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TIIVISTELMÄ  

Eduskunta päätti vuoden  1990  budjetissa  Yllästunnelin  suunnittelusta. Suun- 

nittelun tavoitteena  on  ollut  Ylläsjärven  ja  Äkäslompolon  välisen  tleyhteyden 

 toteuttaminen matkailua  edlstävänä tunneilratkaisuna  alueen  yhdyskuntara- 

kennetta selkeyttäen. 

Yllästunnelin  kustannus-hyöty -analyySlSSä  arvioitiin  Ilikennetunnelin yhteis-

kuntataloudelil nen  kannattavuus. Kannattavuus arvioitiin vertaamalla  iikken-

netunnelin  aiheuttamia kustannuksia siitä  saataviln hyötylhin.  Samalla tavoin 

arvioitiin  liikennetunneillle vaihtoehtolsen  läntisen  tleyhteyden yhteiskuntata-

ioudelllnen  kannattavuus.  Liikennetunnelln  ja  läntisen tien vaikutuksia  ja 

 y  hteiskuntataloudeiiista  kannattavuutta  verrattlin nykytiianteeseefl  sekä 

keskenään.  

Lilkennetunnelin yhteiskuntataloudeiliSta  kannattavuutta arvioitaessa otettiin 

huomioon  kustannuksina  tunnelin  rakentamiskustannukSet  ja  hyötyinä lilken-

netaloudeliinen  hyöty (=ajoneuvo-, aika-, onnettomuus-  ja  kunnossapitokuS-

tannusten  säästöt  nykytilanteeseen  verrattuna),  tunnelin  louhi  nnasta  saata-

van  murskeen  myynnistä saatavat tulot,  rakennusaikaiset  Ja  pysyvät  työlii-

syyshyödyt  (=työttömyys-  ym.  korvausten  ja  avustusten  pienenemisestå 

 saatavat  nettosäästöt)  sekä  tunnellmaksulna  saatavat tulot. Läntisen tien 

 yhtelskuntataioudelllSta  kannattavuutta arvioitaessa otettiin huomioon  kus-

tannuksi na  tien  rakentamiskustanflUkSet  ja  hyöt'i  nä  Ilikennetaloudelil nen 

 hyöty  ja  rakennusaikalset työlllsyyshyödyt. Liikennetaioudelllset hyödyt 

 laskettiin erikseen  hankekohtalsesti  ja  verkkokohtaisesti. 

Lilkennetunnelin  Ja  läntisen tien  hyötykustannusSuhteet  laskettiin vertaamalla 
 hyötyjen nykyarvoa rakennuskustannustefl nykyarvoon (dlskonttokorko  6  % 

 ja  tarkastelualka  20  vuotta). Hanke  on  yhteiskuntataloudelliseSti  kannattava, 

kun suhdeluku  on  yli yhden ts.  hyödyt  ovat kustannuksia suuremmat. 

Kun  liikennetaloudeiliset hyödyt  lasketaan  hankekohtaisestl, lilkennetunnelin 

hyötykustannussuhde  on 2,45  ja  läntisen tien  hyötykustannussuhde  4,20  elI 

 molemmat hankkeet ovat  yhteiskuntataioudelll sesti  kannattavia. 

Kun  Ilikennetaloudeiliset hyödyt  lasketaan  verkkokohtai sesti, lilkennetunnell  n 

 hyötykustannussuhde  on 1,87  ja  läntisen tien  hyötykustannussuhde <  0. 

 Verkkokohtaisessa  tarkastetussa  liikennetunneli  on  yhteiskuntataloudelllsesti 

 kannattava.  Sen  sijaan läntinen  tie  aiheuttaa  Ilsäkustannuksla nykytilantee

-seen  verrattuna  (hyötykustannussuhde <  0),  eikä näin  ollen  ole  yhtelskun-

tataloudelllsesti  kannattava.  



ALKUSANAT 

Tielaitoksen  Lapin  piiri tilasi  7.4.1993  Suunnittelukeskus Oy:ltä Yllästunnelin 
kustannus-hyöty -analyysin. Analyysissä arvioidaan Yllästunnelin yhteiskun-
tataloudelilnen kannattavuus. Lisäksi työssä selvitetään mandollisuudet  tun-

nelin  toteuttamiseksi maksullisena väylänä. Hanke liittyy osaltaan tielaltok
-sen  vuonna  1991 käynnlstämään seMtykseen  yleisten teiden käyttömakSLi

-len ottamlsesta  käyttöön Suomessa. 

Eduskunta päätti vuoden  1990  budjetissa Yllästunnelin suunnittelusta. Suun-
nittelun tavoitteena  on  ollut Ylläsjärven  ja Äkäslompolon välisen  tieyhteyden 
toteuttaminen matkailua edistävänä tunneliratkaisuna  y hdyskuntarakennetta 

selkeyttäen.  Vuonna  1990 valmIstui Yliästunnelin  tekninen, taloudellinen  ja 

ympåristälilnen  selvitys  ja  vuonna  1991 markkinolntitutkimus.  Vuonna  1992 

seMtystyötä  jatkettiin yieissuunnitelman laadlnnalla. 

Ylläksen  alueelle laaaitut osayleiskaava  ja tieverkkosuun nitelma  on  mitoitettu 
 30.000 vuodepalkalle.  Tämä edellyttää Äkäslompolon  ja Yltäsjärven  kylien 

välille lyhyempää  ja  joustavampaa yhteyttä. Kylien välinen etäisyys nykyistä 
tieverkkoa pitkin  on 33  kilometriä.  Tunnelin  kautta kylien välinen etäisyys 
lyhenisi  10 kilometrlln. Yllästunnelin  rakentamisen myötä  koko Yiläksen 

 alueen saavutettavuus Kittilän lentokentältå  ja  Levin matkaflukeskuksesta 
 paranisi. Tunneli mandollistaisi myös matkai lupalveluluolaston  ja pysäköintiti-

lojen  rakentamisen tunturin sisälle sekä hissiyhteyden rakentamisen luolas-
tosta tunturin laelie.  Tunnelin yhteispituus  on 2125  metriä, josta varsinaista 
kailiotunnelia  on 1800  metriä. 

Yllästunneiin  kustannus-hyöty -analyysin laadintaa  on  ohjannut esikuntapääl-
iikkö Erkki Vuontisjärvi  Lapin tieplirlstä.  Suunnittelukeskus Oy:ssä työhön 
ovat osallistuneet markki nolntipåällikkö  Paavo Silvennoinen,  toimi stopääilik

-kö  Timo Harju-Autti, jaospäällikkö Jouni Lehtomaa, insinööri Merja Lämsä, 
tutkija Tuomo Halla-Seppälä sekä tutkija Taina 011ikalnen. 
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YII1.tunn&In  kustannus-hyöty  -ana'yysI 
TYOMETODI  Ja  LASKENTAPERUSTEET  

1 
TYÖMETODI  

Kustannus-hyöty -anaiyysissa tarkastellaan tutkittavana olevan hankkeen 
kaikkia vaikutuksia yhteismitallisesti. Tämän vuoksi vaikutukset  on  muutet-
tava markkamäärälsiksi. Meneteimään kuuluu yhteiskuntataloudeili nen näkö-
kulma, jonka mukaan analyysissa otetaan huomioon hankkeen kaikki hyödyt 

 ja  kustannukset riippumatta siitä, ketä ne kohtaavat. 

Kustannus-hyöty -analyysissä arvioidaan lilkennetunnelln yhtei skuntata-
loudellinen kannattavuus vertaamalia Ilikennetunnelin aiheuttamia kustannuk-
sia siltä saataviin hyötyihln. Samalla tavalla arvioidaan Ilikennetunnelille 
vaihtoehtoisen läntisen tien yhteiskuntataloudellinen kannattavuus. Sekä 
tunneliyhteyden että läntisen tien kustannuksia  ja hyötyjä  verrataan nykyti-
lanteeseen. Tämän lisäksi tunnellyhteyden  ja  läntisen tien vaikutuksia  ja 

 kannattavuutta verrataan keskenään. Työssä selvitetään myös mandollisuu-
det tunneliyhteyden toteuttamiseksi maksullisena väylänä sekä maksullisen 
väylän rahoitus-  ja toteutusvaihtoehdot. 

Yhtelskuntataloudelllslsta  vaikutuksista arvioidaan erikseen rakennusaikaiset 
vaikutukset  ja  pysyvät vaikutukset. Yhtelskuntataloudellisia vaikutuksia, 
kuten työllisyyttä, liikennettä, matkallutuloa  ja  verotuloja, tarkasteltaessa 
pidetään hankkeen pääasiallisena vaikutusalueena  Lapin  lääniä. Todennä-
köistä kuitenkin  on,  että erityisesti seurannalsvalkutukset ulottuvat laajem-
malle alueelle. Seuraavassa yhteiskuntataloudelli  sia  vaikutuksia  on tarkas-

teitu kokonaisvaikutuksina.  Vaikutusten alueellista kohdistumista ei ole arvi-

oltu.  

2  
LASKENTAPERUSTEET 

Kannattavuuslaskelmien  pohjana käytettävät lilkennemääräennusteet  on 
 laadittu tielaitoksen voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Ennusteet  pews-

tuvat Yiläksen  alueen rakentamisen etenemiseen, jonka mukaan Yllåksen 
alueen vuodepalkkamäärä lähtötiianteessa vuonna  1996 on  vuoden  1993 

 tasolla eli  10.000 vuodepaikkaa  ja  vuoden  2010 tavoltetilanteessa 30.000 
vuodepaikkaa. Liikennemäärlen kauslvai hteiut  ovat huomattavat. Laskel-
missa  on  käytetty seuraavia keskivuorokausiliikennemäärlä: 
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Vuosi 	Liikennemäärä 
ajon./vrk ajon./vuosl  

1996 	750 	270.000 
2010 	1280 	500.000 
2016 	1600 	580.000  

Kannattavuusiaskelmien  pohjana käytettävät lilkennetunnelin rakentamiskus-
tannukset ovat  98,1  milj,  markkaa. Aikaisemmin laadittua kustannusarviota 

 (109,8  milj,  mk)  on  tarkistettu  mm.  louhinnan  hintatason alenemisen, liittymä- 
varauksen,  tunnelin  pohjan iämpöerlstyksen  ja tunnelin  varustelden  osalta. 
Urakoltsl joiden nykyisellä hintatasolla Ilikennetunnelin rakennuskustannukset 
olisivat todennäköisesti vielä  n. 10  milj.  markkaa alhalsemmat.  

3  
RAKENNUSTYÖN AIKAISET VAIKUTUKSET  

3.1  
Lilkennetunnelin  rakennustyön alkaiset vaikutukset 

Rakennusalka 

Liikennetunnelin  rakentamisen arvioidaan kestävän kaksi vuotta. 

RakentamiskustanflUkset 

Llikennetunnelifl rakentamiskustannukset  ovat  98,1  mmk. Rakentamiskus-
tannukset koostuvat työvoi makustannuksista, matenaalikustannuksi  sta ja 

 muista rakentamlskustanflukSiSta  (mm.  kaluston pääomakustannukset ener-
giakustannukset, urakoitsijan voitto yms.). 

Työvoimakustannukset 

Yllästunnelin  rakentamisen työvoimakustannukset ovat  44,1  mmk, josta 

palkkakustannUkSet ovat  26,0  mmk sekä soslaaliturva-  ja  eläkemaksut  18,1 

 mmk. Työvol makustannukset  on  laskettu käyttäen seuraavia laskentaperus- 

teita: 
- 	kalliorakentami skohtei ssa työvolmakustannustefl  osuus  on  keski - 

määrin vajaat  50  %  louhinta-  ja  rakentamlskustannuksiSta.  Työ- 
vai hekohtaisesti lasketun arvion mukaan Yllästun nell  n  rakentami-
sessa väiittömät työvoimakustannukset sosiaallkuluineen ovat  45  
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RAKENNUSTYÖN AIKAISET VAIKUTUKSET  

- 	 kalliorakennustyöntekilän keskimääräisenä bruttoansiofla  pide- 

tään  50  mk/tunti  ja  soslaallkuluina  35  mk/tunti.  Yhden  miestyö - 

vuoden keskimääräinen hinta  on  tällöin  170.000  mk.  

- 	työvoimakustannukset  soslaalikululneen  lasketaan  rakennustol- 

minnassa bruttoansioista kertoimeila  1 ,7  ja  palvelutoiminnasSa 

kertoimella  1,5.  Rakennustoiminnan suurempi kerroin johtuu 
pääasiassa korkeammasta  tapaturmavakuutukseSta. 

- 	edellä esitetyn perusteella  1  miljoonan  markan  Investoinnin väli- 

tön  työilistämlsvaikutus  on 2,6  miestyövuotta. Yhden  miestyövuo

-den  kokonaishinta kone-, materiaali-  ym. kustannuksineen  on 

 tällöin  390.000  mk.  

Materiaalikustannukset 

Kalliorakennuskohteiden  kustannuksista keskimäärin  20-30  %  on  maten

-aalikustannuksia.  Kun oletetaan, että  materlaalitoimitusten  osuus  on 20  % 

rakentami skustannuksi  sta,  on  Yllästunnelin  rakentamisen  mateilaalitoimitus - 

ten  suuruus  19,6  mmk. 

Muut  rakentamiskustannukset  

Kaluston pääomakustannukset, energia,  urakoitsi  jan  voitto  yms.  muodosta-
vat keskimäärin  30-40  % kalliorakentamisen  kustannuksista. Kun oletetaan, 
että  pääomakustannusten yms.  osuus  on 35  % rakentamlskustannuksista, 

 on  niiden suuruus  Yliästunnelin rakentamIsessa  34,3  Mmk.  

Murskeen  arvo  

Tunnelin  louhinnasta  saatavaa  mursketta  voidaan käyttää  mm.  alueen teiden 

rakentamiseen  ja  pääliystämiseen  sekä  Kolarl -Yiläs  järvi -ratapenkan  rakenta-

mi  seen.  

Tunnelin  iouhinnasta  saatavan  murskeen tiiavuus  saadaan kertomalla  kivi- 

aineksen  klintokuutiometrlmäärä kertoimella  1,8.  Murskeen  arvoon vaikuttaa 

ratkaisevasti  sen  käyttökohde.  Laskelmissa  murskeen  arvoksi arvioidaan  10 

 mk/m3 . 

Liikennetunnelin louhimisesta  saadaan  130.000  kl1 ntokuutiometrlä kiviainesta 

 eli  234.000 m3  mursketta. Murskeen  arvo  on  tällöin yhteensä  2,3  mmk.  
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Työli isyysvaikutu kset 

Väilttömät työiiisyysvalkutukset  

Kun  1  milJoonan  markan  Investoinnin välitön työllisyysvaikutus  on 2,6  mIes-

työvuotta,  ovat  Yllästunnelin  rakennustyön  alkaiset välIttömät työliisyysvaiku-

tukset  255  mlestyövuotta. 

Seurannaisvalkutukset  

Yhden työpaikan, joka liittyy välittömästi  tunnelin tal  luolaston Iliketilojen 

 rakentamiseen  tal  käyttöön, arvioidaan synnyttävän  seurannaisvaikutuksena  
1,2  uutta työpaikkaa muuhun  elinkeinotoimintaan.  Tämä  on  seurausta  mm. 

 siltä, että  rakennustyövoiman pälvittälnen  kulutus  ja  ostovoima lisäävät kau-
pallisten palvelujen käyttöä  ja  liikkeiden myyntiä.  Yllästunneiin  rakennustyön 
aikaiset väli  lilset työlilsyysvaikutukset  ovat  306  miestyövuotta. 

Työiiisvvsvaikutukset  yhteensä  

Yilästunneiln  rakennustyön aikaiset  (2  vuotta)  vällttömät  Ja  vAlliliset työlli-

syysvaikutukset  ovat  yhteensa  561  miestyövuotta. 

Paikkatulo 

Keskimääräisenä bruttopaikkana  rakennus-  ja  palveiutoi minnassa  käytetään  
100.000  mk vuodessa.  

Yliästunneiln rakennustyövolman bruttopaikkojen  kokonaismäärä  on 26,0 

 mmk. Rakennustyön aikaisten  kerrannaistyöpaikkOjefl bruttopaikkojen 

 kokonaismäärä  on 30,6  mmk.  Yliästunnelin  rakennustyön aiheuttama  palk-

katuio  on  siten yhteensä  56,6  mmk.  

Soslaailturva-  Ja  elákemaksut 

Soslaaliturva-  ja  eiäkemaksut  ovat  rakennustoiminnassa  70  %  ja  paivelutol-

minnassa  50  % bruttopaikoista. Yilästunnelln  rakentamisen välittömästi 

 työlliståmlen  työntekijöiden  soslaallturva-  Ja  eiäkemaksujen  määrä  on 18,1 

 mmk.  Kerrannal styöpaikkojen bruttopaikoista  maksettavat  sosiaatiturva-  ja 

 eläkemaksut  ovat  15,3  mmk. Sosiaaliturva-  ja  eiäkemaksut  ovat siten yh- 

teensä  33,4  mmk.  
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Säästö työttömyyden vähenemisestä 

Yksi työtön aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia  työttömyyskorvaustefl, 

asumistuen  ja  toimeentulotuen  muodossa yhteensä keskimäärin  250  mk/ar-

kipäivä,  kun otetaan huomioon kaikki kuntien  tai  valtion maksettaviksi tule-

vat korvaukset  ja  avustukset.  

Lapin  läänin  ja  erityisesti  Kittllän pientalousaiueen  kunnissa työttömyysaste 

oli vuonna  1992  Suomen korkeimpia.  Rakennusaikaisesta välittömlen  ja 
 välillisten työpaikkojen työvoimasta  90  %  eli  505  miestyövuoden työpanos  

arvioidaan saatavan joko työttömistä  työnhaki  joista  tal  työntekijöistä, Jotka 
muuten joutuisivat työttömiksi. Yhteiskunnan säästö työttömyyden vähenemi-
sestä välittömien työllisyysvaikutusten seurauksena  on 14,3  mmk  Ja  välillis-

ten  työilisyysvaikutusten  seurauksena  17,2  mmk eli yhteensä  31,5  mmk, 

josta kuntien säästö  on 6,3  mmk  (20  %)  Ja  valtion säästä  25,2  mmk  (80%).  

Työttömyyden  vähenemlsen nettosäästö  saadaan, kun  kokonaissäästöstä 

 vähennetään työttömien  työttömyyskorvauksista  maksama  vero.  Tällöin 

kuntien  nettosäästö  työttömyyden vähenemisestä  on  yhteensä  1,5  mmk. 

Valtion  nettosäästö  työttömyyden vähenemisestä  on  yhteensä  22,2  mmk.  

Verotulovaikutus 

Kunnaiiisvero 

Kunnaliisverotuksessa kertyvää verotuioa  laskettaessa käytetään veroäyrin 
hintana  19  penniä, mikä vastaa  vaikutusalueen  kuntien keskimääräistä 

 tavoitteellista  veroäyrin hintaa.  

Uikennetunneiin  rakennustyön aikaiset paikat ovat  väilttömissä  työpaikoissa 
 26,0  mmk  ja  väliliisissä työpalkoissa  30,6  mmk eli yhteensä  56,6  mmk. 

 Kunnailisveron  määrä välittömien työpaikkojen palkoista  on 4,9  mmk  Ja 
 väliiiisten  työpaikkojen paikoista  5,8  mmk eli yhteensä  10,7  mmk. 

Kuntien saama verotulojen  netto  lisäys saadaan, kun  lilkennetunneiin  raken-
tamisen  työllistämien  työttömien  palkolstaan  maksamasta  kunnallisverosta 

 vähennetään heidän  työttömyyskorvauksistaan  maksama  kunnailisvero. 

Kunnailisveron nettolisäys  on  siten yhteensä  4,9  mmk. 

Valtion tulovero 

Valtiolle  maksettavaa  tuloveroa laskettaessa käytetään  12 %:n  veroastetta. 
Valtion tuloveron määrä välittömien työpaikkojen palkoista  on 3,1  mmk  Ja 

 välillisten työpaikkojen palkoista  3,7  mmk eli yhteensä  6,8  mmk.  
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Valtion saama verotulojen  nettolisäys  saadaan, kun  lilkennetunnelin  raken-
tamisen  työllistämien  työttömien  palkoistaan  maksamasta tuloverosta vähen-
netään heidän  työttömyyskorvauksistaan  maksama tulovero. Tällöin valtion 
verotulojen  nettolisäys  on 3,1  mmk.  

Arvonhisävero 

Arvonhisäverojärjestelmä  tulee voimaan vuoden  1994  aIkana.  Tällöin lähes 
kaikkea  liiketoimintamielessä  harjoitettua tavaroiden  Ja  paivelusten  myyntiä 
verotetaan  22  prosentilla.  

Yilästunneiin  rakentamisesta maksettava  arvonhisåvero  on 21,6  mmk.  
Nettohisäys  saadaan vähentämällä  arvonlisäverosta  nykyisin  rakennuskus-

tannuksiin  sisältyvä liikevaihtovero, joka poistuu  arvonhisäverojärjestelmän 

 voimaan tullessa. Arvonlisävero lisää kustannuksia  6-8  %  nykyiseen verrat-
tuna. Samassa suhteessa suurenevat myös valtion hankkeesta  saamat  tulot. 

 Yliästunnelin  rakentamisesta aiheutuva  veron  nettohisäys  on 6,9  mmk  (21,6 

 mmk  -  14,7  mmk)  

3.2  
Läntisen tien  rakennusaikaiset  vaikutukset  

Rakennusaika 

Länsipuohisen  tieyhteyden rakentamisen arvioidaan kestävän kaksi vuotta. 

Rakennuskustannukset 

Länsipuolisen tieyhteyden rakentamisen kustannusarvio  on 30,0  mmk. Edel-

lisessä kohdassa esitettyjen  laskentaperustelden  mukaan  rakentamiskustan-

nukset  jakautuvat seuraavasti:  

- 	työvoimakustannukset  13,5  mmk  
- 	 materhaalikustannukset  6,0  mmk  
- 	muut  rak.kustannukset  10,5  mmk 

Läntisen tieyhteyden rakentamisen työvoimakustannukset ovat  45%  kaikista 

 rakennuskustannUksiSta  eli  13,5  mmk, josta  bruttopalkat  ovat  7,9  mmk  Ja 

 sosiaaliturva-  ja  eläkemaksut  5,6  mmk.  
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Työl Ilsyysvaikutukset  

Kun  1  miljoonan  markan  Investoinnin välitön työllisyysvaikutus  on 2,6 mIes-

työvuotta,  ovat läntisen tleyhteyden rakentamisen välittömät työlilsyysvalku-
tukset  78 mlestyövuotta.  

Kun yksi tienrakentamiseen välittömästi liittyvä työpaikka synnyttää seuraus-
vaikutuksena  1 ,2  uutta työpaikkaa muuhun elinkeinotoimintaan, läntisen 
tieyhteyden rakentamisen välilliset työllisyysvaikutukset ovat  94 mieS-
työvuotta.  

Läntisen tieyhteyden rakentamisen välittömät  Ja  välilliset työllisyysvaikutukset 
ovat yhteensä  172  mlestyövuotta. 

Paikkatulo  

Läntisen tieyhteyden rakennustyövoiman bruttopaikkojen kokonaismäärä  on 

7,9  mmk  ja  kerrannaistyöpalkkojen bruttopalkkojen  kokonaismäärä  9,4  Mmk, 
joten läntisen tleyhteyden rakentamisen aiheuttama  palkkatulo  on  yhteensä  
17,3  mmk. 

Soslaailturva-  ja  eläkemaksut  

Välittömien työpaikkojen palkoista maksettavat soslaaliturva-  Ja  eläkemaksut 

 ovat  5,6  mmk  ja  välillisten työpaikkojen palkoista maksettavat sosiaaliturva - 
ja  eläkemaksut  4,7  mmk. Sosiaaliturva-  Ja  eläkemaksut  ovat siten yhteensä  

10,3  mmk. 

Säästö työttömyyden vähenemisestä 

Yksi työtön aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia keskimäärin  250 mklar-
kipäivä. Rakennusaikaisesta  välittömien  ja  väli Ilisten työpaikkojen työvoi-

masta  90 %  eli  154 mlestyövuoden työpanos  arvioidaan saatavan työttö-
mistä työnhakijoista. 

Yhteiskunnan säästö työttömyyden vähenemisestä  on välittämien  työllisyys-
vaikutusten seurauksena  4,4  mmk  ja  väilliisten työliisyysvalkutusten  seurauk-
sena  5,3  mmk eli yhteensä  9,7  mmk, josta kuntien säästä  on 1,9  mmk  (20 

%)  Ja  valtion säästä  7,8  mmk  (80%). 

Nettosäästö  työttömyyden vähenemisestä saadaan, kun kokonaissäästöstä 
vähennetään työttömien työttömyyskorvaukslsta maksama  vero.  Tällöin 
kuntien nettosäästö työttömyyden vähenemisestå  on  yhteensä  0,5  mmk. 
Valtion nettosäästö työttömyyden vähenemisestä  on  yhteensä  6,8  mmk. 
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Verotulovaikutukset  

Kunnallisvero  

Tien  rakentamisesta maksettavat bruttopalkat ovat  7,9  mmk  ja seurannais
-työpaikoista maksettavat bruttopalkat  9,4  mmk. Paikkatulot ovat siten yh-

teensä  17,3  mmk. Kunnallisveron määrä tästä summasta  19 pennIn  veroäy-
rin mukaan laskettuna  on 3,3  mmk. 

Kuntien saama verotulojen  nettolisäys  saadaan, kun läntisen tleyhteyden 
rakentamisen työllistämlen työttömien palkolstaan maksamasta kunnallisve

-rosta  vähennetään heidän työttömyyskorvauksistaan maksama kunnalllsvero. 
Tällöin kunnallisveron nettoilsäys  on 1,5  mmk. 

Valtion  vero 

Välittömlen  työpaikkojen bruttopalkoista valtiolle maksettava tulovero  on 12 
%:n veroasteen  mukaan  1,0  mmk  ja välllllsten  työpaikkojen bruttopalkoista 

 1,1  mmk. Valtiolle maksettava tulovero  on  siten yhteensä  2,1  Mmk. 

Valtion saama verotulojen nettolisäys saadaan, kun läntisen tleyhteyden 
rakentamisen työlllstämien työttömien palkoistaan maksamasta valtionvems

-ta  vähennetään heidän työttömyyskorvaukslstaan maksama valtionvero. 
Valtion verotulojen nettoilsäys  on 0,9  mmk. 

Arvonlisävero 

Läntisen tieyhteyden rakentamisesta maksettava  arvonilsävero  on 6,6 

 Mmk.  Nettolisäys saadaan vähentämällä arvonilsäverosta nykyisin rakennus- 
kustannuksiin sisältyvä liikevaihtovero, joka poistuu arvonllsäverojärjestel

-män  tullessa voimaan. Arvonlisävero lisää kustannuksia  6 - 8 %  nykyiseen 
verrattuna. Samassa suhteessa suurenevat myös valtion hankkeesta saamat 
tulot. Läntisen tleyhteyden rakentamisesta aiheutuva  veron nettolisäys  on 

2,1  mmk  (6,6  mmk-4,5  mmk)  

3.3  
Yhteenveto rakennustyön aikaisista  vaikutuksIsta 

Liikennetuflfle$in  ja lansipuolisen  tieyhteyden rakennustyön aikalset  (2  vuot-

ta) vaikutukset ovat seuraavat: 
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Liikenne- Länsipuoien 
tunneli 	tleyhteys  

Rakennuskustannukset yhteensä 	98,1  mmk  30,0  mmk  
- bruttopalkat 	 26,0  mmk  7,9  mmk  
-  sosiaaliturva-  Ja  eläkemaksut 	 18,1  mmk  5,6  mmk  
- materiaalikustannukset 	 19,6  mmk  6,0  mmk  
-  muut rakennuskustannukset 	 34,3  mmk  10,5  mmk  

Murskeen  arvo  2,3  mmk  

Työllisyysvalkutukset  yhteensä  561  mtv 	172  mtv 
-  välittömät  työliisyysvaikutukset  255  mtv 	78  mtv 

- väililiset työllisyysvaikutukset  306  mtv 	94  mtv 

Paikkatulot  yhteensä 	 56,6  mmk  17,3  mmk  
- väilttömät 	 26,0  mmk  7,9  mmk  
- väiiiiiset 	 30,6  mmk  9,4  mmk  

Sosiaailturva-  Ja  eläkemaksut 	33,4  mmk  10,3  mmk  
- väilttämistä paikkatulolsta 	 18,1  mmk  5,6  mmk  
- väliliisistä paikkatulolsta 	 15,3  mmk  4,7  mmk 

Säästö työttömyyden 
vähenemlsestä 	 31,5  mmk  9,7  mmk 
-  kuntien säästä 	 6,3  mmk  1,9  mmk  
- vattion  säästä 	 25,2  mmk  7,8  mmk  

Kunnailisvero 	 10,7  mmk  3,3  mmk 

Tulovero valtiolle 	 6,8  mmk  2,1  mmk  

Arvonhlsävero 	 21,6  mmk  6,6  mmk  
- nettoilsäys 	 6,9  mmk  2,1  mmk 

Verrattaessa  lilkennetunnehin  Ja  läntisen tien rakennustyön  aikaisla  vaikutuk-
sia keskenään voidaan todeta, että  Illkennetunnelin  rakentamisen seuraukse-
na syntyy huomattavasti enemmän työpaikkoja kuin läntisen tien rakentami-
sen seurauksena. Tästä seuraa, että myös alueelle Jäävät paikat, alueen 
kuntien  saamat  verotulot  Ja  säästät  työttömyyden vähenemisestä ovat huo-
mattavasti suuremmat  iiikennetunnelin  kuin läntisen tien rakentamisen seu-
rauksena. Myös alueen eli  nkei noeiämää vilkastuttavat  materiaali hanki  nnat 

 ovat  liikennetunneiin  rakentamisessa suuremmat kuin läntisen tien rakenta- 
misessa.  
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4  
PYSYVÄT VAIKUTUKSET  

4.1  
Ajo-  ja  kunnossapitokustannukset 

Laskentaperusteet 

Ajokustannukset  jaetaan  ajoneuvokustannuksiin, aikakustannuksiin  ja  onnet-
tomuuskustannuksfln.  Laskelmissa  on  käytetty  tielaltoksen julkaisemia  ajo- 
kustannusten perusarvoja vuodelta  1993.  Kevyen auton (henkilö-  Ja  paketti-
autot)  ajoneuvokustannus  on 0,817 mk/km  ja  alkakustannus  44,5 mk/tun-
ti/auto.  Raskaan auton  ajoneuvokustannus  on 3,716 mk/km  Ja  aikakustannus 

 153 mk/tunti/auto.  

Laskennassa  on  oletettu, että liikenteestä  keskimäärIn  90 % on  kevyitä  Ja  10 

%  raskaita ajoneuvoja.  Ajoneuvokustannusten  arvoksi saadaan näin  1 ,1 1 
mklaJokilometrl. Aikakustannuksiksi  saadaan samalla  ajoneuvotyyppien 
jakaumalla  55,35  mk  ajokilometriä  kohden. Keskimäärin  74  kilometrin tun-
tinopeudella tulee yhden  ajokilometrin alkakustannukseksi  0,75  mk.  

Onnettomuuskustannusten  suuruus arvioidaan yhdistämällä tiedot tapahtu-
neista onnettomuuksista  ja  tieolojen keskimääräisestä  onnettomuusmääräs

-tä.  Turvallisuuden  parantamistoimenpiteiden  vaikutus  onnettomuusmäärlin 

 voidaan arvioida eri  toimenpiteille määriteltyjen vaikutuskertolmien  avulla.  

Kannattavuusiaskelmien  pohjana käytettävät  liikennemääräennusteet  on 

 laadittu  tielaitoksen  voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Ennusteet perus-
tuvat  Yiiäksen  alueen rakentamisen etenemiseen, jonka mukaan  Ylläksen 

 alueen  vuodepaikkamäärä lähtötilanteessa  vuonna  1996 on  vuoden  1993 

 tasolla eli  10.000 vuodepaikkaa  ja  vuoden  2010 tavoitetilanteessa 30.000 
vuodepaikkaa. Liikennemäärlen kausival htelut  ovat huomattavat. Laskel-
missa  on  käytetty seuraavia  keskivuorokauslliikennemäärlä  eri  ajankohtina.  

Vuosi 	Liikennemäärä  
1996 	750 ajon./d 	270.000 ajon./v 
2010 	1280 ajon./d 	500.000 aJon./v 
2016 	1600 ajon./d 	580.000 aJon./v 
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Kustan nussäästöt 

Tunneliyhteyden  Ja  läntisen tieyhteyden ajoneuvo-, aika-, onnettomuus-  ja 
 kunnossapitokustannusten  säästöt  on  laskettu vertaamaila niitä nykytilanteen 

perusverkkoon sekä hankekohtaisesti että verkkokohtaisesti. 

Hankekohtainen  vertailu 

Hankekohtalsessa vertallussa  on  käsitelty Äkäslompolon  ja  Ylläsjärven  kylien 
välistä liikennettä. Kylien välinen matka perusverkossa  on  nykyisen Hannu-
kaisen tien kautta  33 km, tunneliyhteyden  kautta  10 km  Ja  länsipuolen tieyh-
teyden kautta  14 km.  Kyliä yhdistävien teiden keskivaiheilla Ilikennemäärät 
vuosina  1996  Ja  2016  ovat verkkovaihtoehdoissa liikenne-ennusteiden mu-
kaisesti seuraavat: 

Liikennemäärä  
vuonna  1996 	vuonna  2016 

- perusverkon  Hannukaisen 
tieyhteys 	 470 ajon./d 

	
1425 aJon./d 

- tunneliyhteys 
	 750 ajon./d 

	
1600 aJon./d 

-  läntinen tieyhteys 	 750 aJon./d 
	

1600 ajon./d  

Sekä tunneliyhteyden että länsipuolisen tieyhteyden verkkovaihtoehdoissa 
 on  kylien välinen liikenne suurempi kuin perusverkossa,  sillä  lyhyempi yhteys 

parantaa  en  puolilla tunturla sijaitsevien palvelujen käyttöä  Ja  saavutettavuut
-ta.  

Hankekohtaisessa vertallussa  tunnel lyhteyden kustannussäästät perusverk-
koon  verrattuna ovat seuraavat: 

Säästöt keskimäärin 
 20  vuoden aikana 

mmk/vuosi 
AJoneuvokustannukset 	 8,10 
Aikakustannukset 	 5,12 
Onnettomuuskustannukset 	 1,03  
Hoito-  Ja  kunnossapitokustannukset 	-0,80  
Säästöt yhteensä 	 13,44  

Hankekohtaisesti  laskettuna tunneliyhteyden aikaansaama liikennetaloudelli-
nen säästä perusverkkoon verrattuna  on  keskimäärin  13,44  mmk vuodes-
sa. Kustannussäästöjen kertymä  20  vuoden ajalta  on  siten  268,8  mmk. 
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Hankekohtaisesti  laskettuna länsipuolen tieyhteyden kustannussäästät 
perusverkkoon verrattuna ovat seuraavat: 

Ajoneuvokustannukset 
Aikakustannukset 
Onnettomuuskustannukset  
Hoito-  Ja  kunnossapitokustannukset 

 Säästöt yhteensä 

Säästöt keskimäärin  
20  vuoden aikana 
mmk/vuosi  
6,15 
3,45 
0,76 

-0,27 
10,08 

Hankekohtaisesti  laskettuna läntisen tien alkaansaama iiikennetaioudelli nen 
säästä perusverkkoon verrattuna  on  keskimäärin  10,08  mmk vuodessa. 

Kustannussäästäjen kertymä  20  vuoden ajalta  on 201,6  mmk. 

Verkkokohtainen  vertailu 

Verkkokohtaisessa  vertailussa ajokustannukset  on  laskettu tieosittai  n  koko 
 hankkeen vaikutusalueelia koskien niitä yhteyksiä, joilla  on vaihtoehdoissa 

 eroja liikennemäärissä. 

Tunneliyhteysvaihtoehdossa  vuonna  1996  ajetaan  4010 aJon.km  vuorokau-
dessa vähemmän  ja  vuonna  2016  ajetaan  18873 ajon.km  vuorokaudessa 
vähemmän kuin perusverkkovaihtoehdon mukaislila teillä. Lanslpuolen tleyh-
teysvaihtoehdossa vuonna  1996  ajetaan  3326 ajon.km  vuorokaudessa e-

nemmän  ja  vuonna  2016  ajetaan  1315 ajon.km  vuorokaudessa vähemmän 
kuin perusverkkovaihtoehdon mukalsilla teillä. 

Tunnellyhteyden  tieverkko tukee alueen maankäyttää  ja sen  kehittymistä 

 koko  tarkastelujakson  ajan paremmin kuin perusverkko. Länsipuolen tieyh-
teyden tieverkko  el  alkuvaiheessa tue alueen maankäyttöä perusverkkoa 
paremmin, mutta yleiskaavan mukaisen maankäytän kehittyessä  on  länsi-
puolen tieyhteyden tieverkko parempi kuin perusverkko. 

AikakustannuslaskelmisSa  tun neliyhteysval htoehdossa  vuonna  1996  ajetaan 

 71  tuntia vuorokaudessa vähemmän  ja  vuonna  2016  ajetaan  313  tuntia 
vuorokaudessa vähemmän kuin penisverkon mukaisilla teillä. Länslpuoien 
tieyhteysvaihtoehdosSa vuonna  1996  ajetaan  75 tuntIa  vuorokaudessa e-

nemmän  ja  vuonna  2016  ajetaan  36  tuntia vuorokaudessa enemmän kuin 
perusverkon mukaisilia teillä. 
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Verkkokohtaisessa vertal  lussa  tunnellyhteyden kustannussäästöt  pews- 
verkkoon verrattuna ovat seuraavat: 

Säästöt keskimäärin  
20  vuoden aikana 
mmk/vuosi 

Ajoneuvokustannukset 	 4,48 
Aikakustannukset 	 3,66 
Onnettomuuskustannukset 	 0,46  
Hoito-  Ja  kunnossapitokustannukset 	-0,80  
Säästöt yhteensä 	 7,79  

Verkkokohtalsesti  laskettuna tunneliyhteyden alkaansaama lilkennetaloudelli-
nen säästä perusverkkoon verrattuna  on keskImäärin 7,79  mmk vuodessa. 
Kustannussäästöjen kertymä  20  vuoden ajalta  on 155,8  mmk. 

Verkkokohtalsessa  vertailussa länsipuolen tleyhteyden kustannussäästöt 
perusverkkoon verrattuna ovat seuraavat: 

Ajoneuvokustannukset 
Alkakustannukset 
Onnettomuuskustannukset  
Hoito-  Ja  kunnossapitokustannukset 
S&ästÖt  yhteensä  

Säästät  keskimäärin  
20  vuoden aikana 
mmk/vuosi  
-0,48 
-0,96 
-0,10 
-0,27 
-1,80 

Verkkokohtal sesti  laskettuna länsipuolen tieyhteyden kustannukset ovat 
keskimäärIn  1,80  mmk vuodessa  kalllimmat kuin perusverkon kustannuk-
set.  20  vuoden aikana lisAkustannuksia syntyy yhteensä  36,0  mmk. 

Länsipuolen tieyhteyden kannattamattomuus verkkokohtai sesti laskettuna 
aiheutuu tarkastelujakson alkuvaiheen riittämättömästä maankäyttöön tukeu-
tumisesta. Maankäytön kehittymisen myötä tieyhteys tulee perusverkkoa 
edullisemmaksl vuoden  2010  vaiheilla. TarkasteluJakson vuosien  1996-2016 

 välisenä aikana perusverkko  on  kuitenkin taloudellisempi ratkaisu kuin länsi-
puolen tieyhteys. 

Yhteenveto 

Hankekohtalsesti  laskettuna sekä tunneliyhteys että läntinen tieyhteys saavat 
aikaan säästöjä nykytilanteen perusverkkoon verrattuna. Verkkokohtaisesti 
laskettuna tunneliyhteys saa aikaan säästöjä, mutta läntinen tieyhteys aihe-
uttaa Ilsäkustannuksia nykytilanteen perusverkkoon verrattuna. Vaihtoehtojen 
yhteiskuntataloudelliset kannattavuudet  on  esitetty kohdassa  5. 
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4.2 
 TunneUmaksut  

Ennuste  tunnelimaksujen kertymästä  perustuu seuraaviin  olettamuksiln:  

a 	 lähtötlianteessa  vuonna  1996  lilkennemäärä  on 270.000  ajoneu- 

voa vuodessa  
a 	tämän jälkeen  iilkennemäärA  kasvaa  suoravilvaisesti,  kunnes  se  

tavoitetlianteessa  vuonna  2010 on 500.000  ajoneuvoa vuodessa. 

 Lilkennemäärän suoravilvainen  kasvu perustuu  Ylläksen  alueen 

rakentamisen etenemiseen.  
* 	vuosina  2010-2016  liikennemäärä  kasvaa  suoravilvaisesti  siten, 

että  se  tarkasteluajan  lopussa  on 580.000  ajoneuvoa vuodessa 
 * 	 tunnelimaksu  on 10 tai 20  mk  

Lähtötilanteessa tunneiimaksujen  kertymä  on 2,7  mmk  -  5,4  mmk vuodes-

sa, mistä  se  kasvaa vuoteen  2010  asti  16.500  -  33.000  markalla vuosittain, 

 ollen  vuonna  2010 5,0  -  10,0  mmk vuodessa. Vuosina  201 0-2016  tunneli- 

maksujen kertymä kasvaa  16.000  -  32.000  markalla vuosittain  ollen  tarkaste-

luajan  viimeisenä vuonna  2016 5,8  mmk  -  11,6  mmk.  

Tunneilmaksujen  kertymä  20  vuoden ajalta  on 85,0  mmk  tunnellmaksun 

 ollessa  10  mk  ja  170,0  mmk  tunnellmaksun  ollessa  20  mk.  

4.3  
Lllkennetuflflelifl pysyvÄt  talous-  ja  työlilsyysvalkutukset 

Työil isyysvalkutukset 

Liikennetuflneii työiiistää  pysyvästi  10  henkilöä. Heistä  4  sijoittuu  rahastus

-tehtäviin. Huolto-  Ja  valvontatehtäviin  sijoittuu myös  4  henkilöä,  ja  turvalli-

suudesta vastaa  2  henkilöä.  AutomaattirahastusjärieSteimien  nopea kehitty-

minen saattaa vähentää  rahastustehtäviin  tarvittavien henkilöiden määrää. 

Kun yksi  tunnelin  käyttöön välittömästi liittyvä työpaikka synnyttää  1,2  seu- 

rannaistyöpaikkaa  alueen muuhun  elinkeinotoimlntaafl,  työllistää liikenne- 

tunneli välillisesti  12  henkIlöä. 

Llikennetuflneiifl väiittömät  ja  väliiliset työlilsyysvaikutukset  ovat  käyttövai-

heessa  yhteensä  22  työpaIkkaa. 
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Palkkatulo 

Keskimääräisenä bruttopaikkana  pidetään  100.000  mk vuodessa. Tällöin 
 liikennetunnelin työllistämien  työntekijöiden  bruttopaikat  ovat keskimäärin  

2,2  Mmk vuodessa.  Palkkakertymä  20  vuoden ajalta  on 44,0  mmk.  

Soslaallturva-  Ja  eläkemaksut 

Liikennetunnelin  välittömästi  Ja  välillisesti  työliistämien  työntekijöiden  brutto- 
palkasta maksettavat  soslaaliturva-  ja  eläkemaksut  ovat  keskimäärIn  1,1  
mmk vuodessa.  Kertymå  20  vuoden ajalta  on 22,0  mmk. 

Säästö työttömyyden  vähenemlsestä  

Yksi työtön aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia  250  mk/arkipäivä.  Välittö-
mistä  Ja  väilliisistä  työpaikoista  80  %  eli  18  arvioidaan  täytettävän työttömiilä 

 tai  muutoin työttömiksi jäävillä  työnhakijoi  tia.  Yhteiskunnan säästö työttömyy-
den vähenemisestä  on  keskimäärin  1,1  mmk vuodessa, josta kuntien 
säästö  on  keskimäärin  0,2  mmk/vuosi  (20  %)  Ja  valtion säästö  kesklmää-

nfl  0,9  mmk/vuosi  (80%).  

Nettosäästö  työttömyyden vähenemisestä saadaan, kun  kokonaissäästöstä 

 vähennetään työttömien  työttömyyskorvauksista  maksama  vero.  Tällöin 
kuntien  nettosäästö  työttömyyden vähenemisestä  on  keskimäärin  53.000 

 mk vuodessa. Valtion  nettosäästö  työttömyyden vähenemisestä  on  keski-
määrin  0,8  mmk vuodessa.  

Verotuiovaikutukset  

Työpaikkojen lisäys  liikennetunneiin  vaikutuksesta  on 22  työpaIkkaa.  Palkka- 
kertymä  on  keskimäärin  2,2  mmk vuodessa. Tästä summasta kunnille mak-
settava  kunnaliisvero  on 19  pennin  veroäyrin mukaan  keskimäärIn  0,4  mmk 
vuodessa  ja  valtiolle maksettava tulovero  12  % veroasteen  mukaan keski-
määrin  0,3  mmk vuodessa. 

Verotulojen  nettolisäys  saadaan, kun  työllistettyjen  työttömien  palkoistaan 

 maksamasta verosta vähennetään heidän  työttömyyskorvauksistaan  mak-
sama  vero.  Tällöin  kunnalilsveron nettolisäys  on  keskimäärin  0,2  mmk vuo-
dessa  ja  valtion tuloveron  nettoiisäys keskimäärIn  0,1  mmk vuodessa.  
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4.4  
Yhteenveto  pysyvistä  vaikutuksista  

Liikennetunnelin  Ja  länsipuolisen  tleyhteyden  pysyvät vaikutukset (keskimää-

räiset vaikutukset vuositasolla  20  vuoden aikana) ovat seuraavat: 

Liikenne-  Länslpuolen 
 tunneli 	tleyhteys  

Ajoneuvo-, aika-, onnettomuus-  Ja 
 kunnossapltosääStöt  yhteensä  

hankekohtalsestl 	 13,4  mmk  10,1  mmk  

- aJoneuvokustannussääStöt 	 8,1  mmk  6,2  mmk  

- aikakustannussäästöt 	 5,1  mmk  3,5  mmk  

- onnettomuuskustannuSsääStät 	 1,0  mmk  0,8  mmk  

-  hoito-  ja  kunnossapltokust.säästöt 	-0,8  mmk  -0,3  mmk  

Tunnellmaksut 	 4,3-8,5  mmk  

TyöllisyysvalkUtukset  yhteensä 	22  tp 

-  välittömät  työllisyysvaikutukset 	10  tp 

- seurannaisvalkutukset 	 12  tp 

Paikkatulot  yhteensä 	 2,2  mmk  

- vällttömät 	 1,0  mmk  

-  välilliset 	 1,2  mmk  

Soslaallturva-  Ja  eläkemakSut 	1,1  mmk 

Säästö työttömyyden  
vähenemiseStä 	 1,1  mmk  

-  kuntien säästä 	 0,2  mmk  

-  valtion säästä 	 0,9  mmk  

KunnallIsVerO 	 0,4  mmk 

Tulovero valtiolle 	 0,3  mmk  

VerrattaeSsa liikennetuflflellfl  Ja  läntisen  tleyhteyden  pysyviä vaikutuksia voi-

daan todeta, että  liikennetunneli alkaansaa  enemmän pysyviä vaikutuksia 

kuin läntinen  tie.  LiikennetUnneli  luo alueelle pysyviä työpaikkoja, minkä 
seurauksena myös alueelle Jäävät  palkkatulot  Ja  alueen kuntien verotulot 

lisääntyvät. Myös  liikennetunnelin llikennetaioudelliset  säästöt ovat  hIeman 

 suuremmat kuin läntisen tien.  
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51  
Lilkennetunneiln yhteiskuntataloudeliinen  kannattavuus  

Laskentakorko 

Laskentakorkoa  käytetään erlalkaisten kustannusten  Ja  hyötyjen diskonttaa-
miseksi  yhteiseen vertalluajankohtaan.  Korko  kuvaa vähimmäistuottoa. jonka 
investoinnin sitoman pääoman tulee tuottaa. 

Yllästunneiin  kannattavuuslaskelmat tehdään  6 %:n diskonttokoroila.  Tunne-

lin  kustannuksia  ja  hyötyjä  tarkastellaan  20  vuoden ajalta. 

Liikennetunneiin rakentamis-  Ja  pääomakustannukset 

Liikennetunneiin  kanden vuoden aikaiset rakennuskustannukset ovat  98,1 
 mmk. Rakennusaikaiset  korot (korko  6 %) on  lisätty rakennuskustannuksiln 

seuraavasti:  

1,03 * 49,05  mmk +  1,09 * 49,05  mmk =  103,99  mmk.  

Tunnelin  jäännösarvo  20  vuoden kuluttua nykyarvoon diskontattuna  on 20 
% uushankintahlnnasta  eli  18,22  mmk  (0,20 * 91,1  mmk). Uushankintahinta 

 91,1  mmk  on  laskettu vähentämällä rakennuskustannuksista maanpäällisten 
teiden rakentamiskustannukset, Joiden arvo  20  vuoden kuluttua  on  arvioitu 
noilaksi. 

Lilkennetunnelin rakentamiskustannusten  ensimmäisen vuoden alkuun  dis

-kontattu nykyarvo  6 %:n diskonttokorolla  laskettuna  on 

103,99  mmk -  18,22  mmk =  85,77  mmk 

Kun iilkennetunneiin rakentamiseen tarvittavista varoista hankitaan  50 % 
iainaamalia, on  tarvittava lainasumma  49,05  mmk. Korkomenot, kun iaina-
aika  on 20  vuotta  ja  iainakorko  6 %,  ovat yhteensä  36,90  mmk. Ensimmäi-
sen vuoden alkuun diskontattu nykyarvo  6 %:n diskonttokorolia  laskettuna 

 on 26,92  mmk. 
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Liikennetunnelin  rakennus-  ja pääomakustannuSten nykyarvo  6 %:n  diskont-

tokoroila,  kun tarkastelualka  on 20  vuotta,  on  yhteensä  112,69  mmk  (=85,77 

 mmk +  26,92  mmk). 

Llikennetaloudeilinen  hyöty 

Hankkeen liikennetaloudeilinen hyöty syntyy niistä ajoneuvo-, aika-, onnetto-
muus-  ja kunnossapitokustannusten  säästöistä, joita saadaan  tunnelin  käy-
tön seurauksena verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Lilkennetunnelin ajoneu-
vo-, aika-, onnettomuus-  ja kunnossapitokustaflflUstefl  säästöt verrattuna 

nykyiseen tleverkkoon  on  laskettu erikseen hankekohtaisesti  ja verkkokohtai-

sesti. 

Hankekohtalsesti laskettujen saästöjen nykyarvo  6 %:n  diskonttokoroila,  kun 

tarkasteluaika  on 20  vuotta,  on  seuraava (diskonttaustekiJä  11,47):  

Ajoneuvokustannukset 
Alkakustannukset 
Onnettomuuskustannukset 
Kunnossapitokustanflukset  
Säästöt yhteensä 

Säästöt  20  vuodessa  
92,85  mmk 

 58,67  mmk 
 11,81  mmk 

 -9,18  mmk 
 154,16  mmk 

Verkkokohtalsesti iaskettujen säästöjen nykyarvo  6 %:n  diskonttokorolia,  kun 

tarkasteivaika  on 20  vuotta,  on  seuraava (diskonttaustekijä  11,47):  

Ajoneuvokustannukset 
Alkakustannukset 
Onnettomuuskustannukset 
KunnossapitokustannUkset  
Säästöt yhteensä 

Säästöt  20  vuodessa  
51,33  mmk 

 41,92  mmk 
 5,28  mmk 

 -9,18  mmk  
89,35  mmk  

Hankekohtaisesti  laskettuna lilkennetunnelin iiikennetaioudeillset hyödyt ovat 
 64,81  mmk suuremmat kuin verkkokohtaisesti laskettuna. 

LllkennetalOudelliflen  kannattavuus 

Lilkennetunnelin  ii  ikennetaloudel  linen  nettohyöty  saadaan vähentämällä 
säästöjen nykyarvosta rakerinuskustannusten nykyarvo. 

Nettohyöty  20  vuoden aikana 
Hankekohtainen  vertailu 	68,39  mmk  (154,16-85,77)  

Verkkokohtaiflen  vertailu 	3,58  mmk  (89,35-85,77)  
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Hankekohtalsessa tarkasteiussa IHkennetunnelin hyötyjen nykyarvo  on 68,39 

 mmk  ja  verkkokohtaisessa  tarkastelussa  3,58  mmk suurempi kuin kustan-

nusten  nykyarvo. 

Liikennetunnelin hyötykustannussuhde  saadaan  vertaamalia säästöjen 

nykyarvoa  rakennuskustannusten  nykyarvoon.  Hanke  on  lilkennetaloudelli-

sesti  kannattava, mikäli suhdeluku  on  yli yhden.  Llikennetunneiln hyötykus-

tannussuhde  on  seuraava:  

Hankekohtainen  vertailu 	 1,80  
Verkkokohtainen vertaIlu 	 1,04  

Hyötykustannussuhteen  perusteella  Ilikennetunnell  on  lilkennetaloudeiliseSti 

 kannattava sekä hanke-  ettA verkkokohtaisesti  laskettuna. 

Muut  hyödyt 

Louhinnasta  saatava  murske 

Yllästunneiln louhinnasta  saatavan  murskeen  aiheuttamana  hyötynä  otetaan 

huomioon  murskeen  myynnistä saatavat tulot.  Murskeen  arvoksi arvioitiin  2,3 

 mmk.  Murskeen nykyarvo  6 %:n  diskonttokoroila,  kun  tarkasteivaika  on 2 

 vuotta  (diskonttaustekijä  1,833), on 2,1  mmk. 

Verotulot  

Yllästunneil  merkitsisi Jonkin verran lisäystä kuntien  ja  valtion  verotuloihin. 

 Koko  yhteiskunnan kannalta katsottuna kuntien  Ja  valtion saamia verotuloja 
voidaan kuitenkin pitää  siirtosummina,  mikä merkitsee sitä, että niihin  aiheu-

tettuja  muutoksia ei oteta huomioon hankkeen yhteiskuntataloudellista kan-
nattavuutta arvioitaessa.  

Työllisyvshyödyt 

Työllisyyshyödyt  ilmaistaan tavallisesti  "syntyneinä  työpaikkoina"  ja  "työlli-

syysvarojen säästönä".  Hankkeiden  yhteiskuntataloudeilista  kannattavuutta 
arvioitaessa työvoima nähdään tavallisesti kuitenkin  vain  panoksena eli 

 kulutusmandollisuuksien  tuottajana.  Työllisyyshyötyä  voidaan arvioida oletta-
en, että työttömänä työvoima ei saisi aikaan yhteiskunnallisesti yhtä arvokas-
ta tuotantoa  (ja  kulutusmandollisuuksia)  kuin  se  saa aikaan  Yllästunneli

-hankkeessa työskennellessään.  

Yilästunnelin  kanden vuoden rakennustyön aikaiset välittömät  työliisyysval- 

kutukset  arvioitiin  255  miestyövuodeksi.  Laskelmissa  on  oletettu, että  10  % 
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tarvittavasta työvoimasta olisi Ilman Yliästunneli  n  rakentamistaki  n  työlllstet- 

tynä  Ja  90  %  työvoimasta saataisiin työttömistä. Pysyviksi työllisyysvaikutuk- 

siksi arvioitiin  lo  työpaikkaa. Niistä  80 %:a  arvioitiin täytettävän työttömillä 

työnhaki  joilla.  

liman  tunneilakin työllistettyjen  osalta  el  työllisyyshyötyä  synny. Työliistetty -

Jen työttömien osalta työiiisyyshyödyksi lasketaan työttömyys- ym. korvaus-

ten  Ja  avustusten pienenemisenä saavutettavat nettosäästöt (korvaukset - 
verot).  Välittömien työlilsyysvaikutusten kautta saatavat rakennusaJan  (2 v) 

 työiiisyyshyödyt  ovat  10,8  mmk  ja  pysyvät työiiisyyshyödyt keskimäärin  0,3 

 mmklv.  

Välittömien työiiisyyshyötyJen nykyarvo  6 %:n  diskonttokoroila,  kun tarkaste-

luaika  on  rakennusalkaisten hyötyjen  osalta  2 v.  (dlskonttaustekiJä  1,833)  Ja 
 pysyvien hyötyjen osalta  20  vuotta (dlskonttaustekljä  11,47), on  seuraava: 

Rakennusalkaiset työliisyyshyödyt 
 Pysyvät työllisyyshyödyt 

Työllisyyshyödyt  yhteensä  

Kerrannaisvaikutukset 

Hyödyt  20  vuodessa  
9,9  mmk 

 3,4  mmk 
 13,3  mmk 

Yhteiskunnallista hyötyä syntyy  vain, Jos  hanke saa aikaan tuotantoa pitkällä 

aikavälillä lisäävän kerroinprosessifl. Tässä tapauksessa hyötyä syntyy sekä  

lisääntyneiden kulutusmand011iSuukSien muodossa että vähentyneinä työllls- 

tämiskustannuksl na.  

Edellä esitetyissä taskelmissa Yliästunnelin kanden vuoden rakennustyön 
aikaiset välililset työliisyysvalkutukset arvioitiin  306  miestyövuodeksi.  Laskel-

missa  on  oletettu, että  10  %  tarvittavasta työvoimasta olisi ilman Yitästunne -

lm  rakentamistakin työllistettynä  Ja  90  %  työvoimasta saataisiin työttömistä. 

Pysyviksi välililsiksi työllisyysvaikutuksiksi arvioitiin  12  työpaikkaa. Niistä  80 

%:a  arvioitiin täytettävän työttömiltä työnhaki Joilla. 

ilman tunnellakin työllIstettyien osalta ei työltisyyshyötyä synny. Työllistetty-
Jen työttömien osalta työilisyyshyödyksi lasketaan työttömyys- ym. korvaus-

ten  Ja  avustusten pienenemisenä saavutettavat nettosäästöt (korvaukset - 

verot).  Välillisten työllisyysvalkutusten kautta saatavat rakennusajan  (2 v) 

 työllisyyshyödyt  ovat  12,9  mmk  ja  pysyvät työilisyyshyödyt keskimäärin  0,4  

mmk/v. 
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VälNUsten työllisyyshyötylefl nykyarvo  6 %:n diskonttokor011a,  kun tarkastelU- 

aika  on rakennusalkaiSten  hyöty jen osalta  2  vuotta (dlskonttauStekijä  1,833) 

 ja  pysyvien hyötyjen osalta  20  vuotta (dlskonttaustekijä  11,47), on  seuraava: 

Hyödyt  20  vuodessa 

RakennusaikaiSet työliisyyshyödyt 	11,8  mmk 

Pysyvät työlllsyyshyödyt 	 4,6  mmk 

TyöillsyyShyÖdYt yhteenSä 	 16,4  mmk  

KerrannaisvaikutUkSia  syntyy myös alueen matkalluillsen vetovolman lisään- 
tymisen seurauksena. NäIn saatuja hyötyjä  on kuItenkin  valkea arvioida 

rahassa. 

Tunnellmaksut 

Tunnelimaksujen kokonalskertymä  20  vuoden ajalta  on  kohdassa  4.2  esite-

tyillä laskentaperusteilia yhteensä  85,0  mmk, kun tunnelimaksu  on 10  mk, 

 ja  170,0  mmk, kun tunneilmaksu  on 20  mk. Tunnellmaksulen nykyarvo  6 %:n 

diskonttokorolla,  kun tarkastelualka  on 20  vuotta  on  seuraava: 

Tunnellmaksut  20  vuodessa 

TunnellmaksU  10  mk  45,0  mmk 
Tunnelimaksu  20  mk  90,0  mmk 

YhtelskuntatalOUdelllflefl  kannattavuus  

Nettohyöty 

LiikennetunneHn nettohyöty  saadaan vähentämällä  tunnelin  rakentamis-  ja 
 pääomakustannusten nykyarvosta hyötyjen nykyarvo. 

Lilkennetunnelin rakentamls-  ja  pääomakustaflflUStefl nykyarvo  6 %:n  dis

-konttokorolla  laskettuna, kun tarkastelualka  on 20  vuotta,  on  seuraava: 

- 	rakentamiskustanflUkSet 	85,77  mmk 
- 	pääomakustannukset 	 26,92  mmk 

- 	yhteensä 	 112,69  mmk 
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Lukennetunnelin hyötyjen nykyarvo  6 %:n  diskonttokorolla  laskettuna, kun 

 tarkastelualka  on 20  vuotta,  on  seuraava:  

Hyödyt  20  
vuoden aikana  

- 	 iHkennetaloudeilinen  hyöty:  
- 	 hankekohtalsesti  154,16  mmk  
- 	 verkkokohtaisestl  89,35  mmk  

- 	 murskeen  arvo  2,14  mmk  

työllisyyshyöty: 
- 	 välItön 	 13,30  mmk  
- 	 välililnen 	 16,40  mmk  
- 	yhteensä 	 29,70  mmk  

- 	 tunneilmaksut: 
- 	 tunnellmaksu  10  mk 	 45,00  mmk  
- 	 tunnellmaksu  20  mk 	 90,00  mmk 

Seuraavassa  nellkentässä  on  esitetty  lilkennetunnelin nettohyöty  laskettuna 

vaihtoehtoisten  Illkennetaloudelilsten hyötyjen  ja  tunnellmaksujen  mukaan 

 (tarkastelualka  20  vuotta):  

Lilkennetunnelin nettohyöty 
 20  vuoden aikana  

Tunneli-  10  mk 
maksut  20  mk  

Hankekohtaiset 
Illkennetaioudeil 
hyödyt  

+118,31  mmk 
 +163,31  mmk  

Verkkokohtalset 
IlikennetaloudeH. 
hyödyt  

+53,50  mmk 
 +98,50  mmk  

Lilkennetuflneiin  20  vuoden  nettohyödyt  ovat laskentatavasta riippuen  53,50 

 mmk  -  163,31  mmk.  

HyötvkustanfluSSuhde  

Seuraavassa  nelikentässä  on  esitetty  Ilikennetunnelin hyötykustannuSsuhde 

 laskettuna vaihtoehtoisten  Ilikennetaloudeili  sten  hyötyjen  ja  tunneli maksujen 

mukaan  (tarkasteluaika  20  vuotta):  
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Hyötykustannussuhde 

Hankekohtaiset 
	

Verkkokohtal  set  
Ilikennetaloudell. 	lilkennetaloudell. 
hyödyt 
	

hyödyt  

Tunneli-  lo  mk 
	

2,05 
	

1,47 
maksut 	20  mk 

	
2,45 
	

1,87  

Liikennetunneli  n  yhteiskuntataloudeili nen hyötykustannussuhde  on  laskenta-
tavasta  rIippuen  1,47  -  2,45.  Hanke  on  yhteiskuntataioudeilisestl  kannattava, 
kun  hyötykustannussuhde  on  yli yhden.  Uikennetunnell  on  siten yhteiskunta- 
taloudellisesti kannattava kaikilla edellä  esitetylliä laskentatavoilla.  

5.2  
Läntisen tien  yhtelskuntataioudeillnen  kannattavuus  

L.änti  sen  tien  yhteiskuntataloudeliinen  kannattavuus  on  laskettu samoilla 
perusteilla kuin edellä  on  laskettu  iiikennetunnelin yhteiskuntataloudeliinen 

 kannattavuus.  

LäntIsen  tien  rakentamlskustannukset  

Läntisen tien  rakentamiskustannusten  arvioitiin olevan  30,00  mmk.  Raken- 

nusaikalset  korot (korko  6  %)  on  lisätty  rakennuskustannuksiin  seuraavasti:  

1,03  *  15,00  mmk  +  1,09  *  15,00  mmk  =  31,80  mmk. 

Läntisen tien  rakentamis-  ja  pääomakustannusten  ensimmäisen vuoden 
alkuun  diskontattu nykyarvo  6 %:n  diskonttokoroila  laskettuna  on 29,14 

 mmk.  

Liikennetaloudeliinen  hyöty 

Läntisen tien ajoneuvo-,  aIka-,  onnettomuus-  ja  kunnossapitokustannusten 
 säästöt verrattuna nykyiseen  tieverkkoon  on  esitetty kohdassa  4.1.  

Hankekohtaisesti laskettujen säästöjen nykyarvo  6 %:n  dlskonttokorolla,  kun 
 tarkastelualka  on 20  vuotta,  on  seuraava  (dlskonttaustekijä  11 ,47):  
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Ajoneuvokustanflukset 
Alkakustannukset 
Onnettomuuskustannukset 
Kunnossapitokustannukset  
Säästöt yhteensä 

Säästöt  20  vuodessa  
70,54  mmk 

 39,51  mmk 
 8,66  mmk 

 -3,09  mmk 
 115,63  mmk 

Verkkokohtaisesti iaskettujen säästöjen nykyarvo  6 %:n  diskonttokorolla,  kun 

tarkastelualka  on 20  vuotta,  on  seuraava (diskonttaustekiiä  11,47):  

Säästöt  20  vuodessa 
AJoneuvokustannukset 	 -5,45  mmk 
Alkakustannukset 	 -11,01  mmk 
Onnettomuuskustannukset 	 -1,09  mmk 

Hoito-  Ja  kunnossapitokustannukset 	-3,09  mmk 

Säästöt yhteensä 	 -20,63  mmk  

Verkkokohtaisesti  laskettuna läntinen tieyhteys lisää nykyiseen tieverkkoon 
verrattuna ajoneuvo-, aika-, onnettomuus-  ja  kunnossapitokustanfluksla  20 

 vuoden aikana yhteensä  20,63  mmk. 

Lilkennetaloudelliflen  kannattavuus 

Hankekohtalsesti  laskettuna läntisen tien hyötykustannussuhde  on 3,6(11-

5,63  mmk /  31,80  mmk). Verkkokohtaisesti laskettuna  tie  aiheuttaa lisäkus-
tannuksla nykyiseen tilanteeseen verrattuna (hyötykustannussuhde  <0)  eikä 

näin  ollen  ole IlikennetaloudelliSesti kannattava hanke. Läntisen tien kannat-
tamattomuuS verkkokohtalsesti laskettuna aiheutuu tarkasteluJakson alkuval - 
heen riittämättömästä maankäyttöön tukeutumisesta. Maankäytön kehlttymi - 

 sen  myötä läntinen tleyhteys tulee perusverkkoa edulilsemmaksi vuoden 
 2010  vaIheilla. Tarkastelujakson  (1996-2016)  aikana perusverkko  on  kuiten-

kin taloudelllsempi ratkaisu kuin läntinen tieyhteys. 

Muut  hyödyt  

Välittömät tyällisyyshyödyt 

Läntisen tien kanden vuoden rakennustyön aikaisten välittömien työllisyys-
vaikutusten arvioitiin olevan  78  miestyövuotta. Laskelmissa  on  oletettu, että 

 90  %  työvoimasta saataisiin työttömistä työnhakijoista. Työliisyyshyödyiksi 
lasketaan työttömyys- ym. korvausten  Ja  avustusten pienenemisenå saavu-
tettavat nettosäästöt (korvaukset -verot).  Välittömien työlli syy svaikutusten 
kautta saatavat työilisyyshyädyt ovat  3,30  mmk. 
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Välilliset tvölilsvvshyödvi 

Läntisen tien kanden vuoden rakennustyön aikalstefl vällilisten työllisyysval-
kutusten arvioitiin olevan  94  miestyövuotta. Kun  90 %  työvoimasta oletetaan 

saatavan työttömistä työnhakijoi  sta,  ovat välllllsten ty011i syysvalkutusten 

kautta saatavat työiiisyyshyödyt  3,96  mmk. 

Työlllsvvshyötvlefl nykyarvo  

Läntisen tien kanden vuoden rakennustyön alkalset väilttömät  Ja  väliiliset 

työllisyyshyödyt  ovat yhteensä  7,26  mmk. Työlllsyyshyötylen nykyarvo  6 %:n 

diskonttokorolla,  kun tarkasteluaika  on 2  vuotta (diskonttaustekljä  1,833), on 

6,65  mmk. 

VhteiskuntatalOUdeitiflefl  kannattavuus 

Nettohyöty 

Läntisen tien nettohyöty saadaan vähentämällä tien rakentamis-  Ja  pääoma- 

kustannusten nykyarvosta hyötyjen nykyarvo. 

Läntisen tien rakentamis-  Ja  pääomakustannusten nykyarvo  6 %:n  dis

-konttokorolla  laskettuna, kun tarkastelualka  on 2  vuotta,  on 29,14  mmk. 

Läntisen tien hyötyjen nykyarvo  6 %:n diskonttokorolla  laskettuna, kun  tar-

kastelualka on 20  vuotta,  on  seuraava: 

- 	 lllkennetaioudeliiflen  hyöty 
- hankekohtaisesti  laskettuna  115,63  mmk 
- verkkokohtalsesti  laskettuna  -20,63  mmk 

- 	 työllisyyshyöty  6,65  mmk 

- 	 hyödyt  yhteensä 
- hankekohtaisesti  122,28  mmk 
- verkkokohtalsesti  -13,98  mmk 

Läntisen tien nettohyöty  on 93,14  mmk (=  122,28  mmk -  29,14  mmk), kun 
liikennetaloudeliinen hyöty lasketaan hankekohtai sesti. Verkkokohtai sesti 
laskettuna läntinen  tie  aiheuttaa lisäkustannuksla nykyiseen tilanteeseen 
verrattuna, joten nettohyöty  on < 0. 

Hyötykustannussuhde  

Läntisen tien hyötykustannussuhde hankekohtaisessa tarkastelussa  on 4,20 

 eli hanke  on yhteiskuntataioudeiilseSti  kannattava. 
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Verkkokohtaisessa  tarkastelussa  hyötykustannussuhde  on <0  eikä hanke 

ole  yhteiskuntataloudellisesti  kannattava. Kannattamattomuus aiheutuu 
 tarkastelujakson aikuvaiheen rilttämättömästä  maankäyttöön  tukeutumisesta. 

 Maankäytön kehittymisen myötä läntinen  tieyhteystulee perusverkkoaedulli-

semmaksi  vuoden  2010  vaiheIlla. Tarkastelujakson  (1996-2016)  aIkana 

perusverkko  on  kuitenkin taloudellisempi ratkaisu kuin läntinen  tieyhteys.  

6  
LIIKENNETUNNELIN  RAHOITUS-  JA  TOTEUTUSMALLI  

6.1 
 Organisaatio  

Llikennetunnelin  toiminnan  organisoimiseksi  on  olemassa erilaisia  organisaa-

tiovaihtoehtoja:  

1. iiikenneturtnelln  ylläpito  Ilitetään  suoraan  Lapin  tieplitin organi-

saatloon  

2. lilkennetunnetin  ylläpidosta vastaamaan perustetaan  Ilikennemi - 

nistetlön  yhteyteen  Ilikelaitos,  jonka  hallinnoinnista  vastaa  Lapin  

tiepliri  

3. Ilikennetunnelln  ylläpidosta vastaamaan perustetaan eduskunnan 
toi  mesta  osakeyhtiö, jonka  hallinnoinnista  vastaa  Lapin  tiepiiri  

4. Ilikennetunnell  n  ytläpidosta  vastaamaan perustetaan osakeyhtiö, 
jossa  osakkaina  ovat  

* 	valtio  
* 	paikallinen elinkeinoelämä  
* 	kunnat  
* 	 riskirahoitusyhtiöt  

6.2  
Lllkennetunnellfl  rahoitus  

Lilkennetufinelin  rakentamisen  kustannusarvlo  on 98,1  mmk.  Lilkennetunne- 

un  rakentamiseen  tarvittavlsta  varoista hankitaan  50  % lalnaamalia  ja  50  %  

valtiolta.  
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Valtion rahoitusosuus  on 49,05  mmk, josta läntisen tien  rakeflfluSkUStaflnUk 

 sia  vastaava määrä eli  30,0  mmk  katetaan tiemäärärahollia.  Jäljelle jäävä 

 raholtusosuuS  19,05  mmk voidaan kattaa hankkeesta saatavilla säästöillä, 

joita syntyy  esim.  ajoneuvo-, aika-  ja  onnettomuuskuStaflflUSten pienenemi

-sen ja  työttömyyden vähenemisen seurauksena.  

Lilkennetunnelifl  rakentamiseen tarvittava  iainasumma  on 49,05  mmk.  Ulken-

netunnelin  rakentamiseen tarvittavan lainan  korkomenOt,  kun laina-aika  on 

20  vuotta  ja  vuosittainen lyhennys  2,45  mmk, ovat eri  korko -%:lIa  laskettuna 

seuraavat:  

korko 	korkomenot  
20  vuoden 
ajalta  

6  % 	36,90  mmk  
9  % 	55,35  mmk  

11  % 	67,65  mmk 

lainan - 
hoitomenot 

 yhteensä  
85,95  mmk 

 104,40  mmk 
 116,70  mmk  

6.3  
Lilketaloudeilinen  tarkastelu  

Liikennetunnelin herkkyystarkasteluila  arvioidaan, kuinka paljon tunneli- 
maksujen suuruus vaikuttaa hankkeen  illketaloudelliseen  kannattavuuteen. 

 Lilketaloudellista  kannattavuutta arvioidaan vertaamalla  tunnelin  al  heuttamia 

 kustannuksia  tunnelimaksuina saatavlin  tuloihin.  

Lilkennetunnelin  kustannukset ovat seuraavat:  

- 	 lainanhoitomenot  20  vuoden ajalta 	86,0  mmk  
(korko  6  %  ja  laina-aika  20 v.)  

- 	hoito-  ja  kunnossapitokustanflukSet 	16,0  mmk  

20  vuoden ajalta  
- 	työntekijöiden palkat  sosiaalikuluineen 	30,0  mmk  

20  vuoden ajalta  
- 	kustannukset yhteensä 	 132,0  mmk 

Tunneli  maksuilia  saatavat tulot ovat seuraavat:  

- 	 tunnelimaksu  10  mk  -20  mk 	85,0  mmk  -  170,0  mmk  
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Seuraavassa  on  esitetty  IliketaloudeiNnen  tulos  tunnellmaksun vaihdeilessa  
lo  markasta  20  markkaan:  

Tunnelimaksu 	Nettotulos 
(kustannukset-tulot)  

10  mk  -47,0  mmk  
15mk  -4,0  mmk  
20  mk  +38,0  mmk  

Lilkennetunnelln  20  vuoden  alkaiset  kustannukset saadaan  katettua  16 
 markan  keskimäärälseliä tunnelimakaulla.  Mikäli  tunnelimaksu  on  saman-

suuruinen  koko  tarkastelujakson  ajan, syntyy  tarkastelujakson  alkuvaiheessa 
 raholtusvajetta,  koska kustannukset ovat tuloja suuremmat.  Lalnanholtokus-

tannusten  pienentyessä  tarkastelujakson  loppuvaiheessa  Ilikennetunnell 

 tuottaa voittoa, joten kokonaistulos  on voltoliinen. 



Lisätietoja: 	Lapin tiepiiri 
Hallituskatu  1  -  3 
96100  Rovaniemi 

 (960) 2941  

Esikunnan päällikkö 
Erkki Vuontisjärvi 
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