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ESIPUHE 

TiehankkeidLli d1KOLUSe1 iiysisi on »lipal isonaiuojen osalLa kay LeLiy laliina 
haittojen laadullisia ja määrällisiä arviointeja. Haittojen kustannuksia ei tarkaste-
luihin ole voinut sisällyttää, sillä yhtenäiset perusteet haittojen arvottamiselli 
puuttuvat. Ympäristövaikutusten kustannusten huomioimista päätöksenteon yhtey-
dessä on vaadittu useissa eri yhteyksissä. Ympäristön ja kehityksen Suomen 
toimikunnan mietinnössä ehdotetaan, että liikennepoliittisia ratkaisuja tehtäessä ja 
erityisesti, milloin on käytettävissä vaihtoehtoisia liikennemuotoja, myös sellaiset 
ympäristövaikutusten aiheuttamat yhteiskunnalliset kustannukset, joita ei nyt 
pystytä arvottamaan otetaan sopimuksenvaraisina summina huomioon. 

Tiehallituksen kehittämiskeskus tilasi Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tie- ja 
liikennelaboratoriolta selvityksen, jonka tarkoituksena oli kartoittaa ulkomailla 
käytössä olevia ympäristöhaittojen arvottamismenetelmiä. Työ rajattiin koskemaan 
vain pakokaasu- ja meluhaittoja. Selvityksen laativat dipl.ins. Pekka Aaltonen ja 
tekn.tri Veli Himanen. 

Tiehallitus perusti työtä tukemaan seurantaryhmän, johon pyydettiin asiantuntijoita 
eri tahoilta. Seurantaryhmään kuuluivat Matti Ylösjoki liikenneministeriöstä, Ilkka 
Heikkinen ympäristöministeriöstä, Sakari Uimonen ja Markku 011ikainen Helsin-
gin yliopiston kansantaloustieteen laitoksesta, Torsti Loikkanen Valtion teknillises-
ta tutkimuskeskuksesta sekä Pauli Veihonoja, Anders Jansson ja Mervi Karhula 
tiehallituksen kehittämiskeskuksesta. 

Seurantaryhmä on pohtinut ympäristöhaittoj en arvottami sel le asetettavia vaati muk-
sia ja miettinyt tarvittavia jatkoselvityksiä. Työryhmä on kokoontunut kaksi 
kertaa. Tiehallituksessa tullaan syksyn 1990 aikana päättämään niistä jatkotoimis-
ta, joita tarvitaan melu- ja pakokaasuhaittojen kustannusten selvittämiseksi ja 
miten ne voidaan ottaa huomioon tiesuunnitelmien kustannuslaskelmissaa. 

1. 8. 1990 
Tiehallitus 
Kehittämiskeskus 



TIIVISTELMA 

Tämän esitutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten pakokaasupäästöjen ja 
melun vaikutuksia arvioidaan rahassa tiehankkeiden suunnittelussa ulkomailla. 
Tielaitoksen tiehankkeiden suunnittelussa on tarkasteltu päästöjen ja melun 
määrää. Rahallisen arvon määrittämiseen on tarvetta, koska muitakin tiehankkei-
den haittoja ja hyötyjä arvioidaan rahassa. 

Tässä työssä tarkasteltujen Ruotsissa, Tanskassa ja Saksan Liittotasavallassa 
käytettyjen arvottamismenetelmien perusteella voidaan todeta, että haitta-arvojen 
määrityksissä on jouduttu: 
- 	tyytymään erittäin karkeisiin oletuksiin haitan määrästä ja laadusta, 
- 	jättämään osa haitoista pois tai perustamaan koko laskenta muuhun kuin 

suoriin haittavaikutuksiin, 
- 	tekemään "sopivia" korjauksia, kun luvut tuntuvat pieniltä. 

Myös haitankokijoiden määrittely, varsinkin pakokaasupäästöjen osalta, on osoit-
tautunut vaikeaksi. 

Ulkomaisten menetelmien soveltaminen suomalaisiin tiehankkeisiin osoittautui 
hankalaksi erityisesti lähtötietojen puutteellisuuden vuoksi. Esimerkilaskelmat 
yhdessä tiehankkeessa osoittivat huomattavia eroja eri maiden menetelmien 
antamien tulosten välillä. Muiden maiden menetelmiä ei voida suoraan käyttää 
Suomessa. Eri päästölähteiden osuudet ympäristössä havaituissa muutoksissa 
vaihtelevat eri maissa, joten haittojen arvottamisen tulee perustua suomalaisiin 
tutkimustuloksiin. 

Päästöjen ja melun haittavaikutusten kustannuksia ei pystytä toistaiseksi kohtuulli-
sella tarkkuudella määrittelemään. Jos näille haitoille aiotaan tielaitoksessa käyttää 
raha-arvoja, kannattaa ottaa käyttöön sopimuksenvaraisia arvoja, joita tiedon 
lisääntyessä tarkistetaan. 

Haitat voidaan ryhmitellä kahteen: 
- 	paikalliset haitat, joihin sisältyy melu ja päästöjen paikalliset terveyshaitat, 
- 	muut haitat, joihin sisältyy päästöjen seudulliset, valtakunnalliset ja globaa- 

liset haitat. 

Tiensuunnittelulla vaikutetaan ensisijaisesti paikallisiin haittoihin. Muihin haittoi-
hin voidaan vaikuttaa ennemminkin liikennepolitiikalla. 

Paikallisten haittojen arvioimiseksi menetelmän täytyy pystyä erottelemaan 
tiehankkeiden pakokaasujenja melun vaikutukset eri olosuhteissa. Tämä edellyttää 
melutasojen ja pakokaasujen aiheuttamien pitoisuuksien arvioimista sekä melusta 
ja pakokaasuista häiriytyvien määrän määrittelyä. 

Päästöjen seudulliset, valtakunnalliset sekä globaaliset vaikutukset voidaan sitoa 
päästöjen määrään ja laatuun ja määritellä kullekin päästöjen ainesosalle hinta. 
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1 	JOHDANTO 

1.1 	Tiehankkeiden vaikutukset 

Tiehankkeiden vaikutuksia voidaan tarkastella eri alueellisilla tasoilla. Niitä 
voidaan tarkastella myös vaikutusten ominaispiirteiden mukaan, kuten liikkuvuus, 
turvallisuus jne. (taulukko 1). Mitä lähempänä tiehanketta ollaan ajallisesti ja 
paikallisesti sitä konkreettisempia ja helpommin arvioitavissa olevia vaikutukset 
ovat. 

Taulukko 1. Arviointikehikko. 
HIERARKKISET 
TASOT 

VAIKUTUSRYHMÄT 

LIIKKUVUUS TURVALLISUUS YMPÄRISTÖ- RAHA ENERGIA 
VAI KUTUKSET 

Nopeus, aika, Onnettomuudet, Melu, päästöt, 	'Suorat kulut Kustannuserä 
rnukavuus ja turvallisuuden tärinä, 	visuaali- 
sopivuus tunne set vaikutukset, 

maa-alueiden 

1 käyttö 

Seudullinen Asuntojen, työ- Onnettomuuksien Ilman ja veden Rakentamisen Kustannuserä 
paikkojen, pal- luk.xnäärä ja 	Isaastuminen, tuoma aktivi- 
veluiden ja jakauna maankäytön muu- teetti, 	elin- 
vapaa-ajan koh- tokset keinoelämän 
teiden tavoi- myöherrinät muu- 
tettavuus tokset, 	kulje- 

tusmandol 1 isuu- 
det ja -kustan- 
nukset 

Valtakunnallinen Eri  seutujen Kansanterveys Ilman ja veden Rakentamisen Polttoaineiden 
välinen tavoi- saastul,inen, vaikutus ja ajoneuvojen 
tettavuus metsien vaurioi- valtion budjet- kauppa 

ti-Ininen tim, 	ulkomaan 

1 kauppa, verot 

Globaalinen Maiden väliset Kansanterveys Ilman saastuni- Autojen ja Polttoainei- 
yhteydet nen, 	biosfäärin polttoaineiden den kauppa, 

tulevaisuus kansainvälinen Ifossiilisten 
kauppa polttoaineiden 

___________ L __________ __________ ________________________________ 
käyttö 

Monissa tiehankkeissa on tärkeänä tavoitteena matka-aikojen lyhentäminen. 
Matka-aikojen muutoksille lasketaan hyöty, jota verrataan rakennushankkeen 
kustannuksiin. Pienempää osaa näyttelevät yleensä ajoneuvo- ja kunnossapitokus-
tannusten muutokset. Tieliikenteen kielteisinä seurausvaikutuksina onnettomuudet 
ja ympäristövaikutukset, tavalla tai toisella arvioituna, lisätään edeliisiin vaikutuk-
sun. Onnettomuuksien osalta on jo muodostunut vakiintunut käytäntö näiden 
rahallisesta arvottamisesta. Samoin on kerätty runsaasti tilastoa, johon arviot 
onnettomuusmäärien muutoksista voidaan perustaa. Ympäristövaikutukset (melu, 
päästöt, tärinä, visuaaliset vaikutukset, maa-alueiden käyttö) muodostavat hetero-
geenisen ryhmän, jota on vaikea kvantitatiivisesti hallita puhumattakaan rahallisen 
arvon määrittämisestä. Lisäksi päästöillä on hyvin laaja-alaisia ja pitkäaikaisia 
vaikutuksia. Tieliikenteen vuodessa aiheuttaman melun ja päästöjen rahallisessa 



arvottamisessa on päädytty lukuihin, jotka ovat samaa suuruusluokkaa kuin 
tielaitoksen vuosibudjetti (Aaltonen & et al 1988). Tiehankkeiden suunnittelussa 
on eri vaikutuksilla siten hyvin erilainen merkitys ja tarkkuus (kuva 1). 

SUURI 	RAKENNUSKUSTANNUKSET 
MATKA-AJAN MUUTOS 

MERKITYS 
TIEHANKKEEN 
SUUNN 1 TTELUSSA 

LI IKENNEONNETTOMUUDET 
1 	AJONEUVOKUSTANNUKSET 

MELU 

PIENI 
PÄÄSTÖT 

HYVÄ 	TARKKUUS RAHASSA ARVOTETTUNA 	HUONO 

Kuva 1. Rahassa arvotellujen vaikutusten merkitys ja tarkkuus tiehankkeiden 
suunnittelussa. 

Melun ja päästöjen vaikutukset ovat ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia. Melu on 
vain paikallinen ongelma, mutta päästöt vaikuttavat kaikilla tasoilla, paikallisesta 
giobaaliseen. Melu ei leviä tien lähialuetta laajemmalle ja sen vaikutus loppuu 
liikenteen loppuessa. Päästöt jäävät luonnon kiertokulkuun ja niiden seuraus- 
vaikutusten ajallinen ulottuvuus on pitkä. Melu on myös laskennallisesti hel-
pommin hallittavissa kuin päästöt. Vaikka melun rahallinen arvottaminen ei ole 
kovin helppoa, tekee päästöjen vaikutusten laaja-alaisuus ja pitkäaikaisuus arvotta-
misen vielä vaikeammaksi. 

Tieliikenteen päästöjen vaikutukset voidaan ryh mi tellä alueellisen ulottuvuuden 
mukaan neljään osaan: 

1. Paikalliset terveysriskit kaupunkialueilla syntyvät hengitettäessä pakokaasuja 
ja näistä syntyneitä yhdisteitä vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla tai niiden 
läheisyydessä. 

2. Seudulliset terveysriskit kaupunkiseuduilla, jotka syntyvät kun pakokaasut, 
hiukkaset ja näistä syntyneet yhdisteet leviävät ja kattavat koko alueen, 
joskin pienempinä pitoisuuksina kuin välittömästi vilkkaiden teiden läheisyy-
dessä. 

3. Hapan sade on valtakunnallisen ja Euroopan tason ongelma. Se aiheutuu 
erityisesti rikkidioksidista, typen oksideistaja hiilivedyistä. Se vahingoittaa 
maaperää ja on ilmeisesti yhdessä maanpintatason otsonin kanssa syypää 
metsätuhoihin samoinkuin erilaisiin rakennusten, monumenttien yms. vau-
rioitumiseen. Otsonia syntyy maanpinnalla auringon vaikutuksessa typpiok-
sideista ja hiilivedyistä. 



	

4. 	Ilmaston muutos, mikä johtuu ilmakehään kertyvistä kasvihuonekaasuista 
(hiilidioksidi, metaani, typpioksidit, CFC-aineet ja alailmakehän otsoni). 
Ilmaston muutos on luonteeltaan giobaalinen kysymys. 

Tieliikenteen päästöjen arvottaminen edellyttäisi seuraavan ketjun hallintaa: 

PÄÄSTÖT 

PITOISUUDET 

HAlliTA VAIKUTUKSET 

KUSTANNUKSET 

Tällä hetkellä pystytään kohtuullisella tarkkuudella laskemaan päästöjen määrä eri 
olosuhteissa. Pitoisuuksista on hajanaista mittaustietoa ja niiden muutosten 
ennakointiin on käytettävissä laskentamenetelmiä. Siitä, missä määrin ja millaisia 
haittoja eri pitoisuudet ja annokset aiheuttavat, on tietoa vielä vähemmän. Eri-
laisille haitoille pystytään sinänsä laskemaan kustannuksia. Ongelmana on epävar -
muus siitä, mistä haitat johtuvat ja jos ne johtuvat ilman saasteista niin, mikä 
osuus on tieliikenteen päästöillä. 

	

1.2 	Kansainvälinen kehitys arvottamisessa 

Ympäristövaikutusten arviointi on saanut lisääntyvää huomiota kaikissa maissa ja 
on nykyään pakollinen Euroopan yhteisön maissa. Tavallisesti arviointiin sisältyy 
melu, visuaaliset vaikutukset, ekologiset vaikutukset ja alueiden erottaminen. 
Viime vuosina on erityisesti kiinnitetty lisääntyvää huomiota päästöihin. Suunnitte-
luohjeissa on eri maiden välillä suuria eroja (taulukko 2). 
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Taulukko 2. Melun ja päastöjen arvottaminen eri maissa. 
MAA MELU PÄÄSTÖT 

Englanti Ilmoitetaan niiden kiinteistöjen tyyppi 	ja ILmoitetaan niiden asuinhuoneistojen 
lukumäarä, 	joiden melutaso muuttuu. Melu- maarä, 	joiden hiitimonoksidipitoisuu- 
tason muutosta ei arvoteta rahassa dessa (laskettuna kandeksan tunnin aika- 

jaksona) tapahtuu muutoksia. Tapahtu- 
neita muutoksia ei arvoteta rahassa. 

Saksan Melun muutos arvotetaan rahassa. Paikallisen ilman laadun muutos 
Liittotasa- arvotetaan rahassa. 
valta 

Ranska Melu mainitaan, ei arvoteta. Päästöt mainitaan, ei arvoteta. 

Belgia Asukkaille koituva häiriö käsittää m. melun ja päästöt. Lasketaan asukkaiden luku- 
määrä 100 metrin etäisyydellä tien rnoteninin puolin. Monikriteerianalyysiä varten 
annetaan häiriölle pisteitä, 	jotka riippuvat vain asukastiheydestä. 

Ruotsi Arvotetaan Arvotetaan 

Tanska Arvotetaan 

Käytännössä sovelletaan vielä suunnitteluohjeita yksinkertaisempia menetelmiä 
(vrt. Himanen 1987). Esimerkiksi Ranskassa on vuodesta 1964 alkaen annettu 
ohjeita tiehankkeiden arvioimiseksi, viimeinen ohje on vuodelta 1986. Tästä huoli-
matta ei likikään kaikissa tapauksissa arviointia ole tehty. 

Englannissa selvitetään parhaillaan mandollisuuksia arvottaa sekä päästöjä että 
melua rahassa. 

Euroopan eri maissa, DRIVE-projektin yhteydessä, tehdyssä kyselyssä oltiin 
likimain yksimielisiä siitä, että melu ja päästöt voidaan ilmoittaa numeroarvoilla, 
mutta rahassa arvottamisen suhteen vallitsi paljon epävarmuutta (taulukko 3). 

Taulukko 3. Melun ja päästöjen kvantfiointi  ja rahassa arvottaminen, DRIVE-
projektin kyselyn mukaan. 
VAIKUTUS MAHDOLLISUUS ILMOITTAA RAHASSA ARVOTTAMISEN 

NUMEROAR VOI LLA MAHDOLL 1 SUUDET 
kyllä 	ei 	ehkä kyllä ei 	ehkä 

MeLu 11 	- 	- 3 1 	4 
IPäästöt 
_______ 

10 	- 	1 
________________ 

3 
________________ 

1 	4 
J 

Pearceja Markandya (1989) toteavat OECD:lle tekemässään ympäristövaikutusten 
raportissa rahassa arvottamisesta, että erilaisten arviointimenetelmien tarkkuus on 
mielipidekysymys. Varsinaisesti ei ole kysymys siitä mikä menetelmä on paras 
vaan siitä mikä sopii kyseessä olevaan ongelmaan. Yleensä on käytettävissä useita 
vaihtoehtoisia tekniikoita. 
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Tiehankkeiden suunnitteluohjeissa Euroopassa on melua arvotettu seuraavasti: 
- 	melun torjunnan kustannukset eli yleisimmin ikkunarakenteiden paranta- 

minen. 
- 	talojen hintamuutokset, joiden on katsottu kuvaavan maksuhalukkuutta. 

Kumpaankin määritystapaan liittyy useita ongelmia: 
- 	ikkunoita joudutaan pitämään myös auki, jolloin melun eristäminen ei toimi, 

lisäksi oleskellaan myös ulkona, 
- 	talojen hintamuutokset riippuvat ratkaisevasti markkinatilanteesta - missä 

maann markkinoilla on meluttomia ja melullisia taloja. 

Tiehankkeiden suunnitteluohjeissa Euroopassa on päästöjä arvotettu seuraavasti: 
- 	estäminen; halutun päästötason saavuttamisen hinta. 
- 	maksuhalukkuus; paljonko ollaan valmiita maksamaan, jotta väitetään 

sairastumisriskiä. 
- 	resurssit; päästöjen aiheuttamat kustannukset kuten menetetty työpanos, 

sairaanhoitokulut, jne. 

Eri maissa tiehankkeiden suunnittelussa käytetyt menetelmät keskittyvät yleensä 
paikallisiin terveysvaikutuksiin. Ruotsissa on lisäksi otettu mukaan myös happa-
man sateen aiheuttamia korroosiohaittoja ja sadon alenemista. Kaikissa on tarkas-
telun kohteena pakokaasujen yleisimmät aineosat, pieniä mandollisesti hyvinkin 
haitallisia osia (karsinogeenit ja mutageenit) ei tarkastella. 

Hiilidioksidiaja siihen liittyvää kasvihuoneilmiötä ei suunnitteluohjeissa myöskään 
tarkastella enempää kuin luonnolle, erityisesti metsille, aiheutuvaa haittaa. Näiden 
mukaan ottamisella voisi kuitenkin olla varsin suuri vaikutus. Hansson ja Lekseli 
(1989) ovat esittäneet laskelman, jossa Ruotsin tieliikenteen hiilidioksidipäästöt on 
arvotettu 4,7 - 7,6 mrd kruunuksi vuodessa. Laskelman lähtökohtana on haitta- 
maksu, joka tarvittaisiin hiilidioksipäästöjen kasvun pysäyttämiseen. Vastaavalla 
tavalla he ovat arvottaneet tieliikenteen luonnolle aiheuttamat haitat, 4,8 - 8,8 mrd 
kruunuksi vuodessa. Kumpikin näistä on suurempi kuin taajamien terveysriski, 
jonka he ovat arvottaneet 3,8 mrd kruunuksi vuodessa. 

Yhteenvetona melun ja päästöjen arvottamisesta Euroopassa voi todeta, että 
- 	erityisesti päästöjä tutkitaan paljon, 
- 	tiedonpuute on edelleen suuri, 
- 	suunnitteluohjeissa esitetyt menetelmät ovat perusteiltaan sekä yksinkertaisia 

että epätarkkoja, 
- 	päästöjen hinta on nousussa, johtuen uusien vaikutusten mukaan otosta 

arvottamiseen ja päästöjen vaikutusten kumuloitumisesta. 
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2 	RUOTSALAISTEN, TANSKALAISTEN JA LÄNSISAKSA- 
LAISTEN ARVOTTAMISMENETELMIEN KUVAUS 

2.1 	Meluhaitat 

2.1.1 Ruotsi 

Ruotsissa meluhaittojen arviointi perustuu melusta häiriintyvien määrään (Effekt-
katalog 1989). Häiriintyvien määrä lasketaan vertaamalla eri melutasoilla asuvien 
asukkaiden määrää taulukkoon, joka ilmoittaa eri melutasoilla häiriintyvien 
määrän prosentteina. Melutaso voidaan laskea pohjoismaisella melumallilla tai 
pikamenetelmällä. Pikamenetelmä antaa melutason 10 m etäisyydellä tien kes-
kilinjasta. Muilla etäisyyksillä melutaso saadaan siten, että melutaso vähenee 6 
dB(A):ta etäisyyden kaksinkertaistuessa. 

Koska asukasmäärien selville saaminen on useimmiten vaikeaa, voidaan käyttää 
seuraavia keskiarvoja: 

Kerros- ja 2 asukasta/asunto 
rivitalot 	0,2 asukasta! metri j ulkisivua!kerros 

0,6 asukasta/ikkuna 

Pientalot 	3 asukasta/rakennus 

Häiriintyvälle ihmiselle on määritetty haitta-arvo (nykyisin 4 550 markkaa/häiriin-
tyvä vuodessa). Yksikköhinnan ja häiriintyvien määrän avulla saadaan arvo koko 
meluhaitalle. Tiehankevaihtoehtoja vertailtaessa pitää laskea meluhaitta, jokaisesta 
vaihtoehdosta kaikista niistä alueista, joissa melutasossa tapahtuu muutoksia. 

Meluhaitan arvottaminen perustui alunperin melun estämiskustannuksiin ja 
tutkimukseen, jossa tarkasteltiin melun vaikutusta kiinteistöjen hintaan. Arvottami-
nen on ensimmäisen kerran esitetty vuoden 1981 Effektkatalogissa. 

Effektkatalog 1981 

Tukholmassa Hammar (1974. Ref Effektkatalog 1981) on tutkinut, miten liiken-
teen haitat vaikuttavat omakotitalokiinteistöjen hintoihin moottoritie E3:n läheisyy-
dessä Täbyssä. Kiinteistöjen hinnat olivat 4 - 23 % pienempiä melualueella 55 - 
70 dBA verrattuna vastaavaan alueeseen, jolla ei ollut meluhaittoja (kuva 2). 
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Kuva 2. Kiinteistöjen arvonaleneminen eri melutasoilla. 

Tästä saadaan kustannus henkilöä kohden olettamalla kiinteistön hinnaksi 65 000 
markkaalhenkilö. Tällöin arvonalennus on 2 600 - 19 000 markkaalhenkilö 
melualueella 55 dBA - 73 dBA verrattuna meluhaitattomaan alueeseen. Tästä 
voidaan diskonttaamalla laskea jaksotettuja kustannuksia (esim. vuosikustan-
nuksia). Yhden alueen tutkimusta ei voida laajentaa koskemaan muita alueita. 
Tutkimus osoittaa melutasojen vaikuttavan hintaan. 

Toinen vaihtoehto kustannusten laskemiseen on määrittää rakennustekniset 
kustannukset toimenpiteille, joilla asuntojen meluhaitat poistetaan. Tämä on tehty 
kanden laskentaesimerkin avulla, joista toinen koskee pientaloaluetta ja toinen 
kerrostaloaluetta. Melunestäminen on tehty edullisimmalla menetelmällä tai 
yhdistelmällä seuraavista toimenpiteistä: ikkunoiden eristämisen parantaminen, 
ikkunoiden vaihto ja korkean tai matalan meluesteen rakentaminen. Toimenpiteet 
valittiin siten, että melutaso toimenpiteen jälkeen oli alle 55 dBA rakennuksen 
ulkopuolella tai, jos se ei ollut mandollista alle 30 dBA asunnon sisällä. Las-
kelmien tulokset on esitetty kuvassa 3. 
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Kuva 3. Melunvähentämiskustannukset eri melutasoiliapientalojenja kerrostalojen 
osalta, sekä Hammarin tutkimuksen mukainen arvonaleneminen (Effektkatalog 
1981). 

Yhteiskuntataloudelliset kustannukset meluhaitalle on määritetty kuvan 3 arvojen 
perusteella. Kuvasta 3 on määritetty uusi kuvaaja laskemalla keskiarvo pientalojen 
ja kerrostalojen kuvaajista. Uusi kuvaaja esittää yleistettyä melunestokustannusta. 
Tämän jälkeen on laskettu keskiarvo uuden kuvaajan ja kiinteistöjen arvonalene-
miskuvaajan kesken eri meluarvoilla. Melutasolla 73 dBA on näin saatu kustannus 
noin 13 000 markkaa/henkilö. Koska tällä melutasolla häiriintyy 100 % asukkais-
ta, saadaan häiriintyvän haittakustannukseksi 13 000 markkaa. Tämä on investoin-
nin nykyarvo. Tästä saadaan vuosikustannus 1 100 markkaa/häiriintyvä vuoden 
1981 hintatasossa olettamalla ikkunoiden käyttöiäksi 40 vuotta (käytetään tieinves-
tointien laskelmissa) ja käyttämällä laskentakorkoa 8 % 

Effektkatalog 1986 

Verrattuna edelliseen Effektkatalogiin on häiriintyvän haittakustannusta korotettu 
rahan-arvon muutoksen mukaisesti indeksikertoimella 1,5, jolloin on saatu uudeksi 
arvoksi häiriintyvälle 1 650 markkaa vuodessa. Häiriintyvien määrää eri melu- 
tasoilla on muutettu progressiivisemmaksi (taulukko 4). Vanhan taulukon mukaan 
oli kannattavampaa vähentää melutaso 58 dBA:sta 53 dBA:han kuin 63 dBA:sta 
58 dBA:han. Ensimmäisessä tapauksessa häiriintyvien määrä vähenee 25 % (25 
%:sta 0 %:iin) ja jälkimmäisessä 20 % (45 %:sta 20 %:iin), mikä ei ole loogista. 
Lisäksi oli havaittu, ettei vuoden 1981 Effektkatalogin häiriintyvän hinnalla saatu 
melunestotoimenpiteitä kannattaviksi, vaikka melutasot olisivat olleet suuria. Siksi 
korotettiin häiriintyvän arvoa vielä lisää 1 650 markasta 3 500 markkaan vuodes-
sa. 
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Effektkatalog 1989 

Melusta häiriintyvän hinta korotetiin rahanarvon muutoksen vuoksi indeksikertoi-
mella 1,3 arvoon 7 000 SEKlvuodessa, joka on Suomen rahaksi muutettuna 4 550 
mk/vuodessa. 

Taulukko 4. Häiriintyvien määrän osuus eri melutasoilla. 
Effektkatalog 1981 

IMELUTASO 	DBA 55-60 61-65 66-70 71- 

KESKIARVO DBA 58 63 68 73 

KÄIRIINTYVIEN OSUUS % 
_______________ 

25 
L ______________ 

45 70 100 ____ 

Effektkatalog 1986 

MELUTASO 	DBA 1 	55-60 61-65 1 66-70 71- 

KESKIARVO DBA 
f 

58 63 68 73 

HÄIRIINTYVIEN OSUUS % 5 20 50 100 

2.1.2 Tanska 

Tanskassa käytetään menetelmää, jossa pohj oismaisella melunlaskentamenetelmällä 
arvioidaan melutasot tien lähialueille. Tämän jälkeen lasketaan eri melutasoilla 
olevien tai tulevien asuntojen määrä. Asuntojen määrä voidaan arvioida myös 
yleisillä asuntotiheyskertoimilla. Tämän jälkeen käytetään kertoimia (taulukko 5), 
joiden avulla saadaan meluhäiriömäärä SBT-yksikköinä (Støjbelastningstallet) 
asuntoa kohden eri melutasoilla. SBT:n kokonaismäärällä ilmaistaan koko tiehank-
keen meluhäiriön suuruus. SBT:n yksikköhinnaksi on määritetty 34 000 markkaa 
vuodessa vuoden 1990 hintatasossa. Tämän avulla lasketaan koko tiehankkeen 
melun haittakustannukset (Vejdirektoratet 1989). 

Taulukko 5. Tanskalainen arvio eri melutasoilia yntyvästä meluhäiröstä SBT-yk-
sikköinä asuntoa kohti. 
MELUTASO ULKONA DBA 	55-60 	60-65 	65-70 70-75 >75 

MELUHÄIRIÖN MÄÄRÄ 	1 	0,11 	0,22 	0,45 
[SBTYKSIKKÖINÄ/ASUNT0 

1 	0,93  1 	1,93 

Tanskassa ympäristötekijöiden hinnoittelu perustuu päätökseen tien eri vaikutusten 
painoarvoista Leleur (1984). Tämän mukaan rahassa vaikeasti mitattavat vaikutuk-
set; melu, estevaikutus ja ilman saastuminen saavat yhtäsuuren painoarvon kuin 
rahassa mitattavat vaikutukset (taulukko 6). 
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Painotus on tehty siten, että ensin on laskettu 49 tiehankkeesta rahassa mitattavat 
vaikutukset yhteen. Näin saatu yhteissumma on jaettu taulukon 6 mukaisesti 
kullekin ympäristövaikutukselle. Melulle, pakokaasupäästöille ja estevaikutukselle 
on maantetty kullekin omat haittavaikutuskertoimet (SBT, LBT jne.), joiden 
määrä on laskettu edellä mainituista 49 tiehankkeesta. Kaikkien tiehankkeiden 
vaikutuskertoimet on laskettu yhteen. Näin saadulla kertoimien yhteismäärällä on 
jaettu kullekin haitalle laskettu kokonaissummaja näin on saatu vaikutuskertoimil-
le yksikköhinnat. Melun osalta vaikutuskertoimien laskutapaa on muutettu 
myöhemmin, jolloin myös kertoimen suuruutta on muutettu. 

Taulukko 6. Eri hyölyjen ja haittojen painottaminen tanskalaisen näkernyken 
mukaisesti (Leuer 1984). 
HYÖTY TAI HAITTA SUHTEELLINEN 

PAINOTUS 	% 

TaLoudelLiset vaikutukset (Matka-aika, 
matkan pituus, onnettomuudet, kunnossa- 
pito ja maa-aLueiden käyttö9 

50 

LiikennemeLu 30 

Estevaikutus ja riskin kokeminen 15 

ILman saasti.sninen 5 

YHTEENSÄ 100 

2.1.3 Saksan Liittotasavalta 

Saksan Liittotasavallassa tieliikenteen melun vaikutuslaskelmat perustuvat sama- 
arvoisiin meluvyöhykkeisiin ja meluvyöhykkeillä olevien asuntojen ja ihmisten 
määriin (Richtlinien.. 1986) 

Melumuutosten hyöty lasketaan hintojen avulla, jotka perustuvat meluesteiden ja 
ikkunoiden äänieristyksen kustannuksiin (RAS-W Kommentar.. 1987). Meluhaitan 
yksikköhinta on WLa  joka on 165 markkaa! äänenvoimakkuuskerroin/asukas!-
vuosi vuoden 1990 hintatasossa. Haitta-arvoa varten määritetään äänenvoimak-
kuuskerroin seuraavasti: 

= 2' * (Lx - Lz), 	 (1) 

missä 	 Lx on yön (klo 22.00 - 6.00) keskimelutaso ja Lz 
on 45 dB(A), 
jos yön ekvivalenttimelutaso ulkona on alle 45 bB(A), g = 0. 

Arviointia varten tarvitaan kartta yöajanmelusta ja asukasmäärätiedoista. Melues-
teiden vaikutukset otetaan huomioon melukartassa. Melukartta käsittää kaikki 
alueet, joiden melutasoon verkolla tapahtuvat liikennemuutokset vaikuttavat. 
Asukastietoihin lisätään päiväkotien, koulujen, sairaaloiden ja vanhainkotien 
käyttäjämäärät. Jos asukasmäärätietoja ei ole, voidaan käyttää keskimääräisiä 
asukastiheyksiä. Myös päivämelun karttaa voidaan käyttää. Tällöin raja-arvo 
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ulkomelulle on 55 dB(A). Muuten voimakkuuskerroin lasketaan samalla tavalla 
kuin yön melun osalta. 

Eri melualueet maantetään esim 5 dB(A):n välein. Samalla melutasolla olevilla 
asukkaiden määrät lasketaan ja kerrotaan voimakkuuskertoimella sekä hinnalla 
WLa• Laskenta tehdään eri toi menpidevaihtoehdoista ja nollatilanteesta. Vertailuna 
nollatilanteeseen saadaan hyöty/haitta eri toimenpiteille. 

Laskenta voidaan tehdä myös käyttämällä likiarvomenetelmää "Stadtmodell-Baus-
teine", joka soveltuu kaupunkialueille. Siinä on luokitettu tiet ja maankäyttö. 
Näiden avulla saadaan asukasmäärä tiekilometriä kohden. Liikennemelu voidaan 
laskea yksinkertaistetulla kaavalla 

L1  = b + 10 * 1g(Q), 	 (2) 

jossa L1  on ulkomelu talon edessä, b on tietyypistä johtuva kerroin ja Qm on yön 
mitoittava tuntiliikennemäärä. 

2.2 	Pakokaasupäästöjen haitat 

2.2.1 	Ruotsi 

Ruotsissa pakokaasupäästöj en haittojen arviointi jakautuu paikallisiin terveysvaiku-
tuksiin, seudulliseen korroosioon ja valtakunnallisiin kasvillisuusvaurioihin 
(Effektkatalog 1989). 

Paikallisen terveysvaikutusten laskeminen perustuu "ilmansaaste häiriintyvien" 
asukkaiden määrään. Mallien avulla voidaan laskea CO- ja NO -pitoisuus 
(Beräkning av avgashalter vid gator och vägar, Statens naturvrdsverk, 
Meddelande 8/1984 ja Modell för avgasberägning, VBB 1988). Häiriintyvien 
määrä voidaan laskea raja-arvojen ylityksen avulla. Vuoden 1990 hintatasossa 
yhden "ilmansaaste häiriintyvän" haitta-arvoksi saadaan 10 100 markkaa. Häiriin-
tyvien määrän ja yksikköhinnan avulla voidaan laskea haittakustannuksia. 

Valtakunnalliset kasvillisuusvauriot voidaan laskea NO-päästöj en avulla. NO-
päästölle on maantetty haittakustannus 12 markkaa/kg vuoden 1990 hintatasossa. 
Haitta-arviota varten on siis laskettava eri hankevaihtoehdoista NO-päästöjen 
kokonaismäärä. 

Seudullinen korroosiohaitta on arvioitu yli 10 000 asukkaan taajamissa raskaista 
dieselajoneuvoista syntyvien rikkidioksidipäästöjen avulla. Raskaille dieselajo-
neuvoille saadaan korroosion aiheuttamisesta haittakustannushinta 4 - 9 penniälkm 
yli 10 000 asukkaan taajamissa polttoaineenkulutuksen mukaisesti. 

Haitta-arvojen maantys on alkanut vuoden 1981 Effektkatalogissa ja sitä on 
kehitetty jatkuvasti. 



Effektkatalog 1981 

Tutkimukset Tukholmassa ovat osoittaneet, että ihmiset kokevat melun hieman 
suuremmaksi haitaksi kuin pakokaasupäästöt. Lääketieteellisesti p.H 
vaikutukset ovat kuitenkin huomattavasti merkittävämmät kuin melu 

Vaikka tupakointi on pääsyy keuhkosyöpään, on energia- ja ympäristökomitea 
arvioinut ilmansaasteiden aiheuttavan suurissa taajamissa suuruusluokaa 5 - 10 
ylimääräistä keuhkosyöpätapausta 100 000 miestä kohden vuodessa. Luku on 
asiantuntija-arvio. Kansainvälinen tutkijasymposium 1977 Tukholmassa on 
todennut, ettei ole olemassa mitään perusteita vastaavan arvon laskemiseksi 

Edellisten perusteella pääteltiin, että on kohtuullista käyttää henkilölle, joka jouiin 
alttiiksi pakokaasujen terveysriskille, samaa haitta-arvoa kuin melusta häiriinty-
välle eli 13 000 markkaa vuoden 1980 hintatasossa. Timä on vuosikusiannuksiksi 
nuutettuna 1 100 murkkan vuoden 1080 h iffla!asossa. 

Effektkata!og 1986 

Cancerkommitten (1984. Ret. iiiektkataiog 198b) on arvioinut ilmansaasteiden 
aiheuttavan suurissa taajamissa 100 - 1000 syöpatapausta vuodessa. Statens 
naturvrdsverk (1986. Ref. Effektkatalog 1986) on arvioinut Ruotsissa liikenteen 
pakokaasupäästöjen vuoksi yhteiskunnalle syntyvän terveydenhoitokustannuksia 
noin 330 miljoonaa markkaa vuodessa. Bilavgaskommitten (Bilar och renare luft. 
1983) on arvioinut 100 000 asukkaan altistuvan korkeille pakokaasupitoisuuksille 
Ruotsissa. Jakamalla edelläminitut terveydenhoitokustannukset tällä määrällä 
saadaan 3 300 markkaa/asukas vuodessa. Tästä laskelmasta puuttuvat ihmiset, 
jotka töissä, toimistoissa, kouluissa jne. altistuvat suurille liikenteen aiheuttamille 
pakokaasupitoisuuksille. Bilavgaskom mitten on arvioinut tällaisia henkilöitä olevan 
100 000. Tämän avulla saadaan henkilölle, joka kotona tai muuten altistuu suurille 
pakokaasupitoisuuksille haitta-arvo 1 650 markkaa/vuodessa (330 miljoona 
markkaal200 000). 

Metsätuhojen arvionti perustuu ('unnarssoni ui ja Leksellin 1984) laskelmiin. HL 
ovat laskeneet Lunden (1984) tekemien metsätuhoarvioiden avulla paljonko 
metsientuotossa menetetään rahaa ilmansaasteiden vuoksi. Liikenteen osuudeksi on 
arvioitu 28 % Koko mets 	1 	 1 	1 	 1 ) 	( 
miljoonaa markkaa vuodessa. 

Puiden lehti- ja neulasvaurioista on arvioitu johtuvan 20 % S0 2 :sta, 
NO:sta 30 % otsonista, 5 % CO:sta ja 10 % hiukkasista. 50 % metsävaurioista 
arvioidaan johtuvan lehti-ja neulasvaurioista ja 50 % maaperän happanemisesta. 
Maaperän happanemisesta 95 % arvioidaan johtuvan S0 7 :sta ja loput NO:sta 
(Lähde: Stefan Byden, Institut för mi1jövrd, Göteborgs Universität). Ottamalla 
huomioon liikenteen osuudet kyseisistä päästöistä saadaan liikenteen pakokaasujen 
osuudeksi metsätuhoista 28 %. Effektkatalogissa on käytetty liikenteen haitta- 
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arvona 28 % 3 100 miljoonasta markasta, joka on noin 850 miljoona markkaa! 
vuodessa. 

Muiden kasvillisuusvaurioiden arvio perustuu Lantbruksuniversitetin arvioon, 
jonka mukaan ilmansaasteet vähentävät herkkien viljelykasvien (J)eruna, vehnä 
jne) satoa 1 - 7 %. Näiden viljelyala on 1 567 000 ha. Vuosikustannuksena 
liikenteen osuus tästä vastaa noin 200 miljoonaa markkaa vuodessa. 

Metsä- ja kasvillisuusvauriot ovat yhteensä 1 050 miljoonaa markkaa vuodessa. 
Olettamalla, että NO  on vaurioiden paaaiheuttaja saadaan näiden haittojen 
kustannukseksi noin 6,5 markkaa/kg NO:a.  Tämä vastaa Gunnarssonin ja 
Leksellin käyttämää arvoa 2,5 penniä/km. Effektkatalogin tekijät pitävät muotoa 
markkaa/kg hyvänä, koska NO-päästömäärä vaihtelee suuresti olosuhteiden 
mukaisesti (ajoneuvojakauma, nopeusrajoitus jne.). 

Taajamien materiaalivauriolaskelma perustuu OECD:n (1981) arvioon, jonka 
mukaan 5 - 15 % korroosiovaurioista suurissa kaupungeissa johtuu S02-päästöistä. 
Gunnarsson ja Lekseil (1984) ovat arvioineet, että 75 % materiaaleista, jotka 
voivat vaurioitua, sijaitsee suurissa kaupungeissa. Tämä kustannus on 330 - 1 050 
miljoonaa markkaa vuodessa. Liikenteen osuudeksi S0 7-päästöistä suurissa 
kaupungeissa on oletettu 10 %. S0 2-päästöt ovat peräisin lähes yksinomaan 
dieselajoneuvoista. Liikenteen osuus on siis 33 - 100 miljoonaa markkaa vuodessa. 
Polttonesteen kulutuksen ja ajosuoritteiden perusteella on saatu seuravat vuosikus-
tannukset dieselajoneuvoille suurissa kaupungeissa: 

Henkilöauto 0,65 - 2,6 penniä/km 
Linja-auto 2,6 - 9,1 penniä/km 
Kuorma-auto3,6 - 11,7 penniä/km. 

Tästä on Effektkatalogiin otettu korroosiokustannus raskaille dieselajoneuvoille 2,6 
- 6,5 penniä/km. 

Effektkatalog 1989 

Edelliseen Effektkatalogiin verrattuna on yhteiskunnan terveydenhoitokustannuk-
set - 330 miljoonaa markkaa - suurennettu 1 760 miljoonaksi markkaksi. Tämä 
perustuu Leksellin (1987) tekemiin uusiin laskelmiin. Luku perustuu samaan 
Cancerkommitten arvioon kuin Effektkatalog (1986), jonka mukaan ilmansaasteet 
aiheuttavat 100 - 1000 syöpätapausta vuodessa. Leksell on valinnut tästä luvun 
300 syöpätapausta vuodessa, josta hän on arvioinut liikenteen osuudeksi 75 %. 
Tämän jälkeen hän on käyttänyt arvoa 5,2 miljoonaa markkaa/syöpatapaus, joka 
perustuu säteilyturvakeskuksen arvioon 3,9 - 6,5 miljoonaa markkaa/syöpätapaus. 
Tähän arvoon on terveydenhoitokulujen lisäksi otettu mukaan riski perinnöllisistä 
vaurioista (arvotettu maksuhalukkuusmenetelmällä). Lisäksi hän on arvioinut 
liikenteen aiheuttavan muiden sairauksien muodossa 590 miljoonan markan 
kustannukset vuodessa. 
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Laskemalla vastaavasti kuin Effektkatalog (1986):ssa saadaan arvioitujen 100 000 
asukkaan, jotka altistuvat suurille pakokaasupitoisuuksille, avulla hinta 20 200 
markkaa/altistunut vuodessa. Ottamalla huomioon muualla kuin kotona altistujat 
saadaan 10 100 markkaa/altistunut vuodessa. 

Kasvillisuus- ja metsävaurioiden osalta tielaitos ei suosittele mitään tiettyä arvoa, 
koska vaurioiden määrä vaihtelee paljon alueen muun saastekuormituksen tai 
alueen vaurioherkkyyden mukaisesti. Liikennepoliittisessa ehdotuksessa (1987. 
Ref. Effektkatalog 1989) on suositettu käytettäväksi Leksellin (1987) laskemaa 
lukua 10 markkaa/kg/NO kaikelle seudulliselleja valtakunnalliselle vaikutukselle 
(Leksellin laskelmassa 10 - 16 markkaaIkg/NO). Lukua on arvosteltu, koska se 
on laskettu epäsuorasti päästöjen vähentämiskustannusten avulla, joka syntyy 
henkilöautojen katlysaattorien kustannuksista. Luku ei siis kuvaa haittakustannuk-
sia vaan puhdistuskustannuksia osalle päästöistä. 

Raskaiden dieselajoneuvojen aiheuttaman korroosiohaitan kustannus on suurennet-
tu 4 -9 penniin/km. Muutos perustuu rahan arvon muuttumiseen. Edelliset luvut 
oli laskettu vuosien 1982/1983 hintatasossa. 

2.2.2 Tanska 

Tanskassa käytetään yksinkertaistettua mallia, joka ottaa huomioon yleisen 
seudullisen vaikutuksen ja paikallisen terveysvaikutuksen (Vejdirektoratet 1989). 
Seudullinen haitan määrä LBT-yksikköinä saadaan kaavasta 

LBT = (1 + La/lOO) * XDT/1000 * L, 	 (3) 

jossa J.a = kuorma-autojen osuus 
ADT = keskimääräinen vuorokausiliikenne 
L 	= tienpituus kilometreinä 
k 	= katalysaattonautojen aiheuttama korjauskerroin 

Paikallinen terveysvaikutus on 0, jos liikennemäärä on alle 4000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Kun liikennemäärä on yli 4000 ajoneuvoa vuorokaudessa, saadaan 
haitan määrä LBT-yksikköinä samaa kaavaa soveltamafla kuin seudullinen vaiku-
tus muodossa 

LBT = (1 + LaJlOO) * (ÄDT-4000)/1000 * L * k, 	 (4) 

Koko tiehankkeen haittavaikutus saadaan laskemalla seudulliset ja ja paikalliset 
LBT-määrät yhteen ja lisäksi tehdään katalysaattoriautoista johtuva korjaus. LBT-
yksiköiden määrää korjataan seuraavalla kertoimella: 

Korjauskerroin = 1 - 0,67 * katalysaattorilla 
varustettujen autojen osuus. 
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Korjatulla LBT-määrällä kerrotaan LBT:n yksikköhinta 10 200 markkaa, josta 
saadaan koko tiehankkeen haittavaikutusarvo. LBT:n hinta perustuu tiehankkeiden 
vaikutusten painottamiseen, joka on kuvattu kohdassa 2.1.2. Tästä arvottamis-
menetelmästä haluttaisiin Tanskassa siirtyä menetelmään, joka suoraan kuvaisi 
haittoja. 

2.2.3 Saksan Liittotasavalta 

Saksan Liittotasavallassa päästöjen haittalaskelma perustuu ilman hiilimonok-
siidipitoisuuteen ja vaikutusalueella asuviin ja pitempään oleskeleviin ihmismää-
riin. Arviossa on otettu huomioon muutkin päästölajit. CO-pitoisuutta käytetään 
indikaattorina kaikille haitta-aineille (Richtlinien.. 1986). 

Päastöjen haitta lasketaan 24-tunnin hiilimonoksidipitoisuuden keskiarvon avulla. 
Alle 5 mg/m3  pitoisuuksilla rahassa mitattavaa haittaa ei katsota syntyvän. CO- 
pitoisuudesta saadaan haittapainoarvo g seuraavasti: 

g= 0,2 * CO-pitoisuus mg/m 3 , 
jos CO-pitoisuus on > 5 mg/m3 . 	 (5) 

Yhden haittapainoarvon hinta, WLa  henkilöä kohden on 89 markkaa vuodessa 
vuoden 1990 hintatasossa. Laskenta'voidaan tehdä perusmenetelmällä tai likiar-
vomenetelmällä. Laskentamenetelmiä voidaan käyttää myös yhtäaikaisesti. 

Perusmenetelmässä kokonaishaitta-arvo lasketaan päästöjen pitoisuus- ja asukas-
määräkartan avu1la jotka on voitu yhdistää. Pitoisuuskartassa esitetään sama-
arvoalueet 2 mg/m' välein. Asukasmäärätietojen avulla lasketaan kullakin sama-
arvoalueella oleva asukasmäärä. Laskelmaan otetaan mukaan sairaaloiden, lasten-
tarhojen, koulujen ja vanhainkotien käyttäjät vastaavasti kuin melulaskelmissa. 
Kertomalla eri sama-arvoalueiden asukasmäärät alueen painoarvolla sekä painoar-
von hinnalla saadaan kokonaishaitta-arvo. Haittalaskelmat tehdään sekä toimenpi-
devaihtoehdoille että nollavaihtoehdolle. Näitä tuloksia verrataan keskenään. 
Laskelmissa on otettava mukaan kaikki alueet, joihin mandolliset toimenpiteet 
vaikuttavat. 

Laskenta voidaan tehdä myös käyttämällä likiarvomenetelmää "Stadtmodell-Baus-
tein&', joka soveltuu kaupunkialueille. Mallissa on luokitettu maankäyttö ja tiet. 
Näistä valitsemalla saadaan asukasmäärä tiekilometriä kohden. Vastaavasti 
päästöjen vaikutus lasketaan suoraan liikennemäärän mukaan. Mallissa käytetään 
kriittistä liikennemäarää, jota pienemmillä arvoilla päästöjen haittahinta on nolla. 
Kriittinen arvo, joka on määritetty hiilimonoksidipitoisuuden avulla, vaihtelee 
kaupunkirakenteen ja tietyypin mukaisesti. Kaava saa muodon 

g = 0,5 * kj, 	 (6) 

jossa k. 	DTVjNetz/DTVjkri t  
k < 1niing = 0 
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DTV Netz = 	Keskimäaräinen vuorokausiliikenne tarkasteltavalla verkolla 

DTVI'knt = 	Tietyypistä ja maankäytöstä riippuva kriittinen KVL. 

Haitta-arvon maantyksessä on oletettu, että 20 % hengityselinsairauksista johtuu 
ilmansaasteista. Tämä perustuu Riedkerin 1967 (Ref. RAS-W Kommentar.. 1986) 
USA:ssa tekemiin epidemilogisiin tutkimuksiin. Vastaavia tutkimuksia, joissa on 
saatu hyvin erilaisia tuloksia on tehty. Näistä Saksassa on valittu kuitenkin tämä. 

Ilmansaasteista johtuvien sairauksien kustannusten selvittämiseksi on laskettu 
kaikista hengityselinsairauksista syntyvät kustannukset Länsi-Saksassa. Laskelmaan 
on otettu mukaan lyhytaikaiset töistäpoissaolot, sairaus- ja työkyvyttömyyseläkkeet 
(tilastoitu hyvin Länsi-Saksassa), terveydenhoitokulut (lääkärissä käynnit ja 
sairaalahoito) sekä lääkekustannukset (taulukko 7). 

Taulukko 7. Hengityselinsairauksien yhteiskuntataloudelliset kustannukset Länsi- 
Saksassa 1980 mi/oonina markkoina. 

SAIRAUDEN TÖISTÄ KROONISTEN EI KROONISTEN AMMATTI- TYÖKYVYTTÖMYYS IYHTEENSÄ 
r 

LAATU 	1P01SSA0L0T SAIRAUKSIEN SAIRAUKSIEN KYVYTTÖHYYS- KORVAUKSET 

1 HOITO HOITO KORVAUKSET 

Pahantaatui- 259,7 319,6 4,2 111,6 2483,0 3178,1 
set kasvaimet 
hengi tys- 
etimistössä 

Pahantaatui -  623,2 359,5 10,8 203,3 1381,3 2578,2 
nen astma 

Muut 28096,8 4114,8 908,0 568,5 13940,2 47628,4 
hengityselin- 
sairaudet 

YHTEENSÄ 28979,7 4794,0 j 	923,1 883,4 17804,5 53384,7 

Töistäpoissaolot on arvotettu keskimääräisen työssäkäyvän kansantulon netto-
tuotoksen avulla. Sairaalahoito on arvotettu keskimääräisen sairaalapaikan päivä- 
kustannusten avulla. Lääkärissä käynnit on arvotettu keskiimääräisen kustannuksen 
mukaan. 

Olettamalla, että ilmansaasteiden osuus on 20 % kokonaiskustannuksista eli 
53384,7 miljoonasta markkasta vuodessa, saadaan ilmansaasteiden haitta-arvoksi 
10676,9 miljoonaa markkaa vuodessa. 

Saksan-Liittotasavallassa syntyi 620,3 miljoonaa tonnia toksisuudella painotettuja 
ilmansaasteita vuonna 1980. Toksisuuspainotus perustuu taulukon 8 kertoimiin, 
jossa CO:n toksisuuskerroin on 1. Toksisuuskertoimet muille aineille on määritet-
ty raja-arvojen avulla. Esimerkiksi, koska NO 2 :n raja-arvo on 100 kertaa pienem-
pi kuin CO:n, saa NO2  toksisuuskertoimen 100. Laskettaessa toksisuuspainotettuja 
päästöjä 1 kg CO:ta vastaa 1 kg, mutta esimerkiksi 1 kg NO,:ta vastaa 100 kg. 
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Taulukko 8. Päästöjen raja-arvot ja toksisuuskertoimet. 
Haitta-aine Päästön raja-arvo mg/m3 

Pitkäaikainen Lyhytaikai-
vaikutus 	nen vaikutus 

Toksisuuskerroir1 

S02  0,12 83 

C0 10 1 

CH 0,29 103 

NO2 0,10 100 

IHiukkaset 0,10 100 

Lyijy 0,001 10 000 

Toksisuuspainotetun ilmansaasteen hinnaksi saadaa 17,2 markkaa tonnilta. 
Ottamalla huomioon, että tieliikenne synnyttää 55,8 miljoonaa toksisuuspainotettua 
tonnia ilmansaasteita, saadaan tieliikenteen kansantaloudelliseksi terveyshaitaksi 
962,1 miljoonaa markkaa vuodessa. 

Kustannus on jaettu haitankokijoita kohti siten, että kokijoiksi on laskettu henkilöt, 
jotka asuvat yli 0,5 mg/m3  CO-pitoisuuden alueella. Ottamalla huomioon ylityk-
sen suuruuserot on määritetty niin sanottu asukaspainoarvo. Tämän avulla on saatu 
arvo haitan kokevalle asukkaalle. Asukaspainoarvojen määräksi Länsi-Saksassa on 
saatu 10 miljoonaa, joten asukaspainoarvoa kohden kustannus on 90 markkaa 
vuodessa. Vuoden 1985 hintatasossa tämä on 150 markkaa. Tiehankkeiden haitta-
vaikutuslaskelmissa käytetty 89 markkaa on siis kehitetty tästä käyttämällä eri 
painotusjärjestelmää. 

Länsisaksalaisessa arvottamismenetelmässä ei ole mukana smogin lyhytaikaisia 
terveysvaikutuksia (sydän, verenkierto, päänsärky jne), materiaalivaurioita, kasvil-
lisuusvaurioita ja giobaaleja ekologisia vaikutuksia. 

2.3 	Menetelmien perusteista 

Kaikissa ulkomaalaisissa menetelmissä, joita edellä kuvattiin tarvitaan tieto 
haitankokijoiden määrästä. Menetelmien kuvauksesta käy selville, että tämän 
ihmismäärän selville saaminen on työlästä tai epätarkkaa. Vaikka esimerkiksi 
melun osalta pystytään piirtämään tarkat ekvivalenttimelukäyrät, ei alueella 
asuvien tai oleskelevien henkilöiden määrää saada helposti selville. Melu- ja 
pakokaasuhaitan kokijoihin ei missään menetelmässä lasketa työpaikoilla olevia 
ihmisiä. Ruotsalaisessa ja tanskalaisessa menetelmässä lasketaan pelkästään 
asukkaat. Haitan arvioinnissa käytetään usein likimääräismenetelmiä haitankokijoi-
den määrän laskemiseksi. 

Ruotsalaisessa ja länsisaksalai sessa menetelmässä meluhaitan arvonmääritys 
perustuu melun estämiskustannuksiin. Tanskassa on annettu painoarvot koko 
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liikenteen haitoille, mitkä on jaettu vaikutuskertoimille. Pakokaasupäästöj en haitan 
arvioinnissa korostuvat paikalliset terveysvaikutukset. Ruotsalaisessa ja tanskalai-
sessa arviointimenetelmässä on otettu mukaan myös muita kuin terveyshaittoja. 

Yleisesti voidaan todeta, että haitta-arvojen määrityksessä on jouduttu: 
- 

	

	tyytymään likiarvolaskelmiin haitan määrästä ja karkeisiin oletuksiin haitan 
laadusta, 

- 	jättämään osa haitoista pois tai perustamaan koko laskenta muuhun kuin 
suoriin haittavaikutuksiin 

- 	tekemään "sopivia" korjauksia, kun luvut tuntuvat pieniltä. 

Melun osalta kaikissa maissa haluttaisiin siirtyä arvottamismenetelmään, joka 
suoraan kuvaisi melun terveydellisiä haittoja. Toistaiseksi tällaista menetelmää ei 
missään tarkastelluissa maissa ole otettu käyttöön. 

3 	MELU- JA PÄÄSTÖHAITTOJEN ARVOTTAMINEN SUUN- 
NITTELUPROSESSISSA 

3.1 	Haitta-arvioiden käyttötarkoitus ja vaikutukset 

Melun ja päästöjen haittahintojen käytöllä voi olla kolmenlaisia vaikutuksia: 

1. Ne ohjaavat suunnittelua ympäristöhaittojen vähentämiseen. 
2. Ne lisäävät yleisesti teiden haittakustannuksia kansantaloudellisissa tarkas-

teluissa. 
3. Niiden perusteella voidaan maksaa korvauksia. 

Ensimmäinen kohta voi toteutua vain, jos haittakustannusten arvottamismenetelmä 
on riittävän tarkka erottelemaan tien vaikutuksia eri olosuhteissa (nopeus, sijainti 
maastossa, maankäyttö jne.). 

Toinen kohta toteutuu vaikka arvottamismenetel mä olisi yksinkertainen, esi mer -
kiksi haittakustannus ilmoitetaan muodossa penniä/ajoneuvokilometri ja tämä luku 
on sama kaikkialla Suomessa ja kaikissa liikenneolosuhteissa. 

Kolmas kohta voi toteutua, jos tiehankkeen haittavaikutukset esitetään kustannuk-
sena haitan kokijaa kohden. On mandollista, että ihmiset, jotka olettavat tai voivat 
suunnitelmista nähdä kuuluvansa haitankokijoihin vaativat korvauksia. 

Ympäristövaikutusten vertailu keskenään on nykyisin hankalaa. Suunnittelun 
kannalta on tärkeää, että sovittavat haittakustannushinnat toimivat suhdelukuina, 
joilla voidaan jatkossa vertailla hankkeiden ympäristövaikutuksia keskenään. Tai- 
löin arvottamismenetelmän on pystyttävä erottelemaan tien pakokaasujen ja melun 
vaikutukset eri olosuhteissa. 



- 25 - 

Haittakustannushintojen suuruusluokankin määrittäminen on epätarkkaa. Tämä 
rajoittaa mandollisuuksia verrata haittakustannuksia esimerkiksi tienrakennuskus-
tannuksiin. Kuitenkin näin joudutaan tekemään, jotta voidaan vaikuttaa tiehank-
keen kannattavuuden arviointiin. 

Haittakustannuslaskelmat tulee tehdä sekä nykytilanteessa että ennustetilanteessa 
kaikista vaihtoehdoista mukaanlukien nollavaihtoehto. 

3.2 	Suunnittelutilanteet 

Tielaitoksessa kehitetään parhaillaan hankekohtaista päatöksentekojärj estelmäa. 
Sen mukaan ympäristövaikutusten arviointi liittyisi tielaitoksessa hanke-, toimenpi-
de- ja vahvistamispäätökseen. Suunnittelu jakautuu tarveselvitykseen, yleissuunnit-
teluun, tiesuunnitteluun ja rakennussuunnitteluun. Rakennussuunnitelmaan ei 
sisälly tiepoliittista päätöksentekoa (taulukko 9). 

Tiehankkeen päästöjen paikalliset terveysvaikutukset määrittyvät etupäässä jo 
hankkeen tarveselvityksen yhteydessä, koska siinä valitaan, miten tie kulkee 
asutusalueiden kohdalla (ohittaako taajaman vai kulkeeko läpi). 

Yleissuunnitteluvaiheessa voidaan vaikuttaa vielä jonkin verran pakokaasupäästö-
jen terveyshaittoihin, jos tien sijainti voidaan valita niin, että lähietäisyydellä 
olevien asuntojen, työpaikkojen ja muiden kiinteistöjen, joissa oleskellaan paljon, 
määrä muuttuu. 

Tiesuunnitelmavaiheessa ei voida enään merkittävästi vaikuttaa pakokaasupäästöjen 
paikallisiin terveyshaittoihin. 

Seudulliset materiaalivauriot määräytyvät tarveselvityvaiheessa. Valtakunnallisiin 
kasvillisuuvaurioihin ei tiehankkeen suunnittelulla voida paljon vaikuttaa. Valta- 
kunnallisiin kasvillisuusvaurioihin vaikuttavat etupäässä aj oneuvoj en ominaisuudet 
ja liikenteen kokonaismäärä sekä liikenteen nopeus ja nopeusvaihtelut. 
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Taulukko 9. Tielaitoksen hankekohtainenpäätöksentekojärjestelmäja siihen liitiyvä 
suunnittelu ja ympäri stövaikutusten arviointi. (Lähde: Tie ja ympäristö, Yleisohje, 
Luonnos 31.5.1990, Tiehallitus, kehittämiskeskus) 

VAIHE 	YNPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 	S*JJNNITTELU 
ARVIOINTI 

Tieverkko 	Ynpäristöpoli ittiset 	Tavoiteasettelu 
- vaLtak. runkosuunn. Linjavedot, kannanotot 	* atuerakenne 
- paätieverkon keh. 	 * ympäristöpolit. 
suunniteLma 	 * inaankäyttö 

- verkkosuunni telmat 

TARVSELVITYS 	Vai kutusatue VäyLäkäytävä- 
Yhdyskuntarakenne vaihtoehdot 
Yhtei skuntata L ous 
Vaikutukset Standardi, 

-> 	Seutukaava 	* vaikutusten Laatu ympäristöLLinen * tärkeininät haitat Luonne 
* ekoLogiset riskit/ Haittojen Liev. 

sietokyky keinot 
Suoj austarve 

HANKEPÄÄTÖS Vaihtoehtojen vertailu Jatkosuunn. 
tavoitteet 

YLEISS&JJNNITELKA Tarkennukset Tavoi tetark i st. 
* Luonto YLeissuuntaus 
* Rakennettu ympäristö 

-> 	YLeiskaava Vaikutukset Liittyminen 
* Päästöt, meLu muihin verkkoihin 
* Estevaikutus 
* Yhdyskuntavaikutukset Ympäristön 
* Maankäyttövaikutukset hoitoperiaate 

TOIHENPIDEPÄÄTÖS Vaihtoehtojen vertailu VaLinta, 	jatkosuun- 
nittelun tavoitteet 

TIESUJNNITELHA Ympäristön hoito Ympäristö- 
* muun maankäytön suunnitelma 

kehittäminen 
* maastomuotoilu ja 

-> 	DetaLjikaava kasvillisuus 
* rakenteet * suojaukset 

VAHVISTAIIISPÄÄTÖS 	Tavoitteiden toteutumisen tarkistus 

RAKENNUSS*JJNNITELNA Kasvit 	Ympäristön 
DetaLj i t 	rakentaminen 
Kunnossapi to 	suunnitelma 

RAKENTAMINEN, KÄYTTÖ Seuranta 	Korjaustoimenpi teet 
JA KIJNNOSSAPITO 

-> Kaavataso, johon päätökset lähinnä kytkeytyvät 

Kasvihuoneilmiö on giobaalinen ongelma, johon tiehankkeiden suunnittelulla ei 
voida merkittävästi vaikuttaa. Ongelman ratkaisu liikenteen osalta on polttoaineen- 
kulutuksen vähentäminen, jolloin pitäisi koko liikenteen määrää vähentää ja/tai 
ajoneuvojen ominaisuuksia muuttaa. 
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Liikenteen meluhaittojen osalta tehdään myös tärkeimmät päätökset jo tarvesel-
vityksen ja yleissuunnitelman yhteydessä. Melun osalta voidaan vielä vaikuttaa 
tiesuunnitelmavaiheessakin tarkastelemalla melun estomandollisuuksia, (meluvallit 
ja -seinät) ellei tätä ole tehty yleissuunnitteluvaiheessa. 

3.3 	Lähtötietojen hankinta 

Päästöjen ja melun haittakustannushinnan tarkoituksena on ohjata tiehankkeiden 
suunnittelua ympäristön kannalta hyviin ratkaisuihin. Tämän vuoksi pitää arvot-
tamismenelmän pystyä erottelemaan tien vaikutukset eri olosuhteissa. Tämä 
edellyttää runsaasti tarkkuudeltaan hyviä lähtötietoja. Toisaalta lähtötietojen 
kerääminen ei saisi olla kohtuuttoman työlästä. 

Koska melu-ja pakokaasuhaittojen suuruus määräytyy etupäässä suunnittelun alku-
vaiheessa, pitää arvottamismenetelmän soveltua etenkin tarveselvitykseen ja yleis- 
suunnitteluun. 

Arvottamismenetelmän täytyy perustua tien lähialueen asukas-ja maankäyttötietoi-
hin. Näiden saaminen ja tarkkuus on koettu ongelmaksi ulkomaalaisissa menetel-
missä. Näitä tietoja tarvitaan runsaasti, sillä tiehankkeen vaikutusarvioon pitää 
ottaa mukaan tieverkon kaikki ne osat, joissa hanke aiheuttaa muutoksia. On 
maantettävä likiarvokertoimia asuin-, työpaikka- ja muiden kiinteistöjen ihmis-
määrien arvioimiseksi erityyppissä maankäyttötilanteissa. 

Koska haittakustannuslaskelmia pitää tehdä ennustetusta tulevaisuuden tilanteesta, 
pitää käytettävissä olla ennustetta vastaavat maankäyttöarviot. Maankäyttöarviossa 
pitäisi pystyä arvioimaan myös liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus. Yleensä 
uusi tie synnyttää rakennuksia tien väjittömään läheisyyteen. Liikenteen melu ja 
pakokaasuhaittoja ei voida kokonaan poistaa siirtämällä teitä taajamien ulkopuolel-
le ellei rakentamista estetä tien läheisyydessä. 

Tämän työn yhteydessä tarkastelluist.a suunnitteluhankkeista selviää, että haittakus-
tannuslaskelmia on vaikea tehdä, koska suunnitelmatiedoissa ei ole siihen varau-
duttu. Hankkeista ei ole käytettävissä riittävästi tietoja niiden vaikutuksista tiever-
kon osille, jossa muutoksia tapahtuu. Nolla-vaihtoehtoa, johon vertailu pitää tehdä 
ei ole yleensä laskettu. Maankäyttötiedot ovat myös riittämättömiä. Tietojen riittä-
mättömyyteen vaikuttaa luonnollisesti, ettei ole toistaiseksi tiedetty mitä pitäisi 
laskea ja miten. 



4 	LASKENTAESIMERKKI 

4.1 	Lähtökohdat 

Melu- ja pakokaasuhaittojen arviointimenetelmiä on kokeiltu tiehankkeeseen 
"Valtatie 6 rakentaminen moottoritienä välillä Mansikkakoski - Kaukopäa". 
Lähtötietoina on käytetty Panpian Oy:n laatimaa raporttia "Vuoksenniskan 
moottoritien ympäristövaikutusselvitys". 

Raportissa on tarkasteltu kahta vaihtoehtoa; uutta ohikulkutietä ja nykyverkkoa. 
Ohikulkutien vaihtoehdossa rakennetaan uusi moottoritie ja lisäksi katuverkossa 
tapahtuu muutoksia. Sekä melu että päästölaskelmat on seuraavassa tehty vain 
vuoden 2010 tilannetta vastaaviksi, koska ohikulkutien vaihtoehdosta ei ole 
laskettu vuoden 1990 tilannetta. 

4.2 	Meluhaitan arvottarninen 

Melulaskelmien perusteena on Karjalantien melualueen tarkastelu, jonka mukaan 
nykyisellä liikenneverkolla vuonna 2010 sijaitsee yli 55 dB(A)-melualueelle noin 
280 asuinrakennusta ja ohikulkutien vaihtoehdossa vastaava määrä on noin 170 
asuinrakennusta. Lisäksi on huomioitu, että ohikulkutien vaihtoehdossa jää uusien 
katujen melualueelle noin 15 asuinrakennusta. 

Asuinrakennuksia ei ole jaoteltu kerrostaloihin, rivitaloihin ja omakotitaloihin eikä 
asukasmääriä ole arvioitu raportissa. Haittakustannuslaskelmia varten on laskettu 
raportin liitekartoilta kerrostalojen ja pientalojen määrät eri melualueilla. Tämän 
jälkeen on käytetty seuraavia oletuksia, joiden avulla on saatu taulukon 10 
tulokset: 

Kerrostalossa on 20 huoneistoa, joista 10 kuuluu melualueelle (tienpuoleiset 
huoneistot), 
Kerrostalossa asuu 2 asukasta huoneistoa kohden, muissa asunnoissa on 3 
asukasta asuntoa kohden. 

Taulukko 10. Eri melualueilla olevien asuntojen ja asukkaiden määrät. 
Vaihtoehto 	asunnot 	asukkaat 

56-60 61-65 66- 	56-60 61-65 66- 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Nykyverkko 	301 	152 	78 	737 	372 	207 

Iohikulkutie 	224 	111 	17 	548 	272 	50 

Sekä ruotsalaisessa, tanskalaisessa että länsisaksaisessa menetelmässä lasketaan 
vaikutukset häiriintyvien asukkaiden määrästä. Kuitenkin vain ruotsalaisessa mene- 
telmässä esitetään suoraan häiriintyvien määrä, muissa käytetään omia vaikutus- 
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kertoimia. Kaikilla menetelmillä saadaan vuonna 2010 nykyverkolle suuremmat 
haittakustannukset kuin ohitustievaihtoehdolle (taulukko 11). Tanskalaisella 
menetelmällä saadaan kymmenen kertaa suuremmat arvot kuin länsisaksalaisella 
menetelmällä. 

Taulukko 11. Liikennemelun haittakustannukset vunna 2010 ruotsalaiseila, 
tankalaisella ja sak.salaisella menetelmällä. 

-T 

Vaihtoehto 
Haittakustannukset yhteensä tuk/vuosi 
eri rnenetelmitlä vuoden 1990 hinta- 
tasossa 

Ruotsalainen Tanskalainen ' 	Saksalainen 

Nykyverkko 980 000 3 440 000 	340 000 

Ohikutkutie 
L______ 

490 000 
_______ 

1 910 000 	210 000 
_______ _______ 

4.3 	Pakokaasupäästöj en haitan arvottaminen 

Ympäristövaikutusselvityksen mukaan ei missään tarkastelutilanteesa ylitetä val-
tioneuvoston ohjeellisia raja-arvoja NO2- ja CO-pitoisuuden osalta. Näin ollen ei 
länsisaksalaisella menetelmällä eikä ruotsalaisella paikallisten terveysvaikutusten 
laskentamenetelmällä saada mitään kustannuksia, koska "ilmansaasteista häiriinty-
viä" ei ole. Tanskalaisella menetelmällä sen sijaan saadaan taulukon 12 tulokset. 
Laskelma on tehty vuoden 2010 tilannetta vastaaviksi, jolloin kaikissa henkilöau-
toissa oletetaan olevan katalysaattorit. 

Taulukko 12. Pako kaasupäästöjen haittakustannukset vuonna 2010 markkaa 
vuodessa tanskalaisella menetelmällä vuoden 1990 hinrarasossa. 

Seudullinen Paikallinen 
Vaihtoehto haitta terveys- Yhteensä 

1 haitta 

Nykyverkko 640 000 130 000 770 000 

Ohikulkutie 710 000 100 000 810 000 

Valtakunnalliset kasvillisuusvauriot voidaan laskea ruotsalaisella menetelmällä 
NO-päästöjen avulla. Ympäristövaikutusselvityksen mukaan vuonna 2010 syntyisi 
nykyverkolla 140 tonnia typenoksideja vuodessa ja ohikulkutien vaihtoehdossa 225 
tonnia typenoksideja vuodessa. Käyttämällä haittakustannusarvoa 12 mklkg/vuo-
dessa saadaan haittakustannuksiksi vuonna 2010 nykyverkolla 1,7 miljoonaa 
markkaa ja ohikulkutien vaihtoehdossa 2,7 miljoonaa markkaa vuodessa. 
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5 EHDOTUS TIELAITOKSEN TIEHANKKEIDEN MELUN JA 
PÄÄSTÖJEN ARVOTTAMISMENETELMÄN LAATIMISEKSI 

Päästöjen ja melun haittavaikutuksien hintoja ei pystytä toistaiseksi kohtuullisella 
tarkkuudella määrittelemään. Jos näille haitoille aiotaan tielaitoksessa käyttää raha- 
arvoja, kannattaa ottaa käyttöön sopimuksenvaraisia arvoja, joita tiedon lisääntyes-
sä tarkistetaan. 

Haitat voidaan ryhmitellä kahteen: 
- 	paikalliset haitat, joihin sisältyy melu ja päästöjen paikalliset terveyshaitat, 
- 	muut haitat, joihin sisältyy päästöjen seudulliset, valtakunnalliset ja globaali- 

set haitat. 

Tiensuunnittelussa vaikutetaan ensisijaisesti paikallisiin haittoihin. Muihin 
haittoihin voidaan vaikuttaa ennemminkin liikennepolitiikalla. 

Paikallisten haittojen arvioimiseksi menetelmän täytyy pystyä erottelemaan tiehank-
keiden pakokaasujen ja melun vaikutukset eri olosuhteissa. Tämä edellyttää 
melusta ja päästöistä häiriytyvien määrän määrittelyä. 

Melun osalta voidaan toistaiseksi käyttää suoraan ruotsalaista menetelmää, jossa 
melusta häiriytyvien määrä lisääntyy melun kasvaessa 55 dBA:sta 73 dBA:han. 
Melusta häiriintyvän haitta-arvoksi voidaan valita suurusluokaltaan ruotsalaista 
arvoa vastaava. 

Päästöjen paikallisen terveyshaitan arvottaminen voidaan tässä vaiheessa tehdä 
asiantuntija-arviona. Tämä pitäisi sitten sitoa pakokaasujen aiheuttamiin pitoisuuk-
sun ja toksisuuteen, jotta saavutetaan riittävä herkkyys eri hankevaihtoehtojen 
vaikutuksille. 

Päästöjen seudulliset, valtakunnalliset sekä giobaaliset vaikutukset voidaan sitoa 
päästöjen määrään ja laatuun ja määritellä kullekin päästöjen ainesosalle hinta. 
Hinnan määrittelyssä voidaan käyttää hyväksi jo olemassa olevia tutkimuksia. 

Arvottamismenetelmän kehittäminen täytyisi olla sidoksissa suunnittelumenetelmien 
kehittämiseen niin, että sitä voidaan järkevästi käyttää käytännön suunnittelussa. 
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