3? ?q2 'C f7. 

2  Terveydenhuolto  /?/5R  / -3og  //9'c..& 7q? 3/ .2c3 ç' .2  p'tv 3/O2e  7  'y4'o2  ?2t'ç'  

3  Sosinalitoimi //c'öz'ç/  /3  . 	2 S /c ç- 9 2'.' 5 3 22 '7 	23 3  ?  9'9/''  Y3O//  V.2 ?Ss 

4  Sivistystolml >?  2 ?t 	3 S9 .2 	'? $ 	?  22 223 3  ^ O&  '/0 52 9' 	 ' 	?4'  ."  7 	?  S7/  ? ̂ O  'O ç.'4 ,','  

5Kaavoitus-jaylelsettyöt 'Rt2/4'  4'? (72 .S// e-123 c'- /o.9  //  

5.01  Yleisten töiden  lik ja rakennusvirasto  /4'  / ,' /<?  '/'V.' 2 '22 2i 	?  91)2 3 4' 3 cc  ? / _______  

5.02  Asemakaavoitus  2? 2c  ,--- 3'  (  2 s 3 	 -' 
4'//)  'Y3c  4'ç  _______  

5.03  Tekn.suunnittelu  ja rakentnmincn // ?'  f??? /-'J  /RÖ  /  5/'V /1)'  .2O ^3.  2/2O  ^  2 33'V 

5.21  Mittaustoiminta // //'  ?/(s 2O''2 g. 9  9CO  /2o29  /::'  ,ç-ç-- 

5.41 LilkennevAylit  /3)( -'/3 3// .?C 4'/2  ''//eC  'b3/ ''s  '?&?  

-kadut -- 

- tienpito - - 	 - - 	 - - - - - - " - - -  

5.51  Puistot  ja  muut yleiset alueet  '/'/J  ' / & //,' '  / 7  3,/ 9  // ? 	- , 	' /4'3.^- 

'5.61  Jiltehuolto ______  2/,.  2'?/y  9'33' 4'O.3'2 $'3.2/  '/  'J' .3 3s  +'  

6  Kiimeistöt  2  /  27 33 e c  '  3 222? c g  ^- --  o 	' .'  /O  ç'g  ^/3/  '3'  ?  

7  LIIke-ja palvelutoiminta  22T 2 20 	?r 3.3 	 ' ¼^?  4' 	 -' 	P 4'32/e2 4'4'2.  4'?5/3 2O's2 

Yhteensã  '9S /22  /  /4'O,' /s -2'Y?2  //J/3 78932/9  2O9'/g.S  2322/2  



Oulun seudun  liikennetutkimus 
	 LOMAKE  2a 

26.9.1990  

Kustannussektori 	 Rahoitusosuudet=  tulot  (kunta)(1000  mk)  

Ipaajako 	 I 	1981 	1982 I 	1983 	1984 I 	1985 	1986 I 	1987 I 	1988 I 	1989 I 	1990 I 

OYlejshallinto  -?/1 3/2''O 333/' ?J' Yf//Q t9Ö  1  ^ ?" Cc'/c 
liArjestystoimi /$y'c /^'  /4'? /Y/V3  /2S /'7" /c>T( /?iO  v7 -2 ?33 
2  Tcrveydenhiiolto '?  /"33 /3 	3O /.3  / /.?  3  //  Y <'/22 ?4' 2 	S'2? 
3  Sosinalitoimi '?( 'c.c  /2C?- /7y' /''$2 2O2'(o  .232?? 

- S  
4Sivistystoimi 73qc/ //(  /2 	2c"( /4-'4'OT //Ö / 	'3 '?Cc'3? 2Ci7,  f9 
5  Kaavoitus-  ja  yleiset työt  C (2/ '7''( Z  ( CD S /7 c a 59/'f  '  2 	a 'c /  y ?/  t (.2 7 

5,01  Yleisten töiden  ltkja rakennusvirasto / ,  3  ? / 	7 3 /7 	')  ("7 2  ^'  2 	 '  7 2  ge -o 3 'yj 

5.O2Asemakaavoitus  /92 Y 0  ______  ?S'& 3C2VO '?  9-cfs -  $' - .P 
5.O3Tekn.suunnittelujarakentamlnen '/?tC(  /?2ö /22'23 //'?7( /s? /?2J2 /CC? /2.( /C'/7 //.S 
5.21  Mittnustoimba 3i'Z?  "O 2? _______ 2c'T  'C0 ?/. 	2 
5.41  Liikennevy1t /  V2 & 3 /C ( /'9 /,'C Z' t! O 2 3? (0'C 72 O  /  2 	'?  6 3 Z YO 3 	7  
-  kadut  - 	 - 

- tienpito - - 	 - . .  

5.5!  Puistot  ja  muut yleiset alueet  3 'r'& Ö 4'3O c /2  ?  7 f  .  2 fl C ?,«,'c ?  3 c 9"& 	' )  ç»6 '/ /O .:r,! 0 
5.61  Thtehuolto  .'2C 32 /-'3 ______  7_ 332 -  

6  Kili'tteistöt  3 _______  3 7/0 .2  S5'O 3  ?VO /'  322 //''? -/^ '.  2320  

7Liike-japalvelutoiminta O?S0 —30C.S7 - 3C?S p' -3Ps-/ - 3gc.2,' -V3o'3  '2/'3 -37V23 -.2o,  

Yhteensä  0L3  3'5'^ 3S('O  2t'3 3!'o 20  ______ 



Oulun seudun lienetumus 	
LO MAKE 2b 

26.9.1990  

Kustannussektori 	 Rahoitusosuudet._=  tulot (valtio)(1000 mk) 	_______ _______ 
_______ ________ ________ 

1982 1983 1984 1985 1986  - 	1987 1988 1989 1990 
pa.ajako  1981 

/ 	2 9/  / 	/ sö  /O  - 	9 
0  YIeisha1to / ?/ / 	/ 

_______ _______ / ? /  77 /3 2  
1  Jarjesstoimi ///7  

2TeeydenhuoltO  

-  
352 

3/? 3O3' 

Y7 

32o 

O?  
2/ 

öc  

//7/ /2C  

2P 23/ 

/  

O/3  

/3/  
3Sosiaitoin  

/? /?/  /2C  

/2/  

//  
///•  

2/? /3  
/?7  _______  

4Sivisstoimi  //?P  // 

5Kasvoitus—jayleiSöt  /9  _______ _______ 

0 
______  

0 C) 0 3 ó 0 
5.01  Yleisten töiden ljn rakennusvirasto  0 0 

0 0 0 C) 0 0 0  cJ  0 
5.02  Memaavoitus  C 

3 3 O  - ________  0 
5.03  Tekn.suunnittelu  ja rakenthrninen ________  /2  ________  

/O  _______  70  _______  0 
5.21  Mittustoim  O  

/2/  
_______ _______ 

______  

_______  
/0  // /  20 3  /  

5.41  Liilcenneväylät ______  ______ 

. - - - —kadut 

— tienpito - 	- . 	- . 	- . - - 	. - 	- - 	-  - 
Jo  _______  /0 /J  _______  

5.51  Puistotja  muut yleiset alut  0 /3  _______  
.2  _______  /C  / ______ ______ _______  73 0  

5.61  Jtehuolto 

6Kiiteistöt 

_______ 

______ 

_______  
/  2 	9 /0/. 

. 

/32  ______ ______ 

fff  

______ 

f:*  

______ 

:. 	:.2:  

______ 

. 
Yhteensã  /223 c2'(  2c2c2  

. 

?(J/ V9/  _______ 



Oulun seudun liikennetutkimus 
	 LOMAKE  2c  

26.9.1990  

listannussektori 	I 	 Rahoitusosuudet =  tulot (muu)(1000 mk) 	 -  

I  Paäiako 	 1981 I 	1982 	1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990  

OYleishallinto  V) 5 	'3  ?ô'ô  f'  '( 	'V 'C 	(  59  '(,'çç  

I  Järjestystoimi 6'V/C  37c3 C/(.2 7 	?'  S?(  tec  //çiç'  

2  Terveydenhuolto  // ? /'  V.23  / 	?  2  // /? 	C 2  / '  3  / ' 23o  - 2 	Cf  

3  Sosisalitoimi  /S'5  CZ1  3t 	72  .. ?'  3 //.S 3.3  ??  232  f/O 	/ YCy.2. 2yf( 

4Sivistystoiml  /99 -SS 3/'' 2 	?7 39'/3/  

5Kaavoitus-  ja  yleiset työt  //'2 /3'4'.g4' /92/c  /''/  ?C/7(  i/'y7  -/s3  CRC3  3' 3) 

5.01  Yleisten töiden ltkja rakennusvirasto _______ /  C /3 /3/  /(  7  // / ?  g /g3  SZ3  

5.02  Asemakftavoitus  /2. 3'/  _______  3  ??  3c/ /ç) C 2  _______ _______  

5.03  Tekn.suunnitteluja rakentftmlnen  3 24' /v?  ' /f?O /s'c  /cc -C 2 S73  ê['c1'7  

5.21  Mittaustotminta 9? /3  /.'  /Q 	
' 

/ 	3  / ? /  2 S'  /'  

5.41  LlikenneväylAt  

_______  

//4' ?2 //224' /C/)  /'  5•/? /9C/ //3''f /2s /2 O  

-kadut - - - - - * - 	- 

- tienpito ____________ - - 	- - . 	- - 	 - - -  

5.51  Puistot  Ja  muut yleiset alueet  2 /2 e  . 	3  . 	/O/ /.g/ 3 23  ?  2 22 '7 3" p  ! /'  c,'  ..? 	)  

5.61  Jdtehuolto - 	c 'V(  . 	?.33 33 '25  33c,y Y(C..$  Y'€ 'K 5/  _______ _______ 

6KRnteistöt -  SC  3t0/')q  3s9 -79(3  '/'/  '?V2 9('7  sôc  

7  Liike-  ja  palvelutoiminta ^ /R 2Oc(  33C/' 3O 328 '3O '3 	? ? 	V?  YOr'ff _______  

Yhteensä 3'Q'C  V/ç  V(.?WC  ''C2(  3?/3  (C/2  s.ç''c( s/c,2 



Kuntien liikenneväylien  rahoitus vuosina  1987-1990 (1000  mk) aiioituksen  

iakautuminen  

vuonna  1990  

Markkaa!  

asukas/  

vuonna  1989  Kunta  1987 _______  1988  1989  ________  1990  ________  

Oulu 

Haukipudas  

Kempele  

Kiimmki  

Muhos  

Oulunsalo  

11 

Ltmmka  

Tyrnava  

Ylikiiminki  

kunta  valtio  kunta  valtio  kunta  valtio  kunta  valtio  kunta  valtio  kunta  valtio  

77603 14209 85668 18212 78698 13077 94732 11131 760 887 794 132  

3270 443 3907 608 4125 147 4862 0 39 00 309 11  

3586 153 3748 200 4641 148 7489 140 60 11 485 15  

3329 209 2762 244 3577 302 6086 240 49 19 444 37  

1909 123 2120 130 2291 95 2248 50 1.8 04 311 13  

1547 175 1917 158 2835 56 3805 85 31 07 448 9 

1107 159 924 176 2427 525 2296 327 18 26 431 93  

713 254 834 309 1226 152 1083 100 09 08 271 34  

671 209 392 150 1193 152 1.022 152 08 12 337 43  

382 370 822 309 765 331 1096 324 09 26 237 103  

Yhteensä  11::I 	94117 16304 103094 20496 101778 14985 124719 12549 100 100  EIkesk.  406  kesk.  49 

U.  



Oulun seudun liikennetutkimus  1989-1 991  
Rahoitustarkastelu (Elinkustannusind.)  

1.00  - 
 0.95  -  

\\0 92 
1981=1.00 

0.85  - 
	

0 	

Elinkustannusindeksikäyrä]  

D  o.8o  
E 	 0.74 
K 

0.75 	
072 

069  

¶ 
 010 

0.56 
055 

1981 	1982 	1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991  

VUOSI  

eD 
 C.'  



Tielaitoksen rakentamisinvestoinnit  vuosina  1981-1990 (1000  mk) _____ ____________________________  

1981  ! .982  I  -  1983 1984 1985 1986 1987 I98 1989  iQO  summa  losuus lOv.  rahoituksessa  % lMk/asukas/1989  

40 246  Oulu 19417 21102 19391 12940 9056 11919 15952 19757 24410 22740  17bö84  

Flaukipudas  0 327 0 5260 4546 2000 740 0 1350 21200 35423 8 101  

Kempele  4097 600 3647 0 0 3375 24700 23000 33640 200 93259 21  :  3514  

Kiiminki  0 0 3 5500 6600 1200 3400 250 0 0 16953 4 0  

Muhos  0 798 5925 3350 4171 3000 1600 800 0 0 19644 4 0  

Oulunsalo  0 (3 754 4190 1500 0 3900 18772 5950 0 35066 8 940 

Ii 700 0 0 0 58 7650 1210 0 0 0 9618 2 0  

Liminka  538 5891 1774 580 1640 0 1598 803 1058 350 14232 3 234  

Tyrnãvä  0 441 2993 0 1380 0 2132 5997 10582 6150 29675 7 2986  

Ylikiiminki  0 828 2978 0 43(X) 1200 0 0 0 0 9306 2 0  

Hailuoto  0 0 0 0 0 0 4000 0 950 0 4950 I 1001  

Temmes  359 2757 61 580 0 0 O 0 0  
:  

0 

summa 24752 I 29987 .1 37465 31820 33251 30344 55232  [  
9379 7b990 50640 439860  kesk.  751 1  

indeksi  I 	1001 121 151 129 134 123 223 280 311 205j 

-J  



OULUN SEUDUN  LIIKENNETUTKIMUKSEN  (1 989-91)  OSARAPORTIT: 

Osaraportti  1. 	NOPEUSTUTKIMUS 8.1.1990 

Osaraportti  2. 	AUTOLIIKENTEEN LASKENNAT  28.8.1990 

Osaraportti  3. 	KEVYEN LIIKENTEEN TUTKIMUKSET  20.11.1990 

Osaraportti  4. 	TIENVARSIPOSTIKYSELY 31.12.1990 

Osaraportti  5. 	TIENVARSIHAASTATTELU 26.2.1991 

Osaraportti  6. 	RUCKAKUNTAHAASTATTELU 25.3.1991 

Osaraportti  7. 	MALLIT  JA  ENNUSTEET  30.8.1991 

Osaraportti  8. 	YHTEENVETORAPORTTI 17.9.1991 

Osaraportti  9. 	RAHOITUSTARKASTELU 17.9.1991 
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