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Veronkierron
tappiosuhde 1:30

H

uolestuttava uutinen on se, että Suomesta on
tullut ulkomaalaisten tekemän pimeän työn
veroparatiisi. Näin ainakin väitetään.
Harmaa talous on sellaista työtä ja toimintaa, josta
ei makseta lainmukaisia sosiaali- ja muita maksuja
eikä asianmukaista veroa. Ilmiön sanotaan koskevan
eniten rakennusalaa ja kaikkein eniten talorakentamista.
Asiaa tuntevat, kuten Rakennusliitto, kertovat, että
korkeintaan yksi kolmestakymmenestä Suomeen lähetetystä ulkomaalaisesta rakennustyöläisestä maksaa veroja tänne. Liiton mukaan rakennusalalla tehtiin toissa vuonna 30 000 henkilötyövuotta ulkomaisella työvoimalla. Työntekijöiden määrä on tätä suurempi, koska monetkaan eivät ole Suomessa koko
vuotta. Ja vain 1 000 henkilöä ilmoittautui veronmaksajiksi.
Harmauden keskellä kaikkein pimeintä on ulkomainen vuokratyö. Jos työntekijöitä Suomeen lähettävällä yrityksellä ei ole maassa kiinteää toimipaikkaa, ovat yritys ja sen työntekijät kaiken verovalvonnan ulkopuolella. Periaatteessa työntekijän olisi itse
ilmoittauduttava verottajalle. Mutta harva tätä edes
tietää ja jos tietääkin, ei valvonta ulotu tarpeeksi pitkälle.
Erityisesti ammattiyhdistysliike ja yrittäjäjärjestö
ovat elämöineet esiin tulleesta epäkohdasta. Muutoksen vaatimiselle on todella aihettakin, sillä verotuloja
jää saamatta toista miljardia euroa vuodessa. Tosin,
tarkkaan ottaen, eivät verot valtiolta jää saamatta. Niiden maksumiehinä vaan ovat sellaiset lainmukaisella
ja rehellisellä tavalla toimivat, jotka ovat veronkannon piirissä.
Olemme tilanteessa, jossa rakennusalan työttömyys kasvaa kohisten. Valtion rakennusalalle suunnatuista elvytystoimista putoaa tehoa, jos urakat annetaan väärin tai moraalittomasti toimivalle yritykselle. Raha valuu talouden harmauteen ja sieltä edelleen
rajojen taakse. Kilpailun tulee olla tervettä ja läpinäkyvää. Perusteetonta kilpailuetua ei saa hyväksyä.
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Harmaa talous on
kyettävä kitkemään pois
koko
rakennusalalta,
myös maarakentamisessa.
Kyse varmaankin on kilpajuoksusta lainkiertäjien
kanssa, sillä harmaan talouden pyörittämisessä
on mukana myös järjestäytynyttä rikollisuutta.
Liikkeelle on kuitenkin
lähdettävä laajalla rintamalla ja kaikkien osapuolten yhteistoimilla.
Ainakin tulee lainsäädäntöä muuttaa siihen
suuntaan, että maassa toimivalle yritykselle syntyy
välittömästi kiinteä toimipaikka Suomeen. Tällöin yritys ja sen työ tulee myös verottajan tietoon. Myös tulee helpottaa ja selkeyttää ulkomaisen työntekijän verojen maksujärjestelmää ja sekä valvontaa.
KYMMENEN SANAA

Harmaan talouden poiskitkeminen on veroa maksavien yritysten ja palkansaajien
etu.
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Ilmastonmuutos ja väylät

Ilmastonmuutoksen
vaikutus tiestön hoitoon
ja ylläpitoon
Dipl.ins. Olli Mäkelä, Destia Oy
FM Vesa Männistö, Tiehallinto
FT Ari Venäläinen, Ilmatieteen laitos
Valokuvat: Destia Oy:n kuva-arkisto

lmastonmuutoksella on suuria vaikutuksia
tienpitoon. Nykyisin eteläisessä Suomessa yleiset
käytännöt ja menetelmät siirtyvät vähitellen
pohjoisemmaksi. Monelta osin hoito ja ylläpito
muuttuvat kalliimmiksi. Alueellisesti muutosten
vaikutukset saattavat olla erisuuntaisia.

T

ulevia ilmastonmuutoksia arvioitaessa on
ratkaisevaa, millaisiksi ihmiskunnan päästöt ja niistä seuraavat kasvihuonekaasujen pitoisuudet
tulevaisuudessa kehittyvät.
Tähän vaikuttavat mm. maapallon väestömäärän kehitys, maailmantalouden kehitys ja käytettävät energiantuotantotavat. Koska erilaiset kehityssuunnat ovat
mahdollisia, ilmastonmuutoksen vaikutuksista on luotu useita skenaarioita. Halutessamme mahdollisimman
luotettavan arvion Suomen
tulevasta ilmastosta, tarvitaan arvion tekemiseen
usean ilmastomallin tulokset.

minen ja lumipeitteinen talvi
lyhenee ja kesän hellepäivien määrä lisääntyy. Roudan tunkeutumissyvyys pienenee merkittävästi vuosisadan loppuun mennessä.
Muutokset Suomessa ovat
voimakkaampia kuin maa-

pallolla keskimäärin. Maan
eri osissa on eroja. Arvioiden mukaan vuoteen 2100
mennessä syksyn ensimmäinen pakkanen viivästyy 2030 vrk ja kevään viimeinen
pakkanen vastaavasti aikaistuu 20-30 vrk. Pakkaspäivien (lämpötilan vuorokausiminimi pakkasen puolella)
kokonaismäärä vähenee linjan Kemi-Kajaani pohjoispuolella 50-60 vrk, eteläpuolella 60-70 vrk ja Perämeren rannikolla yli 70 vrk.
Pakkaspäivät vähenevät eniten syksyllä ja keväällä, mutta pakkaspäivien vähenemi-

nen myös talvella johtaa nykyistä hajanaisempaan pakkaskauteen.
Vaikka talvisateiden odotetaan lisääntyvän, sekä sadepäivien että vuorokausimaksimien osalta, aiheuttaa
lämpötilojen kohoaminen
lumisateiden ja lumipeitteen
vähenemistä erityisesti Suomen etelä- ja länsiosissa. Lumipeite saapuu myöhemmin
ja se sulaa aikaisemmin.
Kasvavien talvisademaksimien vuoksi voivat liikennettä suuresti haittaavat lumimyräkät voimistua. On
mahdollista, että eteläranni-

Ilmastonmuutos Suomessa
Suomen ilmastoon keskilämpötilan arvioidaan nousevan vuoteen 2040 mennessä yli 2 °C ja sademäärän
lisääntyvän 5-10 %. Sekä
lämpötilan nousu että sademäärän lisäys ovat suurempia talvella kuin kesällä. Ter6

Rahoitusta päällysteiden kunnostukseen ja paikkauksiin on lisätty viime vuosina, mutta tarpeen ennustetaan edelleen kasvavan voimakkaasti.
5-6/2009
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Miten ilmastonmuutos
heijastuu tienpitoon
Teiden hoidossa sääolot vaikuttavat suoraan osaan hoitotoimenpiteistä. Esimerkiksi
lumisade käynnistää aurauksen, jolloin lumisateiden
määrä heijastuu suoraan aurausten määrään ja kustan-

Muutokset
toimenpidemäärissä ja
menetelmissä
Ilmastonmuutos

Muutokset
tiestön
tilassa

Kuva 1. Ilmastonmuutoksen vaikutusmekanismit tiestön hoitoon ja ylläpitoon ja
niiden kustannuksiin.
nuksiin. Toisaalta osa hoitotoimenpiteistä, kuten polanteen poisto suolaamalla tai
höyläämällä, käynnistyy tienpinnan tilan perusteella.
Tienpinnan tilaan, kuten polanteisuuteen taas vaikuttavat
toisaalta sääolot ja toisaalta
edeltäneet hoitotoimenpiteet, joten tältä osin vaikutusmekanismit ovat monimutkaisempia (kuva 1).
Ylläpitoon sääolot heijastuvat yleensä siten, että ne
aiheuttavat muutoksia tiestön tilassa ja sitä kautta toimenpiteiden tarpeessa. Esimerkiksi päällysteiden osalta märkien ja paljaiden tienpintojen yleistyminen edistää nastarengaskulutusta,
mikä lisää päällysteiden korjaustarvetta. Kelirikkokorjausten tarpeen osalta vaikutusmekanismit ovat monimutkaisempia liittyen sademääriin, maan routaantumisaikaan, routaantumissy-

Kelijakauma koko maassa talvina 2005 - 08
Paljas

Ohut jää

Paljaat ajourat polannetiellä

2007-08

49

2006-07

47

2005-06
0%

28

7

11
20 %

11

27

15

21
40 %

Irtolumi tai sohjo

27
37

60 %

80 %

6
4
3
100 %

Kuva 2. Maanteiden talvikelien jakauma talvikausina
2005-2008 talvihoidon laatuseurannan mukaan.

vyyteen vaikuttavaan talven
pakkassummaan sekä roudan sulamisajan sääoloihin.
Talvihoito
Talvien leutonemisen myötä
paljaiden teiden osuus lisääntyy. Lauhoina talvikausina 2006-08 paljaiden tai
paljaan näköisten, mutta
liukkaiden teiden osuus oli
yli puolet tiestöstä, kun talvikautena 2005-06 tällaisia

muutos Suomessa voimakkaampi kuin maapallolla keskimäärin
muutoksen nopeuteen vaikuttaa oleellisesti kasvihuonekaasupäästöjen määrä
etenkin talvilämpötilat kohoavat ja talvisateet lisääntyvät
hyvin alhaiset lämpötilat harvinaistuvat
kesän hellejaksot yleistyvät
lumipeiteaika lyhenee
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Kattava polanne
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Keskeisiä ilmastonmuutoksen piirteitä Suomessa:
•
•
•
•
•
•

Muutokset
hoidon ja
ylläpidon
kustannuksissa

Muutokset
sääoloissa

Talvi

kolta tuttuja lämpimän meren ja kylmän ilman yhteisvaikutuksesta syntyviä sankkoja lumisateita alkaa esiintyä myös Suomen suurien
järvien rannoilla, kun järvet
jäähtyvät hitaammin ja pysyvät pitempään jäättöminä.
Talvihoidon
kannalta
hankalia jäätäviä sateita
esiintyy nykyilmastossa koko Suomen keskiarvona
noin 8 kertaa vuodessa. Tulevaisuudessa jäätävien sateiden odotetaan pääosin
vähentyvän, mutta Suomen
pohjoisosissa on odotettavissa jäätävien sateiden lievää lisääntymistä, kun lämpötilat nollan tuntumassa
yleistyvät.
Talven pakkasten leudontuessa maan routaantuminen vähenee nykyisestä, tosin hupeneva lumipeite ei
toisaalta hidasta sen muodostumista entiseen tapaan.
Teiden alla roudan maksimipaksuuden odotetaan tippuvan Etelä- ja Keski-Suomessa nykyisestä 100-150 cm:stä
vuosisadan lopulle tultaessa
arvoon 50-100 cm. PohjoisSuomen osalta vastaava
muutos on nykyisestä 200300 cm:stä arvoon 100-200
cm maaperän koostumuksesta riippuen.

teitä oli vain 39 %. Osittain
tai kokonaan polanteisten
teiden osuus on vastaavasti
vähentynyt noin 60 %:sta
noin 40 %:iin (kuva 2).
Tienpintojen kelijakautumassa on suuria eroja sekä
alueellisesti että talvihoitoluokan mukaan. Uudenmaan ja Turun tiepiireissä
70-80 % maanteistä on ollut
talvina 2006-08 paljaita. Lapin tiepiirissä paljaiden teiden osuus on ollut 15-25 %
pääosan teistä ollessa polanteisia. Talvihoitoluokkien Is
ja I tiet ovat koko maassa
pääosin paljaita. Talvihoidon toimintapolitiikan kannalta on merkittävää paljaiden tienpintojen yleistyminen talvihoitoluokassa Ib,
jossa niiden osuus lisääntyi
talven 2006-07 32 %:sta 5055 %:iin talvina 2006-08. Polanteiden ylläpito muuttuu
entistä vaikeammaksi ja paine teiden paljaaksisuolaamiseen lisääntyy.
7
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Ilmastonmuutos ja väylät
Talvihoidon kustannuksista 90 % muodostuu lumenpoistosta ja liukkauden
torjunnasta. Talvina 2006-08
aurausmäärät ovat vähentyneet aikaisempiin vuosiin
verrattuna etelä- ja länsirannikolla, mutta muualla ei
selkeitä muutoksia ole havaittavissa. Leutoina talvina
2006-08 suolausta on tarvittu
aikaisempaa enemmän erityisesti sisämaassa ja pohjoisrannikolla, mutta eteläja länsirannikolla on selvitty
aikaisemmilla suolausmäärillä. Talvina 2006-08 hiekoitusta on tarvittu aikaisempaa
enemmän erityisesti Pohjoisja Itä-Suomessa (kuva 3).
Talvihoidon osalta eteläisen Suomen olosuhteet ja
käytännöt siirtyvät pohjoisemmaksi. Pääteiden suolauskynnys etenee pohjoi-

seen 10-15 km vuodessa.
Talven
suojasääjaksojen
vuoksi polanneteiden ylläpito hankaloituu yhä pohjoisempana. Lounaisella rannikolla paljaiden sorateiden
talvihoito on erityisen hankalaa. Talvihoidon asiantuntijoiden yleisnäkemys on, että ”aurauksen kanssa pärjätään, mutta liukkaudentorjunta vaikeutuu”.

Päällystetyt tiet
Päällystettyjen teiden urautumista tutkittiin Tiehallinnon kuntorekisteriaineiston
perusteella. Urautumisen todettiin vuosina 2003-07 lisääntyneen keskisessä Suomessa ja rannikolla keskimäärin 30-45 %, mutta pysyneen itäisessä Suomessa ja
Lapissa ennallaan. Päällys-

Kuva 3.Yhteenveto ilmastoalueittain talvien 2006-08 talvihoidon toimenpidemääristä verrattuna aikaisempiin
talviin 2003-06. Lähde: Tiehallinnon AURA-järjestelmän
tiedot.

Leutoina talvina 2006-08 suolausta on tarvittu aikaisempaa enemmän erityisesti sisämaassa ja pohjoisrannikolla, mutta etelä- ja länsirannikolla on selvitty aikaisemmilla suolausmäärillä.
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teiden kulumista selvitettiin
yhdistämällä kuntorekisteriaineisto ja Ilmatieteen laitoksen sääasematiedot. Aineistosta ei kuitenkaan saatu
esiin selviä yhteyksiä sääolojen ja päällysteiden kulumisen välillä.
Lämpenevien
ja
vesisateisempien talvien myötä
päällysteet ovat entistä pidempään märkiä ja paljaita,
jolloin ne kuluvat nopeammin kuin kuivalla pakkassäällä ja varsinkin polanteisina. Lisääntyvät sulamis-jäätymissyklit rapauttavat päällysteitä ja nopeuttavat reikiintymistä. Erityisesti huonot päällysteet (vanhat öljysoratiet, SOP-tiet) ovat
herkkiä
reikiintymiselle.
Roudan sulaminen ja pohja-

vedenpinnan tason nousu lisäävät tierakenteiden deformaatioita (pysyviä muodonmuutoksia), mikä näkyy erityisesti alemmalla tieverkolla päällysteen urautumisena
ja ajourien välisen harjanteen lisääntymisenä.
Rahoitusta päällysteiden
kunnostukseen ja paikkauksiin on lisätty viime vuosina,
mutta tarpeen ennustetaan
edelleen kasvavan voimakkaasti. Päällysteiden bitumipitoisuuksia on jo nostettu
vaurioitumisen hidastamiseksi.

Soratiet
Sorateiden osalta ilmastonmuutoksella on suurimmat
vaikutukset kelirikkoisuu5-6/2009

