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Esipuhe
..OOOOOOOOOO.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Tämän selvityksen tavoitteena oli tarkastella ympäristöhyödyistä tehtyjen arvioin

tien hyödyntämistä päätöksenteossa sekä kehittää periaatteita ilman epäpuhtauksi

en hyötyanalyysejä varten. Tapaustarkasteluna oli Suomen energiantuotannon pääs

töjen vähentymisestä saatavan ympäristöhyödyn arviointi.
Selvityksen on laatinut Electrowatt-Ekono Oy:n muodostama asiantunfijaryh

mä. Stuttgartin yliopisto, ja sen Transfer- und Gränderzenfrum: Energiesystem- und

Umweltanalysen - Eusys, TUl GmbH (TUl), osaifistui hankkeen tapaustarkasteluun.
TUl on kehittänyt ympäristöhyötyjen laskentaa helpottavan EcoSense-ohjelmiston,
jota työssä hyödynnetifin.

Electrowaft-Ekono Oy toimi koko hankkeen koordinaattorina. Projekfipääffik
könä toimi osastopäällikkö Tomas Ottersfröm. Projektin pääasiaffiset toteuttajat oli

vat DI Harri Laurikka ja DI Sirpa Torkkeli. Projektiin osallistuivat myös DI Janne

Rauhamäki ja DI Pertti Kosunen. TTI:stä hankkeeseen osallistuivat Dr. Wolfram
Krewiftja Thomas Heck.

Selvitystyön on rahoittanut kokonaisuudessaan ympäristöministeriö osana

Ympäristökiusterin tutkimusohjelmaa. Projekfihle muodostettiin seurantaryhmä,
jota johti yli-insinööri Magnus Cederlöf ympäristöministeriöstä. Lisäksi seuranta-
ryhmään kuuluivat ylitarkastaja Pirkko Heikinheimo, neuvotteleva virkamiesJaak

ko Ojala ja ylitarkastaja Pasi livonen ympäristöministeriöstä sekä neuvotteleva vir
kamies Seppo Oikarinen kauppa-ja teollisuusministeriöstä.
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Tiivistelmä

Viime vuosina on tehty useita selvityksiä,joissa on kehitetty tai sovellettu ympäris
töhyötyjen arvioinfimenetelmiä. Ympäristöhyödyllä tarkoitetaan tässä selvityksessä
ympäristökuormituksen vähentämisestä aiheutuvaa hyötyä rahassa arvotettuna.
Menetelmien vahvuudet, puutteet ja soveltamismahdoilisuudet on tiedostettava,
jotta tulosten luotettavuudesta, käyttökelpoisuudesta ja tulkinnasta pystyttäisiin
tekemään oikeita johtopäätöksiä.

Työn tavoitteena oli kirjallisuuteen perustuen tarkastella ympäristöhyötyjä kos
kevan tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa sekä kehittää soveltamisperiaatteita
ilman epäpuhtauksia vähentävien toimenpiteiden hyötyanalyysejä varten. Tavoittee
na oli myös soveltaa periaatteita tapaustarkasteluun käyttäen hyväksi Euroopan
komission ExtemE-tutkimushankkeissa kehitettyä vaikutuspolkumenetelmääja sii
hen liittyvää EcoSense-ohjelmistoa. Tapaustarkastelussa arvioitiin Suomen energian-
tuotannon päästöjen vähentymisestä saatavaa ympäristöhyötyä. Tilannetta tarkastel
ifin vuosina 1997ja 2010. Vuodelle 2010 luotiin kaksi skenaariota: markldnaskenaario
sekä hillidioksidipäästöjä hifiitsevä poliifikkaskenaario.

Hiilidioksidi-ja muita kasvihuonekaasupäästöjä vähentävällä energiapolitlikal
la pyritään hidastamaan ilmastonmuutosta. ilmastonmuutoksen negaifivisilta vaiku
tuksilta vältyttäessä saadaan ilmastohyötyjä. Ilmastonmuutoksen kannalta ei ole
merkitystä, missä kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään. Kasvihuonekaasupäästöi
hin vaikuttavat toimenpiteet vähentävät kuitenkin usein myös paikallisesti tai alu
eellisesti vaikuttavia päästöjä: ilmastohyödyn lisäksi saadaan alueeffisia ympäristö
hyötyjä, joita voidaan arvioida ympäristökustannusten muutoksena. Ympäristökus
tannuksia syntyy mm. terveys- ja materiaalivaikutuksista sekä maatalouden satome
netyksistä. Luontovaikutuksia ei ole vielä rahaffisesti arvotettu.

Työssä esitellään lyhyesti ympäristöhyötyjen laskentamaifi ja EcoSense-ohjel
misto, tarkastellaan päätöksentekofilannetta ja sen asettamia vaatimuksia ympäris
töhyötyjen arvioinnille, analysoidaan arvioitujen ympäristöhyötyfietojen ominai
suuksia päätöksenteon kannalta, tehdään katsaus ympäristöhyötytietojen soveltami
seen Suomessa ja eräillä muilla tahoilla, tarkastellaan kasvihuonekaasupäästöjen
arvottamistaja tutkimustuloksia sekä ympäristöhyötyfietojen käyttöä päätöksente
koon erityisesti kansaifisen ilmastostrategian tapauksessa. Työn loppuosan muodos
taa seildcaperäinen tapaustarkastelu.

Ympäristöhyötytietojen keskeisiä ominaisuuksia päätöksenteossa ovat vaihdet
tavuusoletus, informaation korkea jalostusaste, tulosten epävarmuus, tulosten vail
linaisuus sekä niiden ajallinen, maanfieteeffinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Ympäris
töhyötyfietoja käytetään jo päätöksentekoon mm. Suomessa, Euroopan Unionissa,
Maailmanpankissa ja Aasian kehityspankissa sekä joissakin yrityksissä.

Työn perusteella tehtiin seuraavat päätelmät:

ympäristöhyötytietoja voidaan hyödyntää sekä yhteiskunnaifisessa että liiketa
loudeifisessa päätöksenteossa. Ympäristöhyötytiedot parantavat pääs-töjä vä
hentävien hankkeiden yhteiskunnaifisen kannattavuuden arviointia. Ympäristö
hyödyt voivat monessa tapauksessa olla merkittäviä ja ne tulisi tutldmustiedon
valossa ottaa huomioon yhteiskunnallisessa päätöksente-ossa. Lilketaloudeifi
sessa päätöksenteossa ympäristöhyötytietoja voidaan käyttää esimerkiksi tuot
teiden tai toimintojen kilpailukyvyn arvioinnissa.
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O ympäristöhyötyfietoihin liittyvät epävarmuudet ovat suuria, mutta lasken-ta
metodologia mahdoifistaa filastoifisen epävarmuuden kvanfifioimisen. Lisäksi
tuloksiin sisältyy systemaathsta epävarmuufta,joka pienenee tutkimustiedon li
sääntyessä.

O suurin tulosten epävarmuus liittyy vaikutusten kvantitatliviseen arvioin-ifin.
Arvottamisessa on subjekffivinen ulottuvuus, mutta laskelmissa käytettävätyk
sikköawot voidaan tutldmusfiedon perusteella sopia yhteiskunnallisissa päätök
sentekoelimissä.

O ympäristöhyötyjen arviointi antaa aina rajatun kuvan tilanteesta, koska kaikki
en ympäristövaikutusten kvantifiointi ei ole mahdollista ja systemaattista vir
hettä ei pystytä kvantifioimaan. Päätöksentekijät käsittelevät riskejä eri tavoin.
Siksi läpinäkyvä esitystapa on välttämätöntä käytännön sovelluksissa.

O kasvihuonekaasujen haittakerrointen arviointiin liittyvä systemaattinen epävar
muus on erityisen suuri. Ilmastohyöty olisi siksi perusteltua esittää erillään alu
eellisista ympäristöhyödyistä. Esimerkiksi riklddioksidipäästöillä on arvioitu
olevan ilmakehää viilentävä vaikutus, jonka huomioon ottaminen laskelmissa
vaikuttaisi tuloksiin merkittävästi.

Tapaustarkastelun skenaariot perustuvat kauppa- ja teollisuusministeriön EMS- ja
EPO-skenaarioffiin vuodelta 1997, mutta niitä on osin muutettu vastaamaan uudem
pia arvioita. Poliifikkaskenaariossa kivihifien kulutus laskee voimakkaasti. Maakaa
sun kulutus kasvaa markkinaskenaariota enemmän ja kaasulla tuotetaan myös lauh
devoimaa. Turpeen kulutus loppuu lauhdetuotannossa. Yhdistetyssä sähkön ja läm
mön tuotannossa sekä erillisessä lämmön tuotannossa turvetta korvataan puulla niin
paljon, kuin puuta on taloudellisesti saatavissa.

Tarkastellulla energiapolifiikalla saavutettavia alueeffisia vaikutuksia päästöihin
ja niistä laskettavia ympäristöhyötyjä arvioitiin rildddioksidi-

(°2)’
typen oksidi

(NO) ja hiukkaspäästöjen (PM) osalta.

1000 t/a Rikkidioksidipäastöt Typen oksidipäästöt Hiukkaspäästöt

1997 2010 2010 1997 2010 2010 1997 2010 2010
MARK POL MARK POL MARK POL

Hiili 24,2 18,2 4,5 23,3 8,7 5,6 2,5 1,7 0,5
POR 17,8 19,3 15,3 7,3 7,5 5,9 2,1 2,5 2,2
POK 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6 0,1 0,1 0,1
Kaasu 0 0 0 10,1 13,2 18,2 0 0 0
Turve 15,8 18,4 9,3 12,3 13,1 6,1 2,6 3,0 1,7
Puu 0 0 0 7,2 9,6 12,8 3,3 3,4 4,4
Mustalipeä 2,0 2,2 2,2 7,9 9,4 9,4 4,1 4,4 4,4
Muu 4,5 3,0 3,0 1,7 1,7 1,7 0,4 0,3 0,3
Ydin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuonti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YHTEENSÄ 64,4 61,3 34,5 70,4 73,9 60,2 15,1 15,4 13,6
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Kvantifioidut alueeffiset ympäristöhyödyt politiikkaskenaariosta vuonna 2010 on
kuvattu seuraavassa taulukossa todennäköisyysjakaumana.

Todennäköisyys, että Arvio alueellisesta Arvio alueellisesta
kvantifioitu hyöty> ympäristöhyödystä’, ympäristöhyödystä’, Suomi
esitetty arvio (%) Suomi ja muut maat (S02, NO, PM)

(S02, NO, PM)

98 10 Mmk (1 mkJtCO2) 2 Mmk (0.2 mkJtCO2)
84 60 Mmk (6 mWtCO,) 12 Mmk (1.2 mWtCO2)
50 300 Mmk (30 mWtCO2) 64 Mmk (6.4 mWtCO2)
16 1600 Mmk(160 mk/tCO2) 350 Mmk(35 mWtCO2)
3 9000 Mmk (900 mk/tCO2) 2000 Mmk (200 mk/tCO2)

‘esitetty markkamaara,senä hyötynä ja hyötynä vähennettyä C02-tonnia kohden

Työssä ei ole vaikutuspoikumenetelmällä arvoteftu pinta-aloja, joifia knilifisen kuor
mituksen arvioidaan ylittyvän POL-skenaariossa MARK-skenaariota vähemmän.

Hyödyt saadaan suurimmaksi osaksi Suomen ulkopuolella (noin 80 %). Hyödyt
kohdistuvat eri väestöryhmlin pitkälti niiden lukumääräisten osuuksien mukaan.
Ilmastohyötyjen sosiaalisenjakautumisen arviointi ei tässä vaiheessa ole perusteltua,
koska maanfieteellinenkinjakautuminen on hyvin epävarmaa.

Tapaustarkastelu osoittaa, että

O ympäristöhyötyjen arviointiin kehitetty metodologia (vaikutuspollcumenetel
mä) soveltuu päätöksenteon tueksi käytännön sovelluksissa (esim. kustannus
hyötyanalyysi)

O valittaessa kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä toimenpiteitä energiasektorilla
työssä kvantifioiduffla alueeffisffla ympäristöhyödyifiä (S02, NO, PM -päästö
jen vähentyminen) ei todennäköisesti ole ratkaisevaa merkitystä. Tämä johtuu
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen korkeista rajakustannuksista Suomes
sa. Kvantifioidut ympäristöhyödyt Suomen alueella ovat suurella todennäköi
syydellä (n. 85 %)keskimäärin pienempiä kuin 35 niWt C02. Niillä ei todennä
köisesti ole suurta merkitystä esimerkiksi JJ/CDM-hankkeiden ja kotimaassa ta
pahtuvien hankkeiden välisessä kannattavuusvertailussa. J1/CDM-hankkeiden
asema ilmastovelvoitteiden täyttämisessä on kuitenkin monesta syystä epäsel
vä. JVCDM-hankkeiden käyttömahdollisuukstin ja kustannuksiin vaikuttavat
keskeisesti vielä avoinna olevat säännöt Kioton mekanismien käytöstä. Epävar
muustekijöitä ovat myös kotimaisten toimenpiteiden toteutuva kustannustaso
sekä käyteftävien ohjauskeinojen taloudelliset vaikutukset.

O kvanfifioitujenympäristöhyötyjen perusteella kasvihuonekaasupäästöjä vähen
tävien energiahankkeiden yhteiskunnallisen kannattavuuden Suomessa ratkai
sevat ensisijaisesti hankkeen investointi-ja käyttökustannukset, näkemykset 11-
mastohyödyn suuruudesta Suomessa, Suomen ulkopuolella saatavien hyötyjen
arvostus sekä mahdolliset vero- ja työllisyyshyödyt.

O ympäristöpoifiifisessa päätöksenteossa on syytä ottaa huomioon kasvihuonekaa
suja vähentävien hankkeiden vaikutukset muihin päästöihin (502, N0, PM).
Tämä koskee erityisesti yksittäisiä hankkeita.
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Tärkeimpiä hyötyarvioihin vaikuttavia epävarmoja tekijöitä ovat:

O pienhiukkasten krooniset kuolleisuusvailcutukset
O nitraaffiaerosolien terveysvaikutukset
O kuolemantapausten arvottamismenetelmät
O ympäristö- ja terveysvaikutusten yksikköarvojen maantieteellisen vaihtelun

käsittely
O kvanfifioimaftomatja arvottamattajääneet vaikutukset
O Venäjän alueelle kohdistuvien haittojen mallinnus

Tärkeimpiä kvantifioimafta jääneitä vaikutuksia ovat biodiversiteeffivaikutukset,
metsiin tai vesistöihin kohdistuvat suorat ja epäsuorat vaikutukset, kulttuurihisto
riallisesti merkittäviin kohteisiin aiheutuvat vaikutukset sekä materiaalien likaantu
misvaikutukset.

Ympäristöhyötyjen mallinnuksen yhteydessä tarkasteitiin myös tulostensiirtoa
eli mahdoifisuutta soveltaa keskimääräisiä, Suomen energiantuotannolle laskettuja
yksikköhyötyjä (mk/väitetty päästötonni) yksittäisten voimalaitosten tapaustarkas
teluissa. Työssä ei kehitetty menettelyä tulostensiirrolle, mutta tarkastelun perusteel
la ympäristöhyötyjä voidaan tietyn laitoksen tapauksessa arvioida karkeasti keski
määräisistä yksikköhyödyistä alueellisen väestöntiheyden perusteella.

Ympänstöministeciö 0



Johdanto..........................................................

1.1 Tausta

Viime vuosina on tehty useita selvityksiä, joissa on kehitetty tai sovellettu ympäris
töhyötyjen erilaisia arvioinfimenetelmiä, kuten vailcutuspolkumenetelmää1 (impact
pathway metlwd), contingent valuation -menetelmää2 ja omaisuusarvojen muutoksia
mifiaavaa menetelmää3.

Tässä selvityksessä ympäristöhyödyttä tarkoitetaan vättetystä ympäristöhaitasta ai
heutuvaa hyötyä rahassa arvotettuna, mutta alan suomenkielinen terminologia on
vasta jäsentymässä. Ympäristöhyöty on siten muutos ympäristökustannuksissa.
Ympäristökustannuksista käytetään usein nimitystä ulkoiset kustannukset (externat
cost tai externatity), vaikka tarkoitetaan kustannuksia, joista osa on jo mahdollisesti
sisäistetty (internat cost, internatised cost) erilaisten verojen ja maksujen kautta. Kus
tannus on ulkoinen, jos jonkin hyödykkeen tuottamisesta tai kulullamisesta synty
neet vaikutukseteivät näy hyödykkeen tuottajan tai kuluttajan taloudeffisessa hyvin
voinnissa vaan kohdistuvat kolmansin osapuoliin.

Ympäristöhyötyjä käytetään päätöksenteon tukena jo laaja-alaisesti (luku 3.3).
Tutkimus-ja kehitystyö on silti vilkasta. Useat viimeaikaisetympäristöhyötyjen ja -

kustannusten arviointiin liittyvät hankkeet ovat keskittyneet Euroopan Unionin
ExternE-hankkeessa kehitettyyn vaikutuspolkumenetelmään. Esimerkkejä hank
keistajajulkaisuista on koottu taulukkoon 1-1.

Menetelmien, vahvuudet, puutteet ja soveltamismahdoifisuudet on tiedostetta
va,jotta tulosten luotettavuudesta, käyttökelpoisuudesta ja tulidnnasta pystyttäisiin
tekemään oikeitajohtopäätöksiä. Ympäristöhyötyjen arvioinnin keskeisiä tekijöitä on
tarpeen pohtia myös päästöksentekoifianteen aseftamien vaatimusten kannalta.

Ympäristöhyötyjä ei ole toistaiseksi juurikaan tarkasteltu ilmastonmuutoksen
torjunnasta käydyssä keskustelussa Suomessa. Ilmastonmuutoksen torjuntaan täh
täävä YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) Kioton pöytäkirja velvoittaa allekirjoit
taneet teoffisuusmaat vähentämään päästöjään keskimäärin 5,2% vuoden 1990 tasos
ta vuosiin 2008-2012 mennessä. Suomi on EU:n sisäisessä taakanjaossa sitoutunut
säilyttämään päästönsä vuoden 1990 tasolla. Paavo Lipposen II hallitus on käynnis
tänyt kansallisen ilmasto-ohjelman, jonka tarkoituksena on suunnitella, miten Suo
mi täyttää Kioton pöytäkujan velvoitteet siten, että niistä aiheutuvat toimenpiteet
eivät heilcennä talouden ja työllisyyden kasvua sekä tukevat julkisen velan laskua.
ilmasto-ohjelma toteutetaan sektorikohtaisin tarkasteluin, joiden on määrä valmis
tua vuonna 2000. Niistä kootun toimenpideohjelman on määrä valmistua vuoden
2001 alussa.

Ks. luku 2.1.
2OJM(ContingentVaiuation Menetelmä) perustuu haastattelututldmuksiin, joissa ihmiokä kysytään suoraan tiettyyn ympäristön laa
dun muutokseen(esim. ilman laadun muutos)tai sisäseuraaaintiettyihin’aikutuksiin(esim. ilmansaasteidenaiheuttamantterveyden
tilassa koetutvaikutukset) liittyvaamaksuhalukkuutta.
3HPM(Hedooic Pncing Method) eli Ornaisuusaivqen muutoktia m amenetelmä perustuu ympäristötaatutekijän muutokseen
eliympädstokoikutukseenliittyyänarsonmaanttansseenornaisuusar.dssahavaittaeenmuutostenpewstedla.
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Taulukko 1-1. Esimerkkejä viimeaikaisista ympäristöhyötyjen arviointia käsitel
leistä julkaisuista4.

1.2 Tavoitteet

Työn tavoitteita ovat:

O tarkastella ympäristöhyötyjen integrointia päätöksentekoon sekä kehittää toi
mintaperiaatteita ilmansaasteita vähentävien toimenpiteiden hyötyanalyysejä
varten.

O arvioida tapaustarkasteluna energiantuotannon päästöjen ympäristökustannuk
set vuonna 1997 ja vuonna 2010 kahdessa skenaariossa: markldnaskenaariossaja
C02-päästöjä hillitsevässä energiapolitlikkaskenaariossa. Laskelmien helpotta
miseksi käytetään ExternE-hankkeissa kehitettyä Eco-Sense-ohjelmistoa.
ExternE:n tietoihin perustuvat mm. EU:n teettämät tarkastelut. Projekfissa käy
tetään Suomen voimalaitoskohtaisten päästöjen osalta ensimmäistä kertaa Eco
Sense-ohjelman muffisource-versiota,joka mahdollistaa monen päästölähteen
yhteisvaikutuksen analysoinnin.

O arvioida ympäristöhyöty C02-päästöjä hillitsevän polifiildcaskenaarion mukai
sen kehityksen toteutuessa markldnaskenaarion sijasta. Työssä tarkastellaan ai
noastaan päästöjä ilmaan.

O parantaa mahdollisuuksien mukaan EcoSense-ohjelmistoa Suomessa tehtävien
analyysien osalta lisäämällä, täydentämällä ja tarkistamalla ohjelman tietokan
tojen fietojaväestöstä, ympäristöhyödykkeistä ja luonnon sietolcyvystä Suomes
sa ja lähialueila.

O identifioida fietotarpeet tehtäessä hyötyanalyysejä ympäristövaikutusten vä
hentämistoimenpiteille.

4Taulukossa esitetty jako on ainoastaan itteeIhnen. “Soveitanisella” on ‘itattu julkaisuun, jossa on paaasiallisesti pyritty esittämään
kv4nenarioympänstÖhyödyistätai -kustannuk atietyssätarkastelutdanteessa. Useisaauksissasamassajulkaaussaon
toisaakakehitetty menetelmäätai annettu sen soveäänista koskeviaohjeitajatoisaaltatarkasteftu menetelmäätapaustarkasteluissa.
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Menetelmiä kehittäneitä/
analysoineita julkaisuja

Menetelmiä soveltaneita
julkaisuja

O Aakkula (1997)
O Aittoniemi (1993)
‘ADB (1996)
O Dobes ym. (1999)
O Downing ym. (1996)
O Enetgia-Ekono (1 998a, 1 998b, 1 999d)
O Euroopan komissio (1995a, 1997)
O Gross (1998)
O Hanleyym. (1997)
O Hoevenagel (1994a, 1994b)
O Hongisto ym. (1999, 1998)
O Horne ym. (1997)
O Mäntymaa (1997)
O Navrud (1992)
O Naskali (1995)
‘OECD (1994, 1995)
O Pingoud ym. (1999)

Sandström (1996)
O Spadaro (1998), Spadaro ym. (1999)
O Toi (1999), ToI ym. (1999a), (1999b)
O Vainio (1995)

O Abdalla ym. (1992)
O Ahonen ja Leiviskä (1993)
O Alexandre ym. (1980)
O Dotzour (1997)
O Euroopan komissio (1997, 1998, 1999)
O Energia-Ekono (1997, 1998c, 1999a,

1999b, 1999c)
Halvorsen ym. (1996)

O Holland ym. (1999)
O HLbler (1991)

IVM (1997)
O Lekseli (1999)
O Matero (1998)
O Navrud (1988, 1989, 1997)
O 0tt (1996), 0tt ym. (1996)
O Pate ja Loomis (1997)
O Piagiannakos ym. (1997)
O Planco Consulting (1991)
O Soguel (1994a, 1994b)
O Söderqvist (1996)
O Weinberger (1992)
O Wilhelmsson (1997)



1.3 Raportin rakenne

Käsffläoleva raportti on jaettu seuraaviin osiin:

O luvussa 2 esitellään lyhyesti ympäristöhyötyjen laskentamalli ja EcoSense-ohjel
misto.

O luvussa 3 käsitellään ympäristöhyötyfietojen käyttöä päätöksenteossa sekä las
kelmien esittämiseen liittyviä asioita. Aluksi tarkastellaan päätöksentekoifian
nettaja sen asettamia vaatimuksia, seuraavaksi analysoidaan ympäristöhyötyfie
tojen ominaisuuksia päätöksenteon kannalta ja lopuksi tehdään katsaus ympä
ristöhyötytietojen tämänhetkiseen käyttöön Suomessaja eräillä muilla tahoilla.

O luvussa 4 tarkastellaan ympäristöhyötyfietojen käyttöä päätöksentekoon erityi
sesti kansaifisen ilmastosfrategian tapauksessa. Tässä yhteydessä tarkastellaan
myös kasvihuonekaasupäästöjen arvottamista ja esitetään viimeisimpiä tutki
mustuloksia.

O luvussa 5 esitetään seikkaperäisesti EcoSense-ohjelmiston käyttöön perustuva ta
paustarkastelu ympäristöhyötyjen arvioinnista ja tarkastellaan tulosten käyttöä
päätöksenteossa.

O lukuun 6 on koottu projektin keskeiset päätelmät.
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Ympäristöhyötyjen laskentamalli
OOOO.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

2.! Vaikutuspolkumenetelmä

Ympäristöhyötyjen laskentamaifina on käytetty vailcutuspolkumenetelmää. Tässä
luvussa on lyhyesti kuvattu menetelmän sisältö. Tarkemmin menetelmää on käsitel
lytmm. Euroopan komissio (1995,1997) ja Energia-Ekono (1998a).

Vaikutuspolkumenetelmä (myös vaikutusketjumenetelmä, impact pathway
method) perustuu ympäristön muutosten arviointiin altistus-vaikutusfunktioin
(AVF, exposure-response function), jota seuraa vaikutusten taloudellinen arvottami
nen eri menetelmin. Vaikutuspolkumenetelmä kehitettiin Euroopan komission ra
hoittamassa ExternE-t-ufldmusohjelmassa, jossa tavoitteena oli arvioida energiantuo
tannon ulkoisia kustannuksia. Tutkimusohjelma käynnistyi EU:n ja Yhdysvaltojen
yhteishankkeena vuonna 1991,ja sen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen vuonna
1995, minkäjälkeen kehitystyö on jatkunut ohjelman jatkovaiheissa. (Euroopan ko
missio 1995a)

Pitoisuusmuutokset

‘,

Vaikutus ympäristöön

Ensimmäisessä vaiheessa kerätään teollisuuslaitoksen päästöfiedot, minkä jälkeen
tehdään arvio päästöjen aiheuttamista pitoisuuksista laitoksen ympäristössä.

Vaikutuspoluksi kutsutaanjokaista päästön ja sen aiheuttaman ympäristövaiku
tuksen yhdistelmää, joiden välinen yhteys on tunnettu. Tässä työssä on keskitytty
ainoastaan ilmapäästöjen aiheuttamiin vaikutuksin. Arvioitavia kustannuksia ovat
vaikutukset terveyteen, rakennettuun ympäristöön, satoihin ja metsiin. Näistä oleel
lisimmat on esitetty seuraavassa taulukossa 2-2.

Vaikutuspoluista arvottamisessa soveltamiskelpoisia ovat ne, joffle on olemassa
joko alfistus-vaikutusfunktio (AVF) tai haittakerroin (päästölle arvioitu mk/päästöt
onni). Taulukossa on esitetty, mille vaikubispoluile ExternE-hankkeessa todettiin
olevan riittävän luotettavia altistus-vailcutusfunkfioita tai haittakertoimia.

Ympanstöministeriö

Päästöt

Vaikutusten rahallinen arviointi

Kuva 2-7. Vaikutuspolkumenetelmän työvaiheet.



Taulukko 2-2. Vaikutuspolut (Euroopan komissio 1997)

Päästö Ilmansaastel Vaikutus Päästän yhteys
haitan muoto vaikutuksiin

Bentseeni Bentseeni Terveysvaikutukset AVF

1 ,3-butadieeni 1 ,3-butadieeni Terveysvaikutukset AVF

Hiilimonoksidi Hiilimonoksidi Terveysvaikutukset AVF

Hiukkaset palamisesta Hiukkaspäastät Terveysvaikutukset AVF

Formaidehydi Formaldehydi Terveysvaikutukset AVF

Etaani Etaani Terveysvaikutukset AVF

Lyijy Lyijy Terveysvaikutukset ei käyttökelpoista AVF:ta

NO, NO2 Terveysvaikutukset AVF

PAH PAH Terveysvaikutukset AVF

SO2 S02 Terveysvaikutukset AVF

S02/NO, Aerosolit Terveysvaikutukset AVF
Kasvihuonekaasut Ilmastonmuutos Monia vaikutuksia HK: C02, CH4, N20

VOQNO, Otsoni Terveysvaikutukset HK: NMVOC, NO, ja CH4

VOQNO, Otsoni Satovaunot HK: NMVOC, NO, ja CH4
VOCINO, Otsoni Materiaalivaunot HK: NMVOC, NO, ja CH4
SO2 502 Satovauriot AVF

S02/NO, Happamoituminen/typpi Satovauriot AVF

S02/NO, Happamoituminen/typpi Metsävaunot ei käyttökelpoista AVFta
S02/NO, Happamoituminen/typpi Ekosysteemi kriittiset kuormat eivät

tiedossa
S02/NO, Happamoituminen Kalatalous ei käyttökelpoista AVF:ta

S02/NO, Happamoituminen Materiaalivauriot AVF

Hiukkaset palamisesta Hiukkaspäästöt Materiaalien likaan- suora WTP-perustainen
tuminen arvottaminen

S02/NO, Aerosolit Materiaalien likaan- soveltuvaa leviämismallia ei
tuminen ole käytettävissä

Hiukkaset palamisesta Hiukkaspäastöt Näkyvyys AVF (tulosten siirrettävyys
epävarma)

SO2/NO, Aerosolit Näkyvyys AVF (tulosten siirrettävyys
epävarma)

-

AVF altistus-vaikutusfunktio (exposure-response function)
HK = haittakerroin (damage factor)

Mikäli haittojen mittaamiseen käytetään affistus-vaikutusfunktioita (AVf), on pys
tyttävä arvioimaan päästön aiheuttama pitoisuus. Haittakertoimia (HK) käytettäes
sä riittää tieto päästömäärästä. Ilmansaasteiden vaikutuksia, joille ei ole olemassa
riittävän luotettavia alfistus-vaikutusfunkfioita taijoita ei voida funkfioin lainkaan
arvioida, ovat mm. metsien virkistysarvo, vaikutukset vesistöihm ja kulttuunhisto
rialliset arvot.

Alfistus-vaikutusfunkfiot arvioivat lääketieteellistä ja fysikaalista vuorovaiku
tiista ympäristömuuttujien ja ihmisten terveyden, luonnonympäristön sekä raken
netun ympäristön välillä. Esimerkkinä aifistuksesta voidaan mainita vaikkapa typpi
laskeuma, jonka vaikutuksesta puuston kasvu joko kiihtyy tai vähentyy. funktion
muoto voi periaatteessa vaihdella ilmiön mukaan ollen joko lineaarinen tai epäline
aarinen, sisältäen kynnysarvon tai kyllästymispisteen tai ollen epäjatkuva. Käytän
nössä funktiot ovat olleet toistaiseksi pääosin lineaarisia.

Ympäristövaikutusten taloudellinen arvottaminen on oma vaiheensa,jossajou
dutaan turvautumaan useisiin eri menetelmiin. Kvantifioitujen vaikutusten arvotta
minen voi perustua osittain markkinahintoihin (esim. sairauden hoidosta tai vilja-
satojen menetyksistä aiheutuvat kustannukset) ja lisäksi esimerkiksi CV-ffitkimuk
sissa tai HPM- menetelmään perustuvissa tutkimuksissa saatuihin maksuhaluk
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kuusarvoihin. Markldnahinnatantavatvain kohteen käyftöarvon alarajan kun koko
naisarvon5 määrittämiseen sopivat paremmin esim. CV-menetelmällä saadut yksik
köawot.

2.2 EcoSense-ohjelmisto

ExternE-tufldmusohjelmassa (Euroopan komissio 1995, Euroopan komissio 1997,
Euroopan komissio 2000) on kehitetty vaikutuspolkumenetelmään perustuva Eco
Sense-fietokoneohjelma,jota on hyödynnetty eri jäsenmaiden kansallisissa tapaus
tarkasteluissa. EcoSense-ohjelmalla voidaan arvioida tarkasteltavan (pistemäisen tai
vflvamaisen) kohteen päästöistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja -kustannuksia.
Ohjelma sisältää useista eri moduuleista koostuvan fietokannan kattaen savukaasu
jen leviämismallit, ympäristövaikutusten määräifiseen arviointiin tarvittavat lähtö-
tiedot (meteorologiset tiedot, maan käyttö, väestöfiheydet, rakennusmateriaali-in
ventaario) sekä altistus-vaikutusfunktiot6 ja vaikutusten taloudelliset arvot (Kuva
2.2).

EcoSense-ohje]niistossa pistemäisestä päästölähteestä aiheutuvien paikallisten pitoi
suuksien mallinnus perustuu ISC (Industrial Source Complex Model)-malffin. Se on
USA:n EPA:n kehittämä Gaussilainen leviämismalli (Brode and Wang 1992), joka
estimoi pistemäisestä päästölähteestä aiheutuvia primäärisiä pitoisuuksia (S02, NO,
hiukkaset7) paikallisella tasolla (50 km säteellä päästölähteestä). viivamaisesta pääs
tölähteestä syntyviä pitoisuuksia). Paikallisen tason ilmanlaatumaifinnus tehdään 10
x 10 km2 koordinaafistossa.

5Kokonaisarvo sisäftää myös muita kuin suoria käyttöarvca(non-use values). Esimerkki on tietyn ympäristöhyödykkeen (esimerkiksi
rkistysakieen) käyttömahdollisuuden arvo.
6Funktio,jokayhdistää ilman epäpuhtauspitoisuuden muutoksen ympäristv kutukseen
.7tnergiantuotannonhiukkaspäästötovatpääasiassans. hengitettäviähiukkasia, rrkätarkoittaahaIkaisijaltaanaile 1 Oim:nkokoisiahiuk
kasia(PM15). Hengitettävistähiukkasistapienhiukkasiaeli halkaisijaltaanalle2,5im:nhiukkasia(PM2 5)on mm, kMhiilen pölypoftossa
noin puolet, turpeen pölypoitossa neIjä.isdesosaa. Oljypoltintentapauksessa PM25 hiukkasten osuudesta PM 0:ssä ei toistaiseksi ole
tarkempaatietoa. (Ohlström 1998).

Ympänstöministeriö
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Kuva 2-2 Eco5ense-maIIin rakenne
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Kauas kulkeutuvien, kemiaffisesfi muuttuvien päästökomponenifien mallinnus teh
dään ns. trajektorimallffia8 (Windrose Trajectory Model WTM, Trukenmuller ym.,
1995), joka on Harwell Trajectory Model- kaltainen9 malli. Mallin avulla saadaan
S02:n, NO:n, N02:n, hiukkasten, nitraafin ja suifaatin vuotuiset keskiarvopitoisuu
detja laskeumat Euroopan alueella. Alueeffisen tason ilmanlaatumaifinnus tehdään
50 x 50 km2 EMEP (European Monitoring and Evaluafion Programme) -koordinaa
fistossa. Otsonipitoisuuksien arviointimalli Euroopan tasolla SROM (source-recep
tor ozone model) perustuu myös trajektorimalliin (Simpson ja Eliassen 1997). Läh
töfietoina otsonimallissa ovat maakohtaiset vuotuiset typenoksidi- ja haihtuvien
orgaanisten huilivetyjen päästöt.

Altistustiedot

EcoSense-ohjelman sisältämätEurooppaa koskevat alueellisetväestöfiedot perustu
vat EUROSTAT REGIO Uetokantaan (Euroopan ifiastokeskus), jossa tiedot ovat
useimpien maiden tapauksessa NUTS3-tasolla (esim. maakunniifain). Väestöfiedot
ovat vuodelta 1996. Tässä projektissa malliin on syötetty Suomen osalta vuoden 199$
väestötiedot kuntatasolla (NUTS4). CIS-maiden osalta väestötiedot ovat maiftain ja
perustuvat “The Giobal Demography”-projektin tietoihin vuodelta 1994. Tiedot Eu
roopan viljasadoista perustuvat EUROSTAT REGIO- tietokantaan ja FAO:n (Food
and Agriculture Organisafion of the United Nations) tilastoihin vuodelta 1996. Suo
men osalta tiedot päivitetifin Maa-ja metsätalousministenön tietojen (vuosilta 1994
- 1998) pohjalta. Matenaalitiedot Euroopan alueelle on ekstrapuloitu muutamien
Euroopan kaupunkien materiaali-inventaanoista väestömäärien suhteessa. Suomen
osalta matenaalifiedotpäivitetffinvastaamaan vuoden 1998 väestömääriäkuntatasol
la. Euroopan alueen säätiedotleviämismallinnusta varten (tuulen nopeus, -suunta ja
sademäärä ovat EMEP-ohjelmasta). (Taulukko 2-1)

Taulukko 2-1. Eco-Sense-mallin tietokannan sisältämä tieto

Tarkkuustaso Lähde

Altistuvat kohteet
Väestö hallinnolliset yksiköt (NUTS), EUROSTAT REGIO tietokanta,

EMEP 50 ruudukko The Giobal Demography-projekti
Viljan tuotanto: vehnä, ohra, hallinnolliset yksiköt (NUTS), EUROSTAT REGIO tietokanta,
sokerijuurikas, peruna, kaura, ruis, riisi, EMEP 50 ruudukko FAO tilastotietokanta
tupakka, auringonkukka

Materiaali inventaario: hallinnolliset yksiköt (NUTS), Extrapoloitu joidenkin Euroopan
luonnonkivi, sinkld, galvanoitu teräs, EMEP 50 ruudukko kaupunkien materiaali-inventaarioista
rapattu-, muurattu-, maalattu pinta

Kriittiset kuormiukset-/tasot EMEP 150 ruudukko UN-ECE
happamoitumiselle ja rehevöitymisetle

Säätieto EMEP 50 ruudukko EMEP (European Monitoring and
tuulen nopeus Evaluation Programme)
tuulen suunta
sademaara

Päästöt hallinnolliset yksiköt (NUTS). CORINAIR 199411990
SOI, NO,, NH3, NMVOC, hiukkaset EMEP 50 ruudukko TNO hiukkasinventaario

(Berdowski ym. 1997)

lima
paketonhlmakehänIohko, kaIiikauutuLdenmukaratrektorianpäästö1ähteestäreseptonpisteeseen.
9WTM mallissa lasketaan reseptoripisteissä kaukokuIkeutu’ista pääst istäaihei.ituvatpitoisuudetjalaskeumat. Mallin saulia saadaan
vuotuiset keslaarvoptokuudetja Iaskeumat Euroopan alueella. WFM malli onon muunnos HTM-maflista(Harwell Trajectory Model
HTM).
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Tiedot vallitsevista päästötasoista

Maittain vaifitsevatpäästötasot perustuvat CORINMR 1994/1990 - tietoihin. EcoSen
se multi-source- versiossa on linkld CORINAIR fietokantaan, josta eri päästöjä kos
kevat tiedot saadaan teollisuussektori- sekä alueeffisella (NUTS; maa, hallinnollinen
yksikkö) jakaumalla. CORINAIR linkin ansiosta voidaan tarkastella ympäristökus
tannuksia Euroopan laajuisissa vaihtoehtoisissa päästöskenaarioissa. EcoSense- tie
tokanta sisältää UN-ECE:n tietoa (Posch ym. 1997) happamoitumis-ja rehevöitymis
kuormista Euroopan erilaisilla ekosysteemialueifia vuonna 1997. Ohjelma sisältää
muunnoksen alueellisista, NUTS tason tiedoista EMEP-koordinaafistoon.

Altistus-vaikutusfunktiot

EcoSense-ohjelman sisäliämät altistus-vaikutusfunktiot perustuvat asiantuntijaryh
män kokoamlinja arvioimiin altistus-vailcutusmalleihin ExternE-projekteissa (Eu
roopan komissio 1999). Uusimpien suositusten mukaiset funktiot on muodostettu
ExternE/Core-Transport-projekfissa (Euroopan komissio 2000).

Kriittisten arvojen ylityksistä ekosysteemeile koituvien vaurioiden mittaami
seksi ei toistaiseksi ole käytettävissä sovellettavia malleja. Vaikutukset ekosysteemin
on EcoSense-maffissa otettu huomioon määrittämällä ekosysteemien pinta-ala,joffla
happamoitumisen ja rehevöitymisen kriittiset kuormitukset ylittyvät. Erityisesti
rehevöitymisen kriittisen kuormitusten ylitysten arviointiin sisältyy myös toistak
seksi huomattavaa epävarmuutta.

Yksikköarvot

Terveysvaikutusten yksildcöarvot perustuvat maksuhalukkuushaastafteluihin (CV
hitldmukset), joissa ihmisiltä on kysytty maksuhalukkuutta tietyn terveyshaitan
välttämiseksi. Lisäksi terveysvaikutusten yksikköarvoihin on laskettu sairauden
hoidon kustannuksia. Viljasatojen menetykset perustuvat markkinahintoihin ja
huolto-ja korjauskustannuksetperustuvat todellisiin kustannuksin.

Ympanstöministeriö



Taulukko 2-2. Altistus-vaikutusfunktioin kvantifioitavat ja arvotettavat ympä
ristövaikutukset EcoSense-mallissa

Vaikutusluokka Päästö Vaikutukset

Terveysvaikutukset- PM o Elinvuosien lyheneminen akuutin2 tai kroonisen3
kuolleisuus otsoni kuolleisuuden seurauksena (Anderson ym. 1996,

Touloumiym. 1996, Sunyerym. 1996)
(Menetettyjä elinvuosia yhteensä eli YOLL4/vuodessa)

Terveysvaikutukset- PM10, otsoni Sairaalassaolojakso, hengitysoireilu
sai rastuvuus

Rajoittuneen toimintakyvyn päivä
vain PM10 Sairaalassaolojakso, aivoverisuoniin vaikuttava sairaus

Sydäninfarkti
Astma, keuhkoputkia laajentavien lääkkeiden käyttö,
tapaus
Krooninen keuhkoputkentulehdus, uusi tapaus
Lasten krooninen yskä, tapaus
Astma, yskä
Astma, hengityksen vinkuminen, tapaus

vain 03 Astmakohtaus
Oireilupäivä
(Tapauksia tai päiviä/vuodessa)

Matenaalivauriot SO?, Materiaalipintojen rapistuminen, galvanoitu teräs,
Happamoittava kaikki, luonnonkivi, tuli, hiekkakivi, maali, rappaus,
laskeuma sinkki

(m2/vuodessa)

Viljasadot S02 Viljasatojen muutokset, vehnä, ohra, ruis, kaura,
peruna, sokerijuurikas (dt5/vuodessa)

03 Sadon menetykset, vehnä, peruna, riisi, ruis, kaura,
tupakka, ohra(dt5/vuodessa)

Happamoittava Lisääntynyt kalkituksen tarve
laskeuma
N, 5 Lannoittavat vaikutukset

(kg/vuodessa)

Happamoitumisen ja N, 5 Ekosysteemin pinta-ala, jossa kriittiset kuormitustasot
rehevöitymisen kriittisten ylittyvät
kuormitusten ylitykset

‘Hiukkaset, joiden aerodynaaminen halkaisina< 0 pm, ml. sekundääriset hiukkaset (sulfaatti- ja nitraatti aerosolit)
2Akuuteilla kuolemantapauksilla tarkoitetaan tapauksia, jotka johtuvat vallitsevasta ilman epäpuhtaupitoisuudesta, esimerkiksi
huonokuntoisten yksilöiden altistumisesta äkillisille korkeille pitoisuuksille.
3Krooniseksi kuolleisuudeksi maantelläan jonkin alueen väestössä tapahtuva elinvuosien menetys, joka johtuu monivuotisesta
kuormituksesta.
4YOLL (Years Of Life Lost) ilmaisee yhden kalenterivuoden aikana altistuvassa väestöstä menetetyt elinvuodet yhteensä, ei
kuolemantapausten Iukumaaraa
i dt = 0.1 t

Monetary values used for economic valuation (European Commission, 2000)

Q Suomen ymparistö 504



Taulukko 2-3. EcoSense-ohjelman sisältämät yksikkäarvot vaikutusten arvotta
miseksi

Vaikutus Rahallinen Yksikkö EURO2000 Mk2
arvo

Terveysvaikutukset (päiviä, tapauksia)
Menetetty elinvuosi 104760 Euro2 104760 623063
Krooninen keuhkoputkentulehdus 169330 Euro2 169330 1007095
Sairaalassaolojakso, aivoverisuoniin
vaikuttava sairaus 16730 Euro2 16730 99502
Sairaalassaolojakso, hengitysoireilu 4320 Euro2 4320 25693
Sydäninfarkti 3260 Euro2 3260 19389
Lasten krooninen yskä, tapaus 240 Euro2 240 1427
Raloittuneen toim intakyvyn päivä NO Euro2 IlO 654
Astmakohtaus 75 Euro2 75 446
Yskä 45 Euro2 45 268
Lievästi rajoittuneen toimintakyvyn päivä 45 Euro2 45 268
Oireilupäivä 45 Euro2 45 268
Astma, keuhkoputkia laajentavien
lääkkeiden käyttö, tapaus 40 Euro2 40 238
Astma, hengityksen vinkuminen, tapaus 8 Euro2 8 48
Viljasadot (tuotannon menetys, dt)
Ohra 5,4 ECU, 5,2 30,7
Kaura 5,6 ECU11 5,4 31,8
Peruna 8,2 ECUI 7,8 46,6
Riisi 274,4 US$1992 205,9 1357,9
Ruis 15,6 ECU11 14,9 88,7
Sokeriiuurikas 4,8 ECU11 4,6 27,3
Auringonkukka 23,5 ECU14 26,1 155,1
Tupakka 3902 US$1991 2720,9 17944,8
Vehnä 9,6 ECU11 9,2 54,6
Lannoite 0,43 ECU1Jkg 0,4 2,5
Kalkki 0,017 ECU1rn/kg 0,021 0,1
Materiaalipintojen rapistuminen
(huoltokustannukset!m2)
Galvanoituteräs 29 ECU10 28,1 167,2
Kalkkikivi 245 ECU0 237,5 1412,8
Rappaus 27 ECU10 26,2 155,7
Luonnonkivi 245 ECU1Q 237,5 1412,8
Maali II ECU10 10,7 63,4
Tuli 27 ECU10 26,2 155,7
Hiekkakivi 245 ECU1 237,5 1412,8
Sinkki 22 ECU1 21,3 126,9
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3 Ympäristöhyödyt päätöksenteossa

Tässä luvussa tarkastellaan aluksi lyhyesti päätöksentekoifiannetta ja sen asettamia
vaatimuksia päätöksenteossa käytettävälle informaatiolle. Toiseksi käsitellään ympä
ristöhyötyjen arvioinnin keskeisiä kysymyksiä päätöksenteon kannalta ja hahmotel
laan mahdoffisia ratkaisutapoja. Lopuksi luodaan aluksi katsaus ympäristöhyötytie
tojen käytön nykyifianteeseen Suomessa, EU:ssa, Maailmanpankissa ja Aasian kehi
tyspanldssa. Muita esimerkkejä on aiemmin esitelty raportissa Ympäristökustannus
ten arviointimenetetmät (Energia-Ekono 1998a).

3., Päätöksentekotilanne ja sen asettamat vaatimukset

Päätöksenteolla on tyypillisesfi kolmenlaisia tavoitteita (Lahlou ja Canter 1993):

O eliminoida vaihtoehdot, joita ei ole mahdoifista toteuttaa
O eliminoida muita huonommat (dominoidut) vaihtoehdot tai
O valita yksi tai useampi toteutettava vaihtoehto

Vaihtoehtoja on vähintään kaksi, mutta usein kolmesta viiteen. Kahden vaihtoehdon
vertailu käsittää tyypihisesti projektin ja sen nollavaihtoehdon eli toteuttamatta
jättämisen.

Päätöksiä tehtäessä on yleensä tarkasteltava useita päätöstekijöitä tai attribuuUeja
samanaikaisesti, koska tarkasteltavilla vaihtoehdoilla on monenlaisia vaikutuksia
erilaisffle intressiryhmffle. Esimerkiksi suurilla inftastruktuurihankkeffla, kuten tie
hankkeila, on taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. Valintaifianteessa
pyritään vllmekädessä kartoiftamaan eri vaihtoehtojen “kokonaisarvo”,joka sisältää
sekä rahassa mitattavan arvon että arvon, jota ei ole voitu rahassa mitata.

Organisaatioiden päätöksenteossa päätöksentekijä (esim.johto tai luottamus-
elin) ei usein ole päätöstä varten tarvittavan informaation tuottaja ja jalostaja (kuten
esim. organisaation työntekijä tai ulkopuolinen konsulifi). Päätöksentekijöffle jaet
tavan informaation tulisi siksi palvella mahdoffisimman hyvin päätöksentekotilan
teen asettamia tarpeita. Informaation tulisi pyrkiä riittävästikattamaan ja kuvaitemaan
vaihtoehtojen tärkeimmät vaikutukset hukuttamatta päätöksentekijää infornmation määrään,
kirjavuuteen tai vertailukelvottomuuteen (SETAC 1993). Informaatiota tulisi jalostaa
helposti sulatettavaan muotoon muuttamatta olennaisesti sen tärkeintä sisältöä.
Monessa tapauksessa tämä on erittäin vaikeaa ja paras lopputulos edellyttää komp
romisseja sinänsä ristinitaisten tavoitteiden välifiä.

Taulukossa 3-1 onkuvitteeffinen esimerkki inftastruktuuriprojektin päätöksen
tekomaftiisista. Päätöksentekokriteerit on listattu ensimmäisessä sarakkeessa. Toi
seen sarakkeeseen voidaan merkitä kriteerin päätöksessä saama painoarvo. Valitut
päätöksentekokriteeritja niiden saama painoarvo kuvaavatpäätöksentekijän mieli
pidettä ja pyrkimyksiä ja ovat siten pääasiassa poliittinen - eivät tekninen - kysymys
(esim. Luukkanen 1994, Pingoud ym. 1999, Hongisto ym. 1999).

Kolmanteen sarakkeeseen voidaan merkitä tarkasteltavien vaihtoehtojen A, 3 ja
C saama arvo tai pisteytys vastaavan kriteerin suhteen. Päätöksenteossa on yleistä,
että kyseiset arvotja pisteytykset ovat epävarmoja. Epävarmuus vaihtelee sekä kri
teerien että vaihtoehdoista saatujen tietojen suhteen. Epävarmuuden läpinäkyvä
käsittely on keskeinen hyvän informaationjalostuksen ominaisuus.
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Mikäli vaihtoehtojen saamat arvotja pisteytykset ovat kvantifioitavissa voidaan vii
meiseen sarakkeeseen laskea kriteerien painoanrolla painotettu, yhteismitallistettu
arvo,jotka summaamalla voidaan laskea kvanfifioitu kokonaisarvo kullekin vaihto
ehdolle. Joitakin vaikutuksia voijäädä -ja useimmiten jää - kvantifioinnin ulkopuo
lelle. Kvanfifioitavia ja kvantifioimattomia vaikutuksia voidaan tarkastella yhdessä
monikriteerianalyysifiä (Multi Criteria Analysis).

On huomattava, että vaikka päätöksenteossa ei käytettäisi edellämainittua muo
doifista ja systemaaifista menettelytapaa, asettaa päätöksentekijä aina kriteereille
painoarvot epäsuorasti. Mikäli vaihtoehtoja ei tutldta esimerkiksi niiden ilmastovai
kutusten suhteen, oletetaan epäsuorasti, että ilmastovaikutukset eivät ole merkityk
sellisiä kyseisessä päätöksentekoifianteessa (kriteerin painoarvo on nolla).

Taulukko 3-1. Esimerkki infrastruktuuriprojektin päätöksentekomatriisista vaihtoehdoille A, B ja C.

Päätöksentekokriteerit Kriteenn Kvantifloitu Vaihtoehdon saama Vaihtoehdon saama
painoarvo - (ei) / X (kyllä) arvo tai pisteytys knteerin painoarvolla

painote*tu arvo tai pisteytys
A B C A B C

:i —

Investointikustannus X
Nykyarvo (sis. käyttö. ja kunnossapitokut.) X

Ympsi*istöktftwit esim 30% -

Päästöt ilmaan:
• terveysvaikutukset X
- vaikutukset rakennettuun ympäristöön X
- vaikutukset satoihin X
- vaikutukset metsiin X
- vaikutukset vesistöihin X
- vaikutukset muihin ekosysteemeihin -

- ilmastovaikutukset X
Pääst& vesistöihin

- vaikutus ekesysteemiin
- vaikutukset vesistön irkistysarvoon X
- kalastukselle aiheutuvat vahingot X
- vaikutukset käyttöveden laatuun -

Jätteet ja päästöt maaperään -

Maankäyttö -

Melu (terveys- ja viihtysyysvaikutukset) - -

Haju (terveys- ja viihtyyysvaikutukset) -

Luonnonvarojen käyttö -

Esteettisyys -

SasisaJlset laitearis am3O6 ‘ - ••

Vaikutukset kulttuunseen pääomaan -

Hyötyjen jakautuminen -

Haittojen jakautuminen
KOKONAISARVO KVANTIFIOIDUISTA VAIKUTUKSISTA

3.2 Ympäristöhyötytietojen keskeisiä ominaisuuksia
päätöksenteossa

3.2.! Vaihdettavuusoletus

Ympäristöhyötyjä päätöksenteossa käytettäessä oletetaan, että laskennan kohteena
olevat hyödykkeet (esim. terveys) ovat periaatteessa vaihdettavissa ts. asianosaiset
ovatvapaaehtoisesti halukkaita käymään ympäristöhyödykkeifiä kauppaa. Näin ei
kuitenkaan aina ole,jolloin kustannusten laskennan perusteet eivät välttämättä ole
yleisesti hyväksyttyjä. Ympäristöhaitan aiheuttajan korkein maksuhalukkuus haitan
välttämisestä voi olla pienempi kuin ympäristöhaitan kärsijän/kärsijöiden pienin
haitan hyväksymishalukkuus. (Hongisto ym. 1999)

3.2.2 Informaation korkea jalostusaste

Ympäristöhyötyjen arviointi vie informaation esitystapaa yhdistellympään suun
taan, mikä on sekä sen suurin ansio että ongelma. Sen sijaan, että tyydyttäisiin

Ympäristöministeriö



ympäristökuormituksen tai ympäristövaikutusten erittelyyn, tuotetaan rahassa ii
maiskija arvioita vaihtoehtojen ympäristövaikutusten kustannuksista. Taulukossa 3-
2on esitetty yksinkertaistettu esimerkki päätöksenteon rakenteen muuttumisesta
siirryttäessä ympäristökuormitustasolta (hankkeen vaikutuksetkuvaillaan muutok
ena päästöissä) ympäristöhyötytasolle (hankkeen vaikutukset kuvaifiaan markkoi
na). Taulukosta voidaan havaita, että samalla kun päätöksentekijän itsensä suoraan
tai epäsuorasti ratkaisemien asioiden määrä vähenee, kasvaa informaation tarkoituk
senmukaisuus, informaationjalostajan ratkaisemien asioiden määrä sekä informaa
tioon sisältyvän taustainformaation määrä ja tulosten epävarmuus. Mitä suurempi
määrä esitettyyn informaatioon ifittyy taustainformaafiota, sitä vaativampaa sen
oikea käsittely on päätöksentekijälle.

Tällaisessa tilanteessa - usein kiireessä toimiva - päätöksentekijä voi helposti
luoda itselleen objektiivisuuden harhan eli tarkastella tapausta yksioikoisemmin
kuin se oilceuftaa. Ympäristön tilassa havaitut fysikaaliset muutokset käsitellään
ympäristöongelmana vain,jos muutokset on tulkittu haitoiksi ja tuotu yhteiskunnal
lisen keskustelunja päätöksenteon puriin (Väliverronen 1996). Hongiston ym. (1999)
mukaan on olemassa riski, että ympäristöhyötyjen arvioinnin käyttö poistaa joitakin
keskeisiä ympäristöasioihin liittyviä näkökohtia julldsesta keskustelusta ja keskittää
päätöksenteon pienen asiantuntijaryhmän käsiin. Koska nimenomaan päätöksente
kijät on valittu tekemään arvovalintoja, tulisi tiedon esitystavan pyrkiä tämän tilan
teen välttämiseen.

Taulukko 3-2. Yksinkertaistettu esimerkki päätöksenteon rakentumisesta informaation esitystavan eri
tasoilla.

Ympäristökuormitustaso Ympäristövaikutustaso Ympäristöhyötytaso

Päätöksenteon Vaihtoehto A: Vaihtoehto A: Vaihtoehto A:
perustaksi ensisijaisesti - päästä X: 1000 ktora - päästät X la Y aiheuttavat keskimäärin - päästäjen X ja Y välttärninen aiheuttaa
tarjottu informaatio - päästä Y: 500 kton/a 500 sairastapausta vuodessa kvantifioitavia ympäristähyätyä 18,5

- geometnnen keskihajonta 1.1 - päästä X aiheuttaa lisäksi keskimaan n Mmk/a
1 kuolemantapauksen vuodessa - geometrinen keskihajonta 6
- geometrinen keskihajonta 3

Informaation pienin suurempi suurin
tarkoituksenmukaisuus
päätöksenteon suhteen

Päätöksentekqan “päästä X on 92 kertaa ‘sairastapauksen väitti isestä “päästöjen X iaY kvantifioimattomien
suoraan tai epäsuorasti vaarallisempaa kuin päästä Y, koska kannattaa maksaa 000 mk” ympänstävaikutusten arvo on n. 1
ratkaisemat asiat se aiheuttaa sairastapausten lisäksi Mmk”

myös kuolemantapauksia” “kuolemantapauksen välttämisestä
kannattaa maksaa 18 Mmk mk” “arvion geometnnen keskihajonta

‘päästäjen X ja Y aiheuttamien kokonaisuudessaan 8”
ympäristävaikutusten arvo on n. “päästäjen X ja Y kvantifioimattomien
19,5 Mmk/a” ympänstävaikutusten arvo on n. 1

Mmk”
“arvion geometnnen keskihajonta
kokonaisuudessaan 8” “arvion geometnnen keskihajonta

kokonaisuudessaan 8”

Informaation jalostajan - “1000 kton/a päästää X aiheuttaa “1000 ktori/a päästää X aiheuttaa
epäsuorasti keskimaann 300 sairastapausta ja 1 keskimaan n 300 sairastapausta ja 1
ratkaisemat asiat kuolemantapauksen vuodessa” kuolemantapauksen vuodessa”

‘500 ktonja päästää Y aiheuttaa “500 kton/a päästää Y aiheuttaa
kesldmaan n 200 sairastapausta keskimaan n 200 sairastapausta
vuodessa” vuodessa”

“sairastapauksen välttämisestä
kannattaa maksaa 1000 mk”

“kuolemantapauksen välttämisestä
kannattaa maksaa 18 Mmk mk”

Taustainfomaation pienin suurempi suurin
maara
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Päätöksentekijälle erityisesti ilmastonmuutoksen käsittely on vaikeata, sillä:

O vailcutukslln liittyy suuri määrä epävarmuuksia, koska itse ongelma on erittäin
monimutkainen

O palautumattomat vahingot ovat mahdoifisia
O tarkasteluajanjakso on erittäin pitkä
O päästöjenja vaikutusten välillä on pitkä ajanjakso
O syiden ja seurausten alueelliset vaihtelut ovat suuria
O ongelman luonne on aidosti maailmanlaajuinen
O ilmastonmuutoksen aiheuttaajoukko kaasuja ja aerosoleja. (IPCC 1995)

3.2.3 Tulosten epävarmuus

Ympäristöhyötyjen arvioinnin tulokset ovat melko epävarmoja ja tulosten vaihtelu
välit suuria mm. seuraavista syistä:

O lähtödata on usein epävarmaa
O laboratorio-olosuhteista saatuja tuloksia joudutaan monesti ekstrapoloimaan

kenttäolosuhteislin
O altistus-vaikutusfunktioita siirretään niiden alkuperäisestä maantieteellisestä

yhteydestä toiseen
O altistus-vaikutusfunktiot oletetaan yksinkertaistaen useimmiten lineaadsiksi,

mitä ne eivät todellisuudessa välttämättä ole
O tieto ihmisten käyttäytymisestä ja preferensseistä saattaa olla puutteellista
O laskelmissa on poliittisia ja eeffisiä parametreja, kuten laskentakorko
O kaikkia ympäristövaikutuksia ei pystytä kvantifioimaan, jolloin laskelmat ovat

aina epätäydeifisiä. (Euroopan Komissio 1997)

Epävarmuus kasvaa voimakkaasti edeftäessä ympäristökuormituksen identifiointi
vaiheesta vaikutusten kvantifioimiseen ja rahamääräiseen arvottamiseen. Tuloksiin
liittyvää epävarmuutta ei aina ole riittävästi käsitelty tähänastisissa selvityksissä ja
tuloksiin liittyvä epävarmuus vähentää selvitysten suoraa käytettävyyttä ympäris
tönsuojelun ohjaukseen.

ExternE-metodologiassa (Euroopan Komissio 1997) on epävarmuutta päädytty
käsittelemään logaritminormaalisella asteikolla tavanomaisen normaalijakauman
sijasta. Logaritminormaalisella asteikolla keskiarvoa t ja keskihajontaa a vastaavat
geometrinen keskiarvo ji ja keskihajonta a Kun normaalijakaumalla 68 % kaikista
arvoista on välillä [.t - a, t + a] ja 95 % arvoista välillä [i - 2, j.t + 2aJ, on 68 % arvoista
logaritminormaalisella jakaumalla välillä [j.i

G’ CG1 ja 95 % arvoista välillä
[1’ o” (a)2, GaG].

Vaikutuspolkumenetelmään liittyvien funktioiden antamien tulosten epävarmuus
on ExternE-metodologiassa arvioitu kolmeen ryhmään:

O luokka A: “korkea luotettavuus” (a = 2,5 -4)
O luokka B: “keskiverto luotettavuus” (a = 4-6)
O luokka C: “alhainen luotettavuus”” (a = 6 - 12)

Luokituksia on annettu sekä terveysvaikutuksille että viljasatovaikutuksille ja mate
riaalivahingoille. Keskihajonnatkattavat koko tarkasteluketjun päästöstä leviämis
malliin, vaikutukseenja arvottamiseen.

ExternWCore-projektissa on arvioitu myös päästökohtaisetluottamusvälit Rans
kassa erikseen liikenteestä ja voimalaitoksista syntyville päästöille (Rabi 1999).
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3.2.4 Tulosten vaillinaisuus

Tällä hetkellä ympäristöhyötyjen arvioinnin metodologinen osaaminen on kaukana
tilanteesta, jossa riittävän luotettavia laskelmia voitaisiin esittää kaikille relevanteffle
vaikutuksffle (esim. luonnon olemassaoloarvojen käsittely ja arvottaminen, esteeffl
set ja viihtyvyysvaikutukset). Osa mahdollisesti tärkeistäkin vaikutuksista tulee
kauan - ehkä aina -jäämään kvanfifioinninja rahamääräisen esittämisen ulkopuolel
le. Ympäristöhyötylaskelmien sisältämätja niiden ulkopuolelle jätetyt vaikutukset
tulisi siksi esittää päätöksentekijälle sellceässä muodossa yhdessä tehtyjen kustannus-
arvioiden kanssa.

3.2.5 Ajallinen ulottuvuus

Ympäristökuormituksen aiheuttamat vaikutukset ovat eriaikaisia. Jotta eriaikaisia
ympäristövaikutuksia voidaan arvottaa, vertailla toisiinsa sekä tehtyihin investoin
teihin, ne on diskontattava nykypäivään valitun laskentakoron avulla. Ratkaistavia
asioita on siten kaksi:

O ympäristövaikutusten ilmenemisajankohta, muotoja laajuus sekä
O laskentakorko

Vaikutusten ajankohdan, laajuuden ja muodon arviointi on pääasiassa luonnonfie
teeffinen tehtävä, mutta laskentakoron määrittäminen sisältää sekä taloudeffisia ole
tuksia että eeffisiä valintoja. Laskentakoron merkitys korostuu erityisesti sifioin, kun
tarkastellaan ympäristövaikutuksia pitkällä aikavälillä, kuten ilmastonmuutoksen
tapauksessa.

ExternE-projektin mukaan laskentakoron käytölle ympäristöhyötyjen arvioinnissa
voi olla seuraavia syitä:

1. Kärsimättömyys: ihmiset pitävät heti tapahtuvaa kulutusta tulevaisuudessa ta
pahtuvaa arvokkaampana.

2. Tatouskasvu: jos ihmiset ovat rikkaampia huomenna, tänään ansaittu raha on
huomenna ansaittua arvokkaampi.

3. Muuttuvat suhteeltiset hinnat: tiettyjen terveysvaikutusten välttämistä saatetaan
tulevaisuudessa pitää arvokkaampana kuin nykypäivänä.

4. Epävarmuus: koska tulevaisuudessa tapahtuva kulutus on nykyhetkeä epä var
mempaa, se ei ole yhtä arvokasta.

Argumentit 1, 2ja 4 puhuvat posiifivisen laskentakoron puolesta, kun taas argument
ti 3 viittaa negafiivisen koron käyttöön. ExternE-projektin mukaan argumentit 3ja
4 eivätkuitenkaan ole sopivia perusteita laskentakoron käyttöön, vaan ne tulisi ottaa
huomioon itse arvojen laskennassajo maffissa. Siten ExternE projektissa laskentakor
koon määritelty lähinnä kahden ensimmäisen syyn perusteella. Talousteorian mu
kaan efekifivinen laskentakorko on siten:

EDR = it + ip, missä

it kuvaa puhdasta aikapreferenssiä (argumentti 1) ja p kulutuksen vuosittaista kas
vua henkeä kohden (argiimenifi 2). r on lisäkulutuksen rajahyödyn jousto (elasfidty
of the marginal utility of consumpfion). ri kuvaa sitä, miten monta prosenttia kulu
tuksen rajahyöty pienenee kulutuksen lisääntyessä prosentin (marginal utility of
consumption). Externl-projektin laskelmissa rajahyödyn jouston huomioon ottava
na efektiivisenä laskentakorkona on käytetty 0-3 % (taulukko 3-3).

Q Suomen ympäristö 504



Taulukko 3-3. Laskentakoron määräytyminen ExternE-metodologiassa.

Puhdas Tulojen nousu Rajahyödyn Efektiivinen laskentakorko
aikapreferenssi henkeä kohti jousto (1 + t )(1 + p)

vuodessa EDR = — 1

() () ()
l+p77

0% 1,5% 0 0%

1,5% 1,5% 1 3%

3.2.6 Maantieteellinen ja sosiaalinen ulottuvuus

Keskeinen kysymys ympäristöhyötyjen - erityisesti päästöistä ilmaan ja meriln aihe
utuvien kustannusten - arvioinnissa on myös maantieteellinen tarkasteluraja. Ympä
ristöhyödyilä pyritään määrittämään yhteiskunnalle aiheutuvaa hyötyä jostakin
ympäristöä säästävästä toimenpiteestä. Miten “yhteiskunta tulisi sitten maantieteel
lisesti määrittää, kun päästöt eivät kunnioita ihmisen sopimia rajoja? Esimerkiksi
Suomessa tehtävästä ilmansuojeluinvestoinnista voivat hyötyä

O paikallisväestö kunta- ja läänitasolla (häkä-, rikki-, typpi- ja hiukkaspäästöt)
O koko Suomen väestö (rikki-, typpi- ja hiukkaspäästöt)
O Suomen lähialueiden väestö (rikki-, typpi- ja hiukkaspäästöt)
O koko maapallon väestö (otsonikerrosta tuhoavat päästöt tai kasvihuonekaasu

päästöt)

Päästöjen vähentämisen hyödytja haitat- samoin kun tehtävien vähennystoimenpi
teiden kustannukset -jakautuvatyhteiskunnassa epätasaisesti. Siksi laskelmissa tulisi
pyrkiä mahdollisuuksien mukaan arvioimaan toimijaryhmittäin, kuka ympäristö
hyödyt saa ja kuka ne maksaa.

3.3 Katsaus ympäristöhyötytietojen käytön
nykytilanteeseen

3.3.1 Suomi

Suomessa ympäristöhyötytietoja on käytetty hikennesektorin hankkeiden kansanta
loudeifisissa laskelmissa. Lilkenneministeriö päätti vuonna 1994, että ympäristökus
tannuksia on arvioitava uusien ifikennehankkeiden yhteydessä. Tielaitos on arvioi
nutympäristökustannuksia hankkeissaan vuodesta 1992. Liikenneministeriö ottanee
kantaa vuonna 1999 tarkistettuihin haittakerroinarvioihin (mk/päästötonni) tie- ja
rautatieliikenteen kustannuksista vuoden 2000 aikana. Arviot on tehty raideliiken
teelle ja myös vesiliikenteelle. (Energia-Ekono 1999a, Energia-Ekono 1999b, Elecfro
watt-Ekono 2000).

Ympäristöhyötyjen arvioinnin pohjana ovat ifikennemuodoille altistus-vaiku
tusmenetelmällä lasketut päästöjen haittakertoimet, joiden suuruuteen vaikuttavat
päästöjen haitallisuus, leviäminen ja maantieteellinen sijainti altistuvien reseptori
en (ihmiset, rakennettu ympäristö, luonto) suhteen.

Energiasektorilla on viime vuosina tehty useita ympäristöhyötytarkasteluja,
kuten Pingoud yms. (1999), Energia-Ekono Oy (1999a, 1999b, 1999c, 1999d, 1998b,
1998c, Energia-Ekono Oy ym. 1994) sekä Hongisto (1998,1997).

Energia-Ekono Oy (1998a) on esittänyt ympäristöhyötyfiedolle seuraavia sovel
lusmahdollisuuksia Suomessa:
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O sektorikohtaiset tarkastelut (esim. liikennesektori, energiasektori, teollisuussek
ton jne.)

O ympäristönsuojeluinvestoinfien oikea kohdentaminen
tuotanto-ja puhdistusteknilkkaa koskevat päätökset

O investoinfiprojektien kannattavuuden arviointi
O päästöjen ohjearvojen määrittäminen
O YVA-menettelynjatkotarkasteluna tehtävät analyysit
O korvausmenettelyt
O taloudeifisten ohjauskeinojen määrittäminen
O vihreä kirjanpito
O kansainvälisen yhteistyön kannattavuuden ja painopisteiden määrittely

3.3.2 Euroopan Unioni

Euroopan Unionissa ympäristöhyötyjen arviointia on käsitelty mm. ympäristö-,
energia-ja hikennesektoreifia.

Euroopan Unionin viidennessä ympäristöohjelmassa vuosffle 1992-2000 ulkois
ten kustannusten ja hyötyjen sisäistäminen nähdään parhaimpanaja tehokkaimpa
na keinona integroida ympäristöasiat päätöksentekoon (Euroopan Unioni 1993).
Ohjelmaa tarkenneftlin uudella päätöksellä vuonna 1998 (Euroopan parlamentti
1998). Toimintaa päätettiin tehostaa mm. ympäristövaatimusten sisällyftämisessä
muihin harjoitettaviin politilkkoihin. Ensisijaisia tavoitteita ovat mm:

O maatalouden osalta harkita toimenpiteitä ympänstökustannusten sisällyttämi
seksi maataloustuotteiden ja tuotantoprosessien kustannuksin.

O liikenteen osalta kehittää ja edistää toimenpiteitä ulkoisten kustannusten entis
tä paremmaksi sisällyttämiseksi liikenteen hintoihin - erityisesti vähemmän ym
päristöystävällisten hilkennemuotojen osalta
energiatalouden osalta kannustaaulkoisten kustannustenja hyödyn sisällyttämistä
hintoihin taloudeffisten ohjauskeinojenja muiden keinojen avulla

O teoffisuuden osalta kannustaa ottamaan paremmin huomioon ulkoiset kustan
nukset.

Päätöksellä haluttiin parantaa myös EU:n ympäristöpolifiikan perusteita ja siinä
todetaan seuraavasti (Euroopan parlamenffi 1995):

“Yhteisö varmistaa, että sen ympäristöpotitiikka perustuu tuotettaviin ja vertailukel
poisiin tietoihin, tilastoihinja indikaattoreihin, tuotettavaan tieteelliseen tietoon sekä
toiminnasta tai toimimattajättämisestä aiheutuvien kustannustenja hyödyn arvioizi
tim.... Erityisen tärkeätä on:.. ..d) kehittää edelleen taloudellisten ympäristöä koskevi
en arviointitekniikoiden käyttöä (kustannustelwkkuus, kustannus/hyötyja tiiketoimin
nan vaikutukset); e) kehittää kansantalouden tilinpidon yhteyteen tai osaksi tiitettävä
ympäristötilinpito ensimmäisenä vaiheena ympäristönäkökohtien sisällyttämisessä
yhteisön ja jäsenvattioiden kansantalouden titinpitokäsitteisiin ja -käytäntöihin, jol
loin tavoitteena on kattavan vihreän kansantalouden tilinpitojärjestelmän kehittämi
nen vuoteen 1999 mennessä.”

Euroopan Komission energiasektorin valkoisessa kirjassa (Euroopan komissio 1995b)
korostetaan kustannus-hyötyanalyysin merkitystä ulkoisten kustannusten sisäistä
misessä.

Liikenneinfrastruktuuria koskevassa valkoisessa kirjassa (Euroopan komissio
1998) todetaan, että hinnoittelun perustana tulisi olla yhteiskunnaifinen rajakustan
nus (marginal sodal cost). Rajakustannuksen laskennassa tulisi ottaa huomioon myös
ympäristökustannubet.
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Näitä politiikka-ja strategiapäätöksiä on seurannutjoukko selvityksiä,jotka palve
levatkonkreettista päätöksentekoa EU:ssajajoissa on käytettyympäristöhyötytietoa
kuten:

O happamoittavien päästöjen vähentämissfrategian taloudellinen arviointi (Hol
land ym. 1999)

O ilmanlaatutavoilleet riklddioksidille, typpidioksidffle, hiukkasffle, lyijylle, otso
nille ja valokemiallisffle hapeffimille (IVM 1997)

3.3.3 Maailmanpankki

Maailmanpankld on uudessa energiasektorin ympäristösfrategiassaan (World Bank
1999) määritellyt tavoitteeksi, että kohdemaissa integroidaan paikallisen ja alueelli
sen tason ympäristöön ja väestöön liittyvät ulkoiskustannukset joko energian hin
noitteluun tai investointipäätökslin. Integroinnilla pyritään minimoimaan energian
klotannonja -käytön kokonaiskustannukset. Ulkoiskustannusten arviointi voi perus
tua joko maassa kerättyyn dataan tai vaikutuspolkumenetelmän käyttöön. Vaikutus
polkumenetelmässä kustannukset on arvioitava joko ennaifistamiskustannusten tai
menetetyn tuoton avulla.

Maailmanpankki on yhdessä WHO:n kanssa kehittänyt DSS/IPC-työkalun (De
cision Support System for Integrated Pollution Confrol). Sillä voidaan arvioida jol
lakin alueella syntyvä ympäristökuormitusja analysoida, millä investoinneifia pääs
tään kustannustehokkaimmin tietylle tavoitetasolle. Pankki on parantanut valmiuk
siaan erityisesti happamoittavien päästöjen kustannusten arvioinnissa RAJNS-Asia
-projektissa (Regional Air Pollution Information and Simulation).

3.3.4 Aasian kehityspankki

Aasian kehityspankissa (ADB) kiinnostus ympäristövaikutusten rahaifiseen arvotta
miseen heräsi 1980-luvun puolivälissä, mutta 1990-luvun puoliväliin asti ympäristö
hyötyjen todellinen käyttö on ollutmelko vähäistä. Vuonna 1996 ADB julkaisi työkir
jan, jossa on systemaatfiset ohjeet eri laskentamenetelmien käytöstä. Työkirjaa on
täydentänyt myös projektien taloudellisen arvioinnin ohje. (ADB 1996, ADB 1997a,
1997b)

Nykyisin ympäristökustannusten arviointia edellytetään ADB:ssa osana ympä
ristövaikutusten arviointia (EIA),joka puolestaan vaaditaan eri sektoreilla (energia,
maatalous, inftastruktuuri) kaikissa ympäristövaikutuksiltaaan mahdollisesti mer
kittävissä projekteissa (ADB 1998). ADB:n mukaan ympäristökustannuksia voidaan
käyttää ympäristövaikutusten arvioinnissa kolmella tavalla (ADB 1997b):

O kustannus-hyötyanalyysissä liittyen projektien valintaan
O projektin ympäristövaikutusten arviointiraportissa ehdotettujen toimenpitei

den evaluoinnissa sekä
O projektin ympäristövaikutusten taloudellisessa arvioinnissa

Ympäristövaikutusten arviointiraportti sisältää ADB:ssa seuraavat osiot:

O projektin kuvaus
O ympäristön kuvaus
O arvioitujen ympäristövaikutusten ja niiden välttämistoimenpiteiden kuvaus
O hankkeen vaihtoehdot
O taloudellinen arviointi
O institutionaaliset kehittämistarpeetja ympäristön seurantaohjelma.
O yleisön osaifistumisen mahdollistaminen suunnitteluun
O päätelmät
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Taloudellinen arviointi puolestaan pohjautuu hankkeen kannattavuusselvityksiin
(feasibility study) ja sisältää ainakin seuraavat osat:

O hankkeen ympäristövaikutusten kustannuksetja hyödyt
O ympäristövaikutusten välttämistoimenpiteiden kustannukset, hyödytjaja kus

tannustehokkuus
O selvityksen niistä ympäristövaikutuksista, joita ei ole arvotettu rahallisesfi.

Selvityksen tulisi mahdollisuuksien mukaan sisältää kvantifioituja arvioita
(esimerkiksi ilmapäästöjen paino-ja ifiavuusarviot).

ADB:n ohjeiden mukaan (ADB 1997a, 1997b) seuraaviin seikkoihin tulisi kiinnittää
huomiota käytettäessä ympäristövailcutusten taloudeifista arviointia kustannus-hyö
tyanalyysissä:

O kustannusten ohella myös hyödyt on esitettävä
O oletukset tulisi esittää läpinäkyvästi
O kustannusten laskentamenetelmä, tarkastelurajatja tarkastelun aikaperspekffivi

valinta tulisi kuvata
O kustannusten ja hyötyjen jakautuminen väestössä ja sukupolvien välillä
O hankkeisin liittyvien riskien käsittely
O palautumattomien vahinkojen käsittely
O filastolliseen elämän arvoon liittyvät moraaliset kysymykset
O hankkeen vaikutukset väestön kulttuuriin ja arvoihin
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Ympäristöhyödyt

ilmastostrate9ian laadinnassa
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

4.! Ympäristöhyötyjen merkitys

Ilmastostrategiass&° kasvihuonekaasupäästöjen hallintaa koskevaa päätöksentekoa
ohjaa erilaisten hyötyjen maksimoinfi ja haittojen minimointi käytettävissäolevien
resurssien puitteissa. Ympäristöhyödyt voivat tarjota uuden näkökulman erilaisten
toimenpiteiden kannattavuuden vertailuun.

ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ympäristöongelma eikä siihen vaikutta
misen kannalta ole merkitystä, missä kasvihuonekaasupäästöjävähennetään. Kansal
lisella tasolla Suomella on mahdoifisuus vähentää päästöjään näin ollen missä tahan
sa tai mahdollisesti ostaa muutoksia päästökattoonsa. Kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämistoimenpiteiden erityispiirre kuitenkin on, että myös paikaifisesti tai alu
eeffisesfi vaikuttavat päästöt tavallisesti vähenevät.

Tässä työssä posiifivinenympäristövaikutus eli ympäristöhyötyjaetaan kahteen
osatekijään;

O Ilmastohyödyttä tarkoitetaan hyötyä maailmanlaajuisesfi vailcuttavien kasvihuo
nekaasupäästöjen vähentymisestä ja ilmastonmuutoksen hidastumisesta.

O Alueettisetta ympäristöhyödyttä tarkoitetaan hyötyä paikallisesti tai alueeffisesti
vaikuttavien päästöjen (esim. riklddioksidi-, typen oksidi-ja hiukkaspäästöjen)
sekä mahdollisten muiden ympäristöhaittojen vähentymisestä.

Kasvihuonekaasupäästöjä vähentävän hankkeen yhteiskunnallista kannattavuutta
voidaan siten tarkastella jollakin alueella yksinkertaistetusti seuraavasti:

+ Ilmastohyöty (mk/a)
+ Alueellinen ympäristöhyöty (mWa)
+ Hyödyt valtiolle ja paikallisille yrityksille (vero- ja työffisyyshyöty)
- Hankkeen pääomakustannus (investoinnin annuiteeffi) (mWa)
- Hankkeen vaatimat vuosittaiset käyttökustannukset (mWa)

= Hankkeen yhteiskunnallinen kannattavuus vuositasolla (mk/a)

Kun alueellisetympäristövaikutuksetotetaan huomioon, voidaan samaa päästövel
voitetta vastaavaa toimenpidettä pelkistetysti tarkastella neljällä tavalla (taulukko 4-
1). Taulukossa on kuvattu en toimenpiteiden tyypillisiä ominaisuuksia Suomen nä
kökulmasta.

Kansallista ilmastostrategiaa toteutetaan Suomen rahoittamilla investoinneilla:
Suomi on maksaja,joka ostaa itselleen ja muille erilaisia hyötyjä. Päästöjä vähentävät
toimenpiteet rahoittaisivat Suomessa yrityksetja valtio erilaisten tukien ja avustus
ten muodossa. Kokonaishyötyjä laskettaessa ympäristöhyötyjen - erityisesti ilmasto
hyötyjen - epävarmuuden käsittely nousee keskeiseen asemaan.

kansnvähsten
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Taulukko 4-1. llmastostrategioiden tyypillisiä ominaisuuksia.

Vähentämistoimenpide Vähentämistoimenpide Suomen Vähentämistoimenpide kaukana Päästökauppa
kotimaassa lähialueilla (esim. Baltia, Venäjä, Puola) Suomesta

. korkeavähentämistoimenpiteen Yhteistoteutushanke (JI) Yhteistoteutushanke tai CDM:n O vähentämistoimenpiteen
rajakustannus matalavähentämistoimenpiteen piiriin kuuluva hanke (]l!CDM) rajakustannus?
osa alueellisista rajakustannus . matalavähentämistoimenpiteen . ei alueellisia
ympäristöhyödyistä kotimaassa pieni osa alueellisista rajakustannus ympänstöhyötyjä

. hyvät ympäristöhyödyistä ulkomailla . alueellisetympäristöhyödyt . ei
kontrollointimahdollisuudet • vähäiset kontrollointimahdollisuudet kokonaan ulkomailla kontrollimahdollisuuksia

. alhainen riski • korkea riski • vähäiset kontrollimahdollisuudet • alhainen riski,
• suomalaisten yritysten osuus? • suomalaisten yritysten osuus? • korkea riski mikäli kaupan säännöt

• suomalaisten yritysten osuus? ratifioitu

Tämän selvityksen tavoitteisiin ei kuulu hillidioksidipäästöjä vähentävien toimenpi
teiden investointi- ja käyttökustannusten tai vero-ja työllisyyshyötyjen arviointi.
Päästäjen suoria vähentämiskustannuksia, jotka eivät ota huomioon hallinnollisia
vaikutuksia tai vaikutuksia kansantalouteen, ovat Suomessa arvioineetmm. Lehtiä
ja Tuhkanen (1999). Kokonaistaloudeifisia vaikutuksia on arvioinutmm. Honkatukia
(1999).

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvaihtoehtoja voidaan tarkastella rajakus
tannusten (mk/tCO2ekv) avulla. Rajakustannus kuvaa, mikä on hfllidioksidiekviva
lentin vähennyshinta halvimmassa kohteessa kulloinkin vallitsevassa tilanteessa.
Rajakustannus ei ole siten vakio, vaan kasvaa tyypifiisesti sitä korkeammaksi, mitä
enemmän päästöjä on vähennettävä (kuva 4-1) vallitsevasta tilanteesta.

Tällä hetkellä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen rajakustannus on koko
Suomen tasolla negatiivinen, koska monetpäästöjävähentäväthankkeet(esim. ener
giansäästö) ovat toistaiseksi myös taloudeifisesti kannattavia. Rajakustannus riippuu
kuitenkin aina tarkastelijasta, ja organisaatiokohtainen rajakustannus voi poiketa
koko maan rajakustannuksesta merkittävästi. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentä
misen rajakustannuksiksi Suomessa vuonna 2010 on arvioitu noin 230 mk/tCO2eq
(Lehtiä ja Tuhkanen 1999).

Kansainvälisessä tarkastelussa pitkän aikavälin rajakustannus on merkittävästi
Suomen tasoa alhaisempi, koska monissa maissa energiatuotannon ja -käytön hiili
dioksiditehokkuus on merkittävästi Suomea alhaisempi (kuva 4-2). Esimerkiksi
Maailmanpankin arvion mukaan kehitysmaissa on tällä hetkellä paljon mahdolli
suuksia vähentää päästöjä tasolla 10-30 mWtCO2eq (Maailmanpankki 2000).
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Kuva 4-1. Hypoteettinen esimerkki päästövähennysten rajakustannusten kehittymisestä
KHK-päästöjen vähennystavoitteen kasvaessa.
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Kuva 4-2. Talouden (C02-päästö/BKT kgCOJUSD,990) 1a energiantuotannon (C02-päästö/
Primäärienergian kulutus, tCO2/toe) hiilidioksidi-intensiteetit Suomessa ja kansainvälisesti
1990-1996 keskimäärin (lEA 7998).

4.2 Ilmastohyödyn arvioinnista

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvät fietotarpeet ovat merkittävästi lisäänty
neet 1990-luvulla YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) solmimisen myötä 1992. Tämä
on tarkoittanut erityisesti ilmastonmuutoksen fysikaalisten ympäristövaikutusten
selvittämistä ja maifintamista. Lisäksi on myös yhä useammin pyritty arvioimaan
ilmastonmuutoksen taloudeffisia vaikutuksia. Taloudelliset vaikutukset on esitetty
jonkin alueen ilmastonmuutoksesta johtuvina kokonaiskustannuksina tai muunnet
tu kasvihuonekaasupäästön haittakertoimeksi (mk,/tCO2ekvivalenttia).

Taloudellisia vaikutuksia on arvioitu useimmiten staaifisilla malleilla, mutta
myös dynaamisia malleja on käytetty. Staaifisissa malleissa ilmaston vaikutuksia tar
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Arvotettuja vaikutuksia kirjallisuudessa Kvantifioimattomia ja arvottamattomia
vaikutuksia

vaikutukset maatalouteen vaikutukset viihtyvyyteen
vaikutukset metsänhoitoon vaikutukset virkistysmahdollisuuksiin
vaikutukset vesivaroihin vaikutukset turismiin
vaikutukset energiankulutukseen lisääntyneiden ääri-ilmiöiden vaikutukset
vaikutukset meren pinnan nousuun vaikutukset kalatalouteen
vaikutukset biodiversiteettiin vaikutukset rakentamiseen, liikenteeseen ja
vaikutukset tarttuvien tautien leviämiseen energiantuotantoon
vaikutukset kuumuudesta ja kylmyydestä vaikutukset kuolleisuuteen

johtuviin terveysvaikutuksiin

Analysoimattomia vaikutuksia on paljon,ja ilmastonmuutoksen vaikutukset tunne
taan edelleen melko huonosti. Tätä korostaa myös se, ettei malleissa ole laskettu eri
vaikutusten keskinäisiä yhteyksiä, joita giobaalissa systeemissä on runsaasti (esim.
vesivaramuutosten vaikutukset ihmisten terveyteen).

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista tehdyt arviot ovat epävarmoja kolmesta syystä
(Toi 1999):

O Ilmastonmuutos on itsessään melko epävarma vaikutuksiltaan ja alueellisilta
vaihteluiltaan.

O Ilmastonmuutokseen liittyvä tutkimus on ollut puutteellista.
O Ilmastonmuutokset vaikutukset näkyvät vasta kaukana tulevaisuudessa.

Monia tehtyjä selvityksiä on krifisoitu siitä, että ne ovat keskittyneet enemmän nu
meroihin kuin itse metodologiaan. Myös tutkimusten tekijät korostavat, että ilmas
tonmuutoksen vaikutukset tunnetaan vielä huonosti ja että metodologia on puutteel
lista (esim. IPCC 1995). Toi (1999) tiivistää tilanteen:

ttltmastonmuutoksen odotetaan merkittävästi vaikuttavan tajeihin, ekosysteemeihinja
maisemaan. Tahan näkökohtaan ovat tatoustietedijät kiinnittäneet verrattain vähän
huomiota pääasiassa siksi, ettäfyysisiä vaikutuksia ei suureksi osaksi tunneta, mutta
myös siksi, että ekosysteemien tai lajien arvoa on vaikea arvioida. Ilmastotatoustietei
lijät kohtaavat siis kaksoisongetman: miten arvottaajotakin,jonka määrääja hintaa ei
tunneta.”

Kasvihuonekaasupäästöjä voitaneen tulevaisuudessa arvottaa myös suoraan markki
nahintoihin perustuen. Mikäli kansainvälisen huilidioksidin päästökaupan säännöt
sovitaan valtioiden välisissä neuvotteluissa ja sopimus toteutetaan onnistuneesti,
saadaan hiffidioksidiekvivalenteille pitkällä aikavälillä markkinahinta,jota voitaisiin
myös kuvailla “poliittiseksi maksuhalukkuudeksi”. Kasvihuonekaasupäästöjen suora
markldnahinta ei kuitenkaan ole vaikutuspolkuajattelun mukaisesti oikea tapa arvi
oida haittakerrointa, koska altistus-vaikutusmenetelmässä arvioidaan haittakustan
nuksia - ei toimenpidekustannuksia.
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kastellaan yhdessä valitussa referenssiifiassa (usein ilmakehän hiilidioksidipitoisuu
den kaksinkertaistuminen). Ilmasto muuttuu kuitenkin vähitellen eikä ilmakehän
hiilidioksidipitoisuus pysähdy referenssiifiaan. Myös taloudetja populaatiot kasva
vat samalla, kun ne tekevät teknologisia ja insfihitionaalisia innovaatioita. Dynaami
set mallit kuvaavat paremmin tätä kehitystä, mutta lisäävät mallien epävarmuutta
oletusten lukumäärän lisääntyessä. Tutkimuksissa käsiteltyjä ja käsittelemättömiä
vaikutuksia on esitelty taulukossa 4-2. (Toi 1999)

Taulukko 4-2. Ilmastonmuutoksen taloudellisia vaikutuksia analysoivassa kirjalli
suudessa käsiteltyjä ja käsittelemättömiä ympäristövaikutuksia (ToI 1999).



4.3 Katsaus kasvihuonekaasujen haittakerrointutkimusten
tuloksiin

Taloudellisissa laskelmissa arvotettuja kaasuja ovat hifiidioksidi (C02), metaani (CH4)
ja typpioksiduuli (N20). Lisäksi ainakin FUND 1.6 -mallifia (Climate Framework for
Uncertainty, Negotiation and Disftibufion, Toi 1995,1996) on arvotettu yläilmakehään
lentokoneistajoutuvia typpipäästöjä sekä rildäpäästöjä, joiden aiheuttamilla suifaat
fiaerosoleffla on Iyhytailcainen ilmakehää vifientävä vaikutus.

IPCC (1995) ei suosfttele mitään arvoja käytettäväksi kasvihuonekaasupäästöjen
haittakertoimina, mutta toteaa siihen saakka tehtyjen julkaistujen arvioiden ulottu
van 5-125 USDJtC eli noin 7- 160 fIM3JtCO2. Tässä yhteydessä vaihteluväli ei
kuvaa koko epävarmuutta, vaan ainoastaan parhaiden arvioiden vaihteluvälin.

ExternE Core -projektissa (Eyre ym. 1997) arvioitiin FUND 1.6 -maIlla ja Open
framework 2.2.-malleifia ilmastonmuutoksen kustannuksia yhtenäistämällä mahdol
lisimman paljon maifien lähtöoletuksia. Työssä luotiin perusskenaario tekemällä
ratkaisuja muun muassa:

O laskentakorosta (1-3 %) ‘,

O pääoman arvottamisperusteista (vaikutukset eri maanosissa arvotettiin ottaen
huomioon erot bruttokansantuofteessa),

O filastollisesta elämän arvosta (3,1 MECU Euroopassa, muualla koijattu arvio)
sekä

O mahdollisista sosiaalisista vaikutuksista kuten siirtolaisuus, nälkä, konflikfit (ei
ole otettu huomioon)

Maifit laskivat vuosien 1995-2005 päästöjen aiheuttamat kustannuksetvuoteen 2100
mennessä käyttäen hyväkseen IPCC:n IS92a-skenaariota ilmastonmuutoksen vaiku
tuksista.

Perusskenaariossa hiilidioksidin haittakertoimeksi saatiin 3 % :n laskentakorol
la 19 ECU/tCO2 (106 FIM1/tCO2) ja 1 % :n laskentakorolla 46 ECU/tCO2 (270 FIM1/
tCO2). Työssä pyrittiin selventämään eri tekijöiden ja oletusten vaikutusta haittaker
toimiin, ja tästä syystä tekijät korostavat, ettei arvoja tulisi siteerata ‘parhaana arvio
na”.

Uudemmassa selvityksessä Toi (1999) on arvioinut kasvihuoneilmiön taloudel
lisia vaikutuksia sekä staaffisella että dynaamisella mallifia. Tolin tutkimus vahvistaa
hypoteesia, että eräifiä alueilla ilmastonmuutos (+ 1°C maapallon keskilämpöifiassa,
20cm meren pinnan nousu) tuo taloudellista hyötyä, kun taas toisilla alueifia vaiku
tukset ovat negatiivisia. Koko maailmaa tarkasteltaessa tulos riippuu siitä, miten
arvottaminenja aggregoinfi toteutetaan. Mikäli koko maailmassa käytetään samoja
hintoja ihmisten terveydelle ja ympäristöhyödykkeille, ovat kokonaishaitat -522
miljardia USD (keskihajonta 150 miljardia USD) tai 2,7 % bruttokansantuotteesta
(keskihajonta 0,8 %). Tekijä korostaa kuitenkin, että tutkimuksen avulla ei voida
tehdä johtopäätöksiä optimaalisesta päästöjen vähennyksestä. Koska hyödytja hai
tatjakautuvat epätasaisesfi, onkasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen ensisijaisesti
oikeudenmukaisuuskysymys, ja tulosten epävarmuus on erittäin suuri.

Toi ym. (1999a) on laskenut haittakertoimet hiilidioksidi-, metaani-, ja typpiok
siduulipäästöile kolmella eri maifilla, jotka perustuvat erilaisiin oletukslin ilmaston
muutoksen mekanismeista. Mallit ovat:

O Open framework for Valuation of Climate Change (Downing et al. 1995, 1996).
Laskenta-aika vuoteen 2100. Perustuu tietotasoon 1990-luvun alkuvuosina.

1 ExtemE-projeksin imastonmuutosta koske aLaskelnsssa sken akorollavitataan artoon kap eferenssiin(pure rate oftirne pre
ference) — ei siisvarsinaiseen laskentakorkoon, jossa on otettu huomioon kulutuksen kasvu. Aito aikapreferensa 1 -3 % vastaa noin
o %:nvarsinaista korkoa(Euroopan komissio 1 999c). Laskentakoron valintapemsteftaon käsiteltytarkemnin kohdassa 3.2.5.
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O FUND 1.6. Laskenta-aika vuoteen 2200. Perustuu fietotasoon 1990-luvun alku
vuosina.

O FUND 2.0(1ol1999). Laskenta-aika vuoteen 2200. Perustuu uusimpaan tietota
soon.

Taulukossa 4-3 on kuvattu malleilla saadut tulokset. Mitä alhaisempi on laskentakor
ko, mitä korkeampia yksikköarvoja käytetään muualla maailmassa aiheutetuffle vai
kutuksile ja mitä suurempi on tarkastelualue, sitä suurempi on pääsääntöisesti
päästön haittakerroin.

ExternE-projekfissa’2 on päädytty käyttämään taulukon 4-5 mukaisia haittaker
toimia. Alhainen/korkea arvio kuvaa noin 67% :n luottamusväliä. Arvot on laskettu
periodin 2000-2009 päästöffle siten, että kustannukset on diskontaftu vuoteen 2000.
Laskelmassa puhtaaksi ailcapreferenssiksi on oletettu 1 %. Yksikköarvot ovat koko
maailman keskiarvoja. Hiilidioksidille, typpioksiduulille ja metaanille ympäristövai
kutukset on laskettu vuoteen 2100 IPCC:n skenaario IS92a:n mukaan. Lentokonei
den typelle ja rildile ympäristövaikutukset on laskettu vuoteen 2200 asti FUND
maifin skenaarion mukaan. (Euroopan komissio 1999a)

Taulukko 4-3. Kasvihuonekaasupäästöjen haittakertoimet kolmella mallilla ja eri oletuksin. (1 USD =
6,5 mk)

Tarkasteltu vaikutusalue EU Koko maailma Koko maailma Koko maailma

Käytetty yksikköarvo EU:n arvot Paikalliset arvot Maailman keskiarvot EU:n arvot

Laskentakorko 0 % C02: 4 - 14 C02: 69 - 130 C02: 49—210 C02: 170 —810
- mWt - CH4: II -170 CH4: -580- 1700 CH4: 270 -2900 CH4: 1200- 13000

N20: 1900-7500 N20: 15000-74000 N20: 17000- 100000 N20:59000-300000

Laskentakorko 1% C02:3—8 C02: 6-81 C02:22- 130 C02:8l —540
-mWt- CH4:-33- ISO CH4: -760- 1500 CH4:-2-2600 CH4: 220- 11000

N20: 1200 - 4400 N20: 5000 - 43000 N20: 8200 - 60000 N20: 29000 - 90000

Laskentakorko3% C02:0—3 C02:- 12—29 C02:2—66 C02: 12—270
-mk/t- CH4: -78-92 CH4:-770-9l0 CH4:-l90- 1800 CH4:-490-7l00

N20: 330- 1400 N20: -1700- 14000 N20: 1500-2l000 N20:6000—86000

Taulukko 4-4. Eurooppalaisten rikkipäästöjen ja lentokoneiden typpipäästöjen haittakertoimet FUND 1.6
-mallilla. (1 USD = 6,5 mk)

Tarkasteltu vaikutusalue EU Koko maailma Koko maailma Koko maailma

Käytetty yksikköarvo EU:n arvot Paikalliset arvot Maailman keskiarvot EU:n arvot

Laskentakorko 0 % 502: 3900 502: -6500 502: -37000 502: -116000
- mk/t - N (lk): -36000 N (Ik): 350000 N (lk): 2300000 N (lk): 8300000

Laskentakorko 1 % 502: 1950 502: -4550 502: -32000 S02: -111000
- mWt - N (lk): -16000 N (Ik): 340000 N (Ik): 2200000 N (Ik): 8000000

Laskentakorko 3 % 502: 0 502: -4900 502: -31000 502: -115000
- mkjt - N (lk): 5200 N (lk): 400000 N (Ik): 2100000 N (Ik): 8000000

12 Perustuvat Toi (1999) laskel niin.
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Taulukko 4-5. ExternE-projektin käyttämät hafttakertoimet kasvihuonekaasuille (mWt, sulkeissa Euro/t)
(Euroopan komissio 1 999a)

Päästö Minimiarvio Alhainen arvio Paras arvio Korkea arvio Maksimiarvio

C02 0,6(0,1) 8,3(1,4) 14,3(2,4) 24(4,1) 97,5(16,4)
N20 145 (323) 2617 (440) 4449 (748,3) 7563,6(1 272,1) 31168(1 732,5)
CH4 1 1 (1,9) 167 (28,2) 267 (44,9) 425 (71,5) 1 530 (257)
N(Ientokoneet) -32700 1178000 2000000 3139000 7552300

(-5 500) (198 200) (337 000) (527 900) (1 270 200)
5 -213 000 -98 700 -58 000 (-9 800) -5 800 (-34 500) 0 (0)

(-35800) (-16600)
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Tapaustarkastelu: CO,-päästöjä

J hullitsevä eneriapoIitiikka

5.! Yleistä

Tapaustarkastelussa arvioidaan vaikutuspolkumenetelmällä energiantuotannon
päästöjen vähentymisestä saatavaa ympäristöhyötyä. Tilannetta tarkastellaan vuosi
na 1997ja 2010. Vuodelle 2010 on luotu kaksi skenaariota: markkinaskenaario (MARK)
sekä poliifikkaskenaario (POL).

Markkinaskenaarioksi nimetty tarkastelu kuvaa tilannetta, jossa energiatalous
kehittyy markldnalähtöisesti ilman, että kansallisila tai kansainvälisillä toimifia
vaikutetaan kehitykseen yli sen mitä markkinat muutoinkin aikaansaisivat nykyisen
kaltaisen energiapolifiikan oloissa.

Politiiklcaskenaarion lähtökohtana on, että hiffidioksidipäästöjen hillitsemiseksi
energian kysyntää vähennetään tehostamafia nykyisiä ohjauskeinoja. Lisäksi energi
an tuotantorakennetta ohjataan mm. kiristyvällä verotuksella siten, että energian
hankintatase olisi nykyistä niukkahiifisempi.

Ympäristöhyödyn arviointiperusteena käytetään riklddioksidi- (S02), typen
oksidi- (NO) ja hiukkaspäästöjen (PM) aiheuttamia kustannuksia. Lisäksi tarkastel
laan hillidioksidipäästöjen (C02) arvottamisen vaikutusta tuloksiin.

5.2 Energialähteet ja sähkön hankinta

5.2.! Lähtötiedot

Työn polttoaineiden kulutus- ja päästötiedot perustuvat Electrowatt-Ekono Oy:n
kaifila-ja voimalaitosfietokantaan. Tietokanta sisältää noin 1300 kattilaa,jotka katta
vat noin 96 % vuoden 1997 Suomen energiantuotannon polttoaineiden kulutuksesta.
Hiilen, kaasun, turpeen ja puuperäisten polttoaineiden osalta fietokannan kattavuus
polttoainekulutuksen suhteen on lähes 100 %. Sähköntuotannon osalta kattavuus on
100 %. Tulevaisuuden tarkasteluvuosien käsittelyä varten fietokanta sisältää nykyis
ten laitosten lisäksi myös rakenteilla ja suunnitteilla olevia laitoksia sekä myöhem
min rakenneftavaksi kaavailtuja laitoksia.

Työssä tarkastellaan kattilakohtaisesti energiantuotannon polttoaineiden kulu
tustaja päästöjä kattila-ja voimalaitosfietokannan avulla. Verrattuna pnmääriener
gian kokonaiskulutukseen jää tarkastelun ulkopuolelle tiettyjä energiankuluttajia.
Energiantuotantoon ei katsota kuuluvan liikenteen, teoffisuuden suoran energian-
käytön (prosessikäyftö) eikä pienkäytön (klinteistökohtainen) energiankulutusta.

Vuoden 2010 energiankulutusskenaariot pohjautuvat kauppa-ja teoffisuusminis
teriön tammikuussa 1997 julkaisemlln skenaarioihin ja marraskuussa 1998 julkaise
maan seurantaraportifin. Skenaarioiden julkaisemisen jälkeen (1997) Suomen ener
giamarkldnat ovat kehittyneetjossain määrin en tavalla kuin tuolloin ennustetffin,
joten sekä sähkön kulutusennustetta että tuotantorakennetta on tässä työssä muutet
bi vastaamaan tämän hetkistä näkemystä.

5.2.2 Markkinaskenaario (MARK)

Vuonna 1997 KIM:n julkaisemassa markkinaskenaariossa (EMS) sähkön kulutusen
nuste vuodelle 2010 oli 96 TWh, mutta syksyllä 1998 julkaistu seurantaraportti ennusti
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sähkön kulutuksen kasvavan selvästi hitaammin (Kauppa-ja teollisuusministeriö
1997). Tämän työn MARK-skenaariossa sähkön kulutusennuste vuodelle 2010 on 94
TWh (Electrowatt-Ekonon arvio). Kulutus oli 73,8 TWh vuonna 1997.

Ydinvoiman, vesivoimanja sähkön tuonnin määrätvastaavat tässä työssä alku
peräisessä skenaariossa olleita periaatteita, joiden mukaan ydinvoimaa ei rakenneta
lisää, vesivoima lisääntyy vain vähän ja sähkön tuonti pysyy suunnilleen nykyisellä
tasolla.

Uusia kivihffltä käyttäviä laitoksia ei rakenneta lisää tämän työn MARK-skenaa
riossa. Tämä poikkeaa alkuperäisestä skenaariosta,jossa hiffivoimaa oletettiin raken
nettavan selvästi lisää. Olemassa olevat hiililaitoksetjatkavat sen sijaan toimintaan
sa myös tämän työn skenaarioissa.

Maakaasun kulutus kasvaa selvästi ja kaasulla tuotetaan myös lauhdevoimaa.
Maakaasun kulutus rajoittuu kuitenkin nykyisen pufldston vaikutusalueelle eli kaa
suputkistoa ei laajenneta Länsi-Suomeen. Kaasun kulutusmäärä vastaa alkuperäises
sä skenaariossa oletettua määrää.

Turpeen kulutus kasvaa yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossaja nykyiset
lauhdelaitoksetjatkavattoimintaansa. Alkuperäisessä skenaariossa turpeen kulutuk
sen oletettiin pysyvän suunnilleen ennallaanja turpeen käytön oletettiin vähenevän
lauhdetuotannossa.

Puuperäisten polttoaineiden kulutus kasvaa yhdistetyssä sähkön ja lämmön
tuotannossa nopeammin kuin alkuperäisessä skenaariossa oletettiin.

5.2.3 Politiikkaskenaario (POL)

Vuonna 1997 KTM:n julkaisemassa polifiikkaskenaariossa (EPO) sähkön kulutusen
nuste vuodelle 2010 oli 92 TWh (Kauppa-ja teollisuusministeriö 1997). Tämän työn
POL-skenaariossa sähkön kulutusennuste vuodelle 2010 on 90 TWh (Electrowatt
Ekonon arvio).

Ydinvoiman, vesivoimanja sähkön tuonnin määrätvastaavat tässä työssä alku
peräisessä skenaariossa olleita periaatteita,joiden mukaan ydinvoimaa ei rakenneta
lisää, vesivoima lisääntyy vain vähän ja sähkön tuonti pysyy suunnffleen nykyisellä
tasolla.

Kivihifien kulutus laskee POL-skenaariossa voimakkaasti. Olemassa olevat hII
lilauhdelaitokset lopettavat pääsääntöisesti toimintansa, osaa käytetään kuitenkin
kulutushuippujen peittämiseen taMaikana. Hiilikäyttöisten lämmitysvoimalaitosten
käyftöajat pienenevät jonkin verran Ja Joitain korvataan muita polftoaineita käyttä
villä laitoksilla. Uusia kivihifitä käyttäviä laitoksia ei rakenneta. Kivihiilen kulutus-
määrä on selvästi pienempi kuin alkuperäisessä skenaariossa.

Maakaasun kulutus kasvaa MARK-skenaariota enemmän ja kaasulla tuotetaan
myös lauhdevoimaa. Kaasun siirtoputkistoa laajennetaan Länsi-Suomeen, Turku-
Rauma-Pori -alueelle. Kaasun kulutusmäärä vastaa suunnilleen alkuperäisessä ske
naariossa ole tettua määrää.

Öljyjen kulutus vähenee lämmön tuotannossa. Öljyä korvautuu kaasuputken
vaikutusalueella pääasiassa kaasulla ja muualla maassa pääasiassa puulla.

Turpeen kulutus loppuu lauhdetuotannossa. Yhdistetyssä sähkön ja lämmön
tuotannossa sekä erifiisessä lämmön tuotannossa turvetta korvautuu puulla niin
paljon kuin puuta on taloudellisesti saatavissa. Turpeen kulutusmäärä on hieman
alhaisempi kuin alkuperäisessä skenaariossa.

Puuperäisten polttoaineiden kulutus kasvaa yhdistetyssä sähkön ja lämmön
tuotannossa sekä erillisessä lämmön tuotannossa selvästi. Puuta käytetään niin pal
Jon kuin sitä on taloudellisesti saatavissa. Puun käyttömäärä on jonkin verran kor
keampi kuin alkuperäisessä skenaariossa oletettiin.
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5.2.4 Tulokset

Seuraavassa taulukossa on esitetty energiantuotannon energialähteet ja sähkön han
kinta vuonna 1997 ja eri skenaarioissa vuonna 2010. Taulukko ei sisällä liikenteen,
teollisuuden prosessikäytön eikä kiinteistökohtaista energiankulutusta.

Taulukko 5-1. Energiantuotannon energialähteet ja sähkön tuotanto vuonna
1997 sekä MARK- ja POL-skenaariossa vuonna 2010 [TWh]

Energialähteet, TWh Sähkön hankinta, TWh

1997 2010 2010 1997 2010 2010
MARK POL MARK POL

Hiili 39,3 32,9 9,7 12,3 10,5 2,8
POR 12,0 12,7 10,0 0,5 0,6 0,5
POK 1,9 2,1 2,0 0,0 0,1 0,1
Kaasu 29,7 52,3 70,4 7,5 20,2 26,7
Turve 23,8 28,2 14,8 5,8 7,2 3,6
Puu 18,2 24,4 30,8 2,4 4,5 5,6
Mustalipeä 35,9 43,0 43,0 4,9 6,1 6,1
Muu 4,5 5,4 5,4 0,7 1,2 1,2
Ydin 60,8 65,2 65,2 20,1 21,5 21,5
Vesi 12,0 14,0 14,0 12,0 14,0 14,0
Tuonti 7,7 8,2 7,9 7,7 8,2 7,9

YHTEENSÄ 245,7 288,4 273,1 73,9 94,0 90,0

5.3 Päästöt

Taulukossa on esitetty energiantuotannon hiifidioksidipäästöt vuosina 1990ja 1997
sekä eri skenaarioissa vuonna 2010. Päästömäärä ei sisällä liikenteen, teollisuuden
prosessilcäytön eikä kiinteistökohtaisen energiankulutuksen päästöjä. Suomen kaik
kien polttoaineperäisten päästölähteiden hiilidioksidipäästö oli 53,9 milj. tCO2vuon-
na 1990 ja 59,6 milj. t C02 vuonna 1997 (Ympäristöministeriö 1999).

Vuoden 2010 hiilidioksidipäästö politiikkaskenaariossa vastaa vuoden 1990 pääs
tömäärää eli toteuttaa Kioton pöytäkirjan velvoitteet energiantuotannon osalta.
Tämän lisäksi tulee muiden päästölähteiden (liikenne, teoffisuuden prosessiperäinen
energiakäyttöja kiinteistökohtainen energiankulutus) sekä muiden viiden kasvihuo
nekaasun yhteenlasketun päästömäärän olla vuonna 2010 vuoden 1990 tasolla.

Seuraavassa taulukossa on esitetty energiantuotannon riklddioksidi-, typen
oksidi-ja hiukkaspäästötvuonna 1997ja eri skenaarioissa vuonna 2010. Päästöt eivät
sisällä liikenteen, teollisuuden prosessikäytön eikä klinteistökohtaisen energianku
lutuksen päästöjä.

5.4 Päästöjen aiheuttamat pitoisuudet

Pitoisuuslaskelmat- ja vaikutuslaskelmat EcoSense malifila tehtiin esimerkiksi vuo
den 1997 skenaariossa kahdelle eri tapaukselle: Euroopan laajuiselle päästöskenaa
riolle,joka sisälsi kattavasfi Euroopan päästölähteet sekä Suomen energianhiotannon
päästöt tilanteen 1997 mukaisesti sekä vastaavalle päästöskenaariolle ilman Suomen
energiantuotannon päästöjä. Suomen energiantuotannon päästöistä syntyvät pi
toisuudetja vaikutuksetsaatiin näiden 2 laskelman erotuksena. Näiden päästöskenaari
oiden vaikutuksissa laskettu erotus kohdistetffin Suomen energiantuotannolle. Pitoi
suusmuutoksetmääritelffin vastaavasti myös markiäna-ja politiikkaskenaarioissa.
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Taulukko 5-2. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vuosina 1990 ja 1997 sekä
MARK- ja POL-skenaarioissa vuonna 2010 (ei sisällä liikenteen, teollisuuden pro
sessikäytön eikä kiinteistökohtaisen energiankulutuksen päästöjä) [milj. t C02J

milj.t C02 1990 1997 2010 MARK 2010 P01

1—11111 11,7 13,1 11.0 3,2
POR 3,7 3,3 3,5 2,8
POK 0,6 0,5 0,6 0,5
Kaasu 4,6 6,0 10,5 14,1
Turve 5,9 9,0 10,7 5,6
Puu 0 0 0 0
Mustalipeä 0 0 0 0
Muu 1,1 1,1 1,4 1,4
Ydin 0 0 0 0
Vesi 0 0 0 0
Tuonti 0 0 0 0

YHTEENSÄ 27.6 33,0 37,6 27,6

Taulukko 5-3. Energiantuotannon rikkidioksidi-, typen oksidi- ja hiukkaspäästöt vuonna 1997 sekä
MARK- ja P0L-skenaarioissa vuonna 2010 (ei sisällä liikenteen, teollisuuden prosessikäytön eikä kiinteis
tökohtaisen energiankulutuksen päästöjä) [1000 t/a]

1000 t/a Rikkidioksidipäästöt Typen oksidipäästöt Hiukkaspäästöt

1997 2010 2010 1997 2010 2010 1997 2010 2010
MARK P01 MARK POL MARK PCI

Hiili 24,2 18,2 4,5 23,3 18,7 5,6 2,5 1,7 0,5
POR 17,8 19,3 15,3 7,3 7,5 5,9 2,1 2,5 2,2
PQK 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6 0,1 0,1 0,1
Kaasu 0 0 0 10,1 13,2 18,2 0 0 0
Turve 15,8 18,4 9,3 12,3 13,1 6,1 2,6 3,0 1,7
Puu 0 0 0 7,2 9,6 12,8 3,3 3,4 4,4
Mustalipeä 2,0 2,2 2,2 7,9 9,4 9,4 4,1 4,4 4,4
Muu 4,5 3,0 3,0 1,7 1,7 1,7 0,4 0,3 0,3
Ydin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuonti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YHTEENSÄ 64,4 61,3 34,5 70,4 73,9 60,2 15,1 15,4 13,6

Kuvista 5-1 - 5-7 nähdään että 50 x 50 km2 resoluutiolla Suomen energiantuotannosta
vuonna 1997 aiheutuva S02-pitoisuus vuositasolla on korkeimmillaan 0,8 p.g/m3,
sullaaifipitoisuus alle 0,1 g/m3, NO-pitoisuus 0,7.g/m3, nifraaffipitoisuus 0,1 g/
m3, hiukkaspitoisuus alle 0,15L,g/m3, otsoni 0,15g/m3 ja märkälaskeuma alle 2,0gI
m3. Paikallisesti, lähellä voimalaitoksia, pitoisuudet ovat korkeampia.

Korkeimmat S02-, suifaaifi- ja NO- pitoisuudet muodostuvat Etelä-Suomen
alueelle. Myös happamoittava laskeuma on suurimmillaan Etelä-Suomen alueella.
Korkeimmat nitraaifipitoisuudet muodostuvat Keski-Suomen alueelle ja korkeim
mat otsonipitoisuudet muodostuvatLänsi-Suomen alueelle. Muodostuvat hiukkas
pitoisuudet ovat korkeimmillaan Kaakkois-Suomen alueella.

°2-
ja NO- ja nitraaifipitoisuuksien tapauksessa Kaakkois-Suomen tai Itä-

Suomen alueelle sekä suifaafin, nitraafin ja otsonin tapauksessa Keski-Suomen alu
eelle aiheutuva pitoisuus on vielä vähintään 50 % maksimista, muualla pitoisuudet
ovat aihaisempia. Happamoittava laskeuma on koko Etelä-Suomen yläpuolisella alu
eella Oulun läänin tienoffle asti vähintään 50 % maksimista. Pohjoisimmassa Suo
messa pitoisuudet ovat alle 10 % maksimista.
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Kuva 5-2 Suomen energiantuotannosta aiheutuvat suifaattipitoisuudet 1997.
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Kuva 5-1. Suomen energiantuotannosta aiheutuvat rikkidioksidi-pitoisuudet 1997.

[.;neionaI Map -__________
_:



Ympäristöministeriö.Q

[i,’m)

EI -

EI 1.-OO5 —

4.—OO4 —

EI —

O•O1€ —

Kuva 5-3. Suomen energiantuotannosta aiheutuvat typenoksidipitoisuudet 7997.

Con. tj.fm)

EI -1.O—oQ? —

EI —1,Z—OO4 —

o.oco —

EI 6.Oe—OOS —

EI 7.6e—002 —

__

•••?

Kuva 5-4. Suomen energiantuotannosta aiheutuvat nitraattipitoisuudet 1997.



canc [pgim?1

,c& 0.000 — 3. Se—lOS

3.Se—CtS - 5•Se-004

&ee-0041P4 Q.3e-003
4tt

3.3e—0OQ — 0•012

0.013

Q.Suomen ympäristö 504

meq/m2/year

ci

ci 2..6e-003 —

0.02S -

0.430 —

a. -

___

Kuva 5-5. Suomen energiantuotannosta aiheutuva happamoittava laskeuma (märkälas
keuma) 1997.

Kuva 5-6. Suomen energiantuotannosta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet 1997.



Markkinaskenaariossa 2010 Suomen alueelle muodostuvat maksimipitoisuudet ale
nevat voimakkaammin suhteessa päästöjen vähenemiseen, mutta maksimipitoisuuk
sien alueista etäännyttäessä pitoisuudet “laimenevat’ hitaammin kuin vuoden 1997
skenaariossa eli korkeimmat pitoisuudet leviävät laajemmalle alueelle. Rildddioksi
din ja suifaatin tapauksessa maksimipitoisuus alenee 70-80 % verrattuna vuoden
1997 tilanteeseen. Typenoksidienja nitraafin sekä hiukkasten tapauksessa maksimi
pitoisuus alenee yli 90 % vuoden 1997 pitoisuuksista.

Politilkkaskenaariossa 2010 maksimipitoisuudet alenevat päästöjen aleneman
suhteessa. Rikkidioksidinja suifaatin tapauksessa maksimipitoisuus alenee noin 50
% . Typenoksidien, nitraatin, hiukkasten sekä otsonin tapauksessa maksimipitoisuu
det alenevat yli 80 %.

5.5 Ympäristövoikutukset

Edeifisessä luvussa kuvattujen epäpuhtauspitoisuuksien aiheuttamien ympäristövai
kutusten laatu ja määrät on kuvattu ifitteessä 1 niiltä osin kuin kvantifioinnin mah
doifistavia altistus-vailcutusfunktioita on ollut käytettävissä.

5.6 Ympäristökustannukset koko energiantuotannosta

5.6.! S02-, NO - ja hiukkaspäästöistö aiheutuvat
ympäristJkustannukset eri skenaarioissa

Suomen energiantuotannon °2•’ NO- ja hiukkaspäästöistä aiheutuvat lasketut
ympäristökustannukset on esitetty taulukossa 5-4. Taulukossa on esitetty yhteenlas
kettujen kustannusten osalta parhaan arvion lisäksi myös eri vaikutuksffle määritel
tyjen tilastoifisten epävarmuusluokitusten (ks. kappale 3.2.3) avulla arvioidut ympä
ristökustannusten vaihteluvälit.

Ympäristökustannukset muodostuvat aifistuvan väestön terveydelle, viljasadoil
le ja rakennusmateriaaleffle aiheutuvista haitoista. Vuonna 1997 koko Euroopan alu
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eella aiheutuvat ympäristökustannukset olivat noin 1,2 miljardia markkaa. Terveys-
vaikutusten osuus kokonaisympäristökus-tannuksissa on lähes 90 %. Viljasatoihin
aiheutuvien vaikutusten tai materiaaleffle aiheutuvien vahinkojen osuus kokonais
hailassa on vähäinen. Noin 20 % osuus ympäristökustannuksista aiheutuu Suomen
alueella ja loput muualla Euroopassa. Suomen alueella syntyvissä vaikutuksissa vii
jasatoihin kohdistuvien vaikutusten osuus on pienempi ja materiaalivaikutusten
osuus on suurempi verrattuna Euroopan alueella syntyvfln vaikutuksin. Suomen
alueella kuolleisuuden osuus terveysvaikutuksissa on myös jonkin verran suurempi.

Taulukko 5-4. Yhteenveto Suomen energiantuotannon S02-, NO- ja hiukkas
päästöjen aiheuttamista ympäristökustannuksista koko Euroopan alueella
vuonna 1997, Markkinaskenaariossa ja Politiikkaskenaariossa, milj. markkaWa
(2000)

1997 2010 MARK 2010 P01

Yhteensä Yhteensä verr. 1997 Yhteensä Averr. 1997

Viljavahingot 52 55 3,0 45 - 7,1
Materiaalivahingot 26 24 - 1,8 15 - 10,7
Sairastuvuus 342 342 - 0.2 257 -85,0
Kuolleisuus 753 741 -11,9 541 -211,7
98 % tod. näk. 46 46 -0,2 34 -11,9
84 % tod. näk. 228 227 -1,5 168 -60,1
Yhteensä (paras arvio) 1173 1162 - 10,9 859 - 315
16%tod.näk. 6249 6179 -70,2 4546 -1703
3 % tod. näk. 34335 33 891 -444,7 24856 -9480

Niiden alueiden lisäys, joilla kriittiset kuormitukset ylittyvät’ (km2)
Happamoituminen 4827 3 097 -1 730 1 730 -3 097
Rehevöityminen 11200 17000 5800 5400 4200
‘perustuu Amann ym. (1998) skenaanoihin

Taulukko 5-5. Yhteenveto Suomen energiantuotannon S02-, NO; ja hiukkas
päästöjen aiheuttamista ympäristökustannuksista Suomessa vuonna 1997,
Markkinaskenaariossa ja Politiikkaskenariossa, milj. markkaa/a (2000)

1997 2OIOMARK 2OIOPOL

Yhteensä Yhteensä z\verr. 1997 Yhteensä 1verr. 1997

Viljavahingot 1 1 0,2 1 0,4
Materiaalivahingot 4 12 -1,8 8 -6,5
Sairastuvuus 65 64 -1,2 48 -17,8
Kuolleisuus 166 160 -5,9 117 -48,8
98% tod. näk. 9 9 -0,3 7 -2,6
84%tod.näk. 47 45 -1,5 33 -13.6
Yhteensä (paras arvio) 246 238 -9 174 -73
16 % tod. näk. 1 346 1 295 -50,4 944 -401,5
3 % tod. näk. 7 545 7 251 -294,4 5 276 -2269,4

Niiden alueiden lisäys, joilla knittiset kuormitukset ylittyvät’ (km2)
Happamoituminen 1 262 688 -574 346 - 916
Reheväityminen 8392 11825 3433 9904 1512
‘perustuu Amann ym. (1998) skenaanoihin

Markkamääräisesti arvioitujen ympänstövaikutusten lisäksi Suomen energiantuo
tannon päästöt aiheuttavat niiden ekosysteemialueiden pinta-alan kasvua, joilla
happamoitumisen ja rehevöitymisen kriifflset kuormitukset ylittyvät. Ekosystee
meffle aiheutuvien haittojen arvoftamiseksikaftavasfi ei toistaiseksi ole käytettävis
sä menetelmiä. Eräs tapa olisi arvottaa kriiffiset arvot ylittävät alueet niistä päästö
jen vähentämistoimenpiteistä aiheutuvien kustannusten perusteella, joita tarvittai
siin tiettyjen tavoitetasojen saavuttamiseksi. (Krewift ym. 1999).
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Käytännössä mm. kriittisen kuormituksen määrittely sinänsä ei ole ongelmatonta.
Ensinnäkin olisi tiedettävä etukäteen, mitä oikeastaan halutaan suojella. Kriittinen
kuormitus vaihtelee voimakkaasti kohteen mukaan ja itse luonnossa tapahtuneen
vaurion määrittelykin on pitkälti subjektiivinen päätös. (OECD 1994, Kämäri ym.
1992, Kauppi 1990).

Myös tietyn marginaalisen kuormitusosuuden kohdistaminen tietylle sektorille
on ongelmallista. Päästöt eri sektoreiltaja en puofflta Eurooppaa vaikuttavat ekosys
teemien kuormitustilanteeseen ja kriiffisten kuormitusten ylityksin. Tilanne kriit
tisten kuormitusten ylityksissä vuoden 1997 ja vuoden 2010 tilanteessa Euroopan laa
juisesti on erilainen. Päästötasot Euroopassa 2010 ovat vähentyneet vuoteen 1997
verrattuna,jolloin myös ekosysteemien herkkyys seuraavaa nklddioksidi- tai type
noksiditonnia kohti on muuttunut. Vuoden 1997 tilanteessa kriittiset kuormitukset
ylittyvät monin paikoin ja Suomen ja energiasektorin päästötkasvattavattätä aluet
ta suhteeffisesti vähemmän verrattuna 2010 tilanteeseen. (Ks. taulukot 5-4ja 5-5; re
hevöitymisen pinta-alatkasvavatvuoden 2010 skenaarioissa vaikka typenoksidipääs
töt ovat vähentyneet vuoden 1997 skenaariosta).

Tässä tapauksessa kuormitusifianne laskettiin ensin Euroopan eri sektoreiden
päästöille yhteensä (sisältäen myös Suomen energiantuotannon) ja lisäksi Euroopan
sektoreffle ilman Suomen energiantuotantoaja erotus kohdistettiin Suomen energi
antuotannolle. Tällainen tarkastelutapa antaa maksimiarvion siitä hyödystä, mitä
päästöjen vähentämisellä voidaan Suomessa saada aikaan.

Happamoitumisen tapauksessa päästöjen vähentämiskustannukset määritetifin
vertaamalla UN/ECE:n happamoitumisen, rehevöitymisen ja maanpinnan otsonin
vähentämisskenaarioita koskevassa työryhmässä vuodelle 2010 määriteltyjä päästös
kenaarioita eli “referenssiskenaariota’t ja “G3/2”- skenaariota (Amann ym. 1999). Re
ferenssiskenaario vastaa nykyisten päästöjenvähentämistavoitteiden mukaista tilan
netta. “G3/2” skenaariossa SO2- päästöjen vähentämistavoite koko Euroopan alueella
keskimäärin on reilu 20 % korkeampi, NO-päästöjen vähentämistavoite noin 10 %
korkeampi ja NH3-päästöjen vähentämistavoite liki 70 % korkeampi verrattuna re
ferenssiskenaarioon. Siten G3/2-skenaariossa saavutetaan EU:n alueella 32660 km2
lisäys niiden alueiden pinta-alassa, joilla knliffiset kuormitustasot alittuvat. Päästö
jen vähentämisestä aiheutuvat lisäkustannukset ovat 28,8 miljardia markkaa eli 881
000 mk/km2. Päästöjen vähentämiskustannuksia on arvioitu RAINS-mallin kustan
nuskäyrien avulla.

Rehevöitymisen tapauksessa verrataan “G4/2”-skenaariota referenssiskenaari
oon. “G4/2”-skenaariossa NOx-päästöjen vähentämistavoite on noin 8 % korkeampi
ja ammonialdäpäästöjenvähentämistavoite kaksinkentinen verrattuna referenssiske
naarioon ja vastaavasti G3/1-skenaariosta seuraa 94980 km2 lisäys niiden alueiden
pinta-alassa, joilla knilifiset kuormitustasot alittuvat. Päästöjen vähentämisestä ai
heutuvat lisäkustannukset ovat 12,5 miljardia markkaa eli 130 800 mk/km2.

Mikäli vuoden 1997 energiantuotannosta aiheutuvat happamoitumisen kniiffi
sen kuormituksen ylittävät pinta-alat arvotetaan altistus-vaikutusmenetelmästä
poiketen edellämainituifia päästöjen vähentämiskustannuksifia (happamoituminen
881 000 mk/km2, rehevöityminen 130 800 mWkm2), saadaan ekosysteemille aiheutu
ylen haittojen arvoksi lähes 6 miljardia markkaa. Happamoitumisenja rehevöitymi
sen osuus kokonaishaitasta olisi näin tarkasteltuna muihin vaikutusluokklin verrat
tuna moninkertainen. On syytä kuitenkin korostaa, että kustannusarvion laskennal
lisena lähtökohtana on euroopanlaajuisesfi optimoidutpuhdistusteknologiset toimet
ja niistä johdetun hehtaarikohtaisen keskiarvokustannuksen käyttö.

Markldnaskenaariossa (MARK) SO2-päästöt vähenevät, mutta NOx-päästötja
hiukkaspäästöt kasvavat. Yhteenlasketutympäristökustannuksetvähenevätnoin 1 %
vuoteen 1997 verrattuna.

Terveysvaikutusten ja mateniaalivaikutusten tapauksessa kokonaisvaikutukset
ovat positiivisia. Suurin osa positiivisista vaikutuksista koituu Suomen alueella.
Typenoksidien lisääntymisen myötä rehevöitymisen kriittisen kuormituksen ylittä
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vät alueet kasvavat mutta rildddioksidin vähentymisen ansiosta happamoitumisen
kriittisen kuormituksen ylittävät alueet pienenevät.

Politiikkaskenaariossa (POL), missä kaikkien tarkasteltavien päästöjen oletetaan
vähenevän, ympäristökustannukset vähenevät huomattavasti, lähes 30 % vuoteen
1997 verrattuna. Myös happamoitumisen kriiffiset kuormitustasot ylittävien aluei
den pinta-alatpienenevät huomattavasti. Rehevöitymisen pinta-alatkasvavat.

Mikäli kriifflsten tasojen ylitykset arvotettaisiin päästöjen vähentämiskustan
nuksifia, vähenisivät yhteenlasketutympäristökustannukset poliifikkaskenaariossa
36 % vuodesta 1997. Ero MARK-ja POL-skenaarioiden välifiä olisi noin 30 %.

5.6.2 Kvantifioidut ympöristökustannukset päöstötonnia kohti

S02-, NOx-ja hiukkaspäästöjen aiheuttamat kustannukset laskettiin päästötonnia
kohti. Laskenta perustui tarkasteltavalle päästölle muodostettuun erilliseen skenaa
noon ottaen huomioon pitoisuuksien suhteiden (SO2:NO:NH3) vaikutukset päästä
jen välisiin kemiallisiin muutuntareaktioihin.

Eri energiantuotantoskenaarioiden tapauksissa lasketutympäristökustannukset
päästötonnin kohti eivät eronneetmerkittävästi toisistaan. Jonkin verran eroja ske
naarioiden välillä aiheutuu päästölähteiden sijaintien muutoksista, ja muutoksista
päästölähteiden korkeuksissa. Myös erot S02- ja NO - päästöjen suhteessa vailcut
tavat sekundääristen hiukkasten (sulfaaffija nifraaffi) muodostumiseen ja sitä kaut
ta myös ympäristökustannukslln.

Taulukko 5-6. Ympäristäkustannukset päästötonnia kohti, mk/t (2000)
1997 2010, 2010,

markkinaskenaario politiikkaskenaario
S02 (yhteensä) 636$ 6166 6035

Kuolleisuus 4525 4388 4293
Sairastavuus 1576 1534 1498
Materiaalivahingot 297 274 268
Viljavahingot -30 -30 -24

NO,, (yhteensä) 9460 9133 925$
Kuolleisuus 6273 5310 5393
Sairastavuus 2319 2955 2997
Materiaalivahingot 95 95 95
Vii javahingot 773 773 773

PM10 (yhteensä) 7884 7456 7111
Kuolleisuus 5755 5440 5191
Sairastavuus 2129 2016 1920

5.6.3 Polttoaineille kohdistetut ympöristökustannukset

Ympänstökustannuksettietylle polttoaineelle laskettiin päästötonnia kohti määntet
tyjen kustannustenja polttoainekohtaisten päästöjen (grammaa kilowaffituntia koh
ti) perusteella. (Polttoaineile kohdistettuj en päästöjen ja ympäristökustannusten
summa ei vastaa täysin aiempana esitettyjä kokonaissummia, koska kailddapäästöjä
ei voitu kohdistaa polttoaineffle). Aihaisimmatympäristökustannuksetpolttoaineen
lämpöarvoa kohti olivatmaakaasulla, puupoktoarneella jajäteliemiliä. Tarkastelemal
la eri polttoaineiden ympäristökustannuksia voidaan todeta, että ympäristökustan
nusten aleneminen poliifikkaskenaanossa on pääosin seurausta hiilen ja raskaan
polttoöljyn korvaamisesta maakaasulla.
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haitta allokoituna polttoaineille.
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5.7 Laskelmia yksittäisille esimerkkilaitoksille

Seuraavassa on tarkasteltu Suomen energiantuotannon päästöile laskettujen maan
keskimääräisten ja yksiftäisile laitoksille laskettujen paikallisten ympäristökustan
nusten (mWpäästötonni) vaihtelua. Arvot (mWpäästötonni) kuvaavat päästön vähen
nyksestä saatavia ympäristöhyötyjä laitoskohtaisesh.

5.7.! Ympäristöhyötyjen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä

Tietystä päästömäärästä syntyvien ympäristökustannusten suuruuteen vaikuttavat
mm. päästölähteen korkeus, sijainnista riippuvat meteorologiset olosuhteetja ympä
ristössä pitoisuuksille aifistuvat kohteet (väestö, materiaalit, metsä, viljelykasvit)
sekä haitan kokijoiden preferenssit.
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Savupiipun korkeus vaikuttaa päästöistä aiheutuvien haittojen ja ympäristövaiku
tusten alueeffiseen jakautumiseen. Mitä matalampi päppu, sitä suurempi osuus
vaikutuksista ja ympäristökustannuksista aiheutuu lähiympäristössä. Suuremmissa
laitoksissa, asutuksen läheisyydessä savupiiput ovat yleensä korkeampia, jolloin
suurempi osuus päästöistä kulkeutuu kauas päästölähteestä.

Meteorologiset olosuhteet, erityisesti vallitsevat tuulen suunnat vaikuttavat
päästöjen leviämiseen. Terveysvaikutusten osuus kokonaisympäristö-kustannuksis
sa on yleensä merkittävin, ja siten pitoisuuksille aifistuvan väestön määrä on ratkai
seva.

Paikkanlippuvuus (site dependence) on erityisen voimakasta primääristen pääs
töjen (rildddioksidi, typen oksidit ja suorat hiukkaset) tapauksessa. Suuri osa pääs
töistä kulkeutuu kuitenkin kauas päästölähteestä. Mm. riklddioksidista ja typen
oksideista muodostuu ilmakehässä vähitellen suifaattia ja nitraaifia. Niiden muodos
tumisetäisyys voi olla kymmenestä satoihin kilometreihin päästölähteestä.

Myös muut pienhiukkaset leviävät tehokkaasti. Ainakin Suomen oloissa myös
otsoni muodostuu muista epäpuhtauksista vasta kymmenien tai satojen kilometrien
etäisyydellä päästölähteestä. Kauas kulkeutuvien yhdisteiden herkkyys päästöläh
teen paikaifisile olosuhteffle on siis vähäisempää.

5.7.2 Aiempia tarkasteluja ympöristöhyötyjen
paikkariippuvuudesta

Tiellikenteen tapauksessa on keskimääräisten ja tietyllä alueella arvioitavien ympä
nstökustannusten suhdetta arvioitu Suomen keskimääräisen sekä tarkasteltavan lii
kennereutin välillömässä läheisyydessä olevien väestön-fiheyksien perusteella (mm.
Peura ym. 1999).

Spadaro (1998) on arvioinut, että hiukkasten ja rikkidioksidin tapauksessa ym
pänistökustannukset Euroopassa vaihtelevat aluetyypin mukaan siten, että suurim
missa metropoleissa (esim. Pariisi) haittakustannukset päästötonnia kohti voivat olla
yli kymmenkertaisia haja-asutusalueisin (väestön tiheys n. 50/km2) verrattuna.

Spadaronja Rabl’n (1999) EcoSense-maffilla Euroopan alueella tekemien laskel
mien perusteella suifaafin ja nitraatin haitta päästötonnia kohti vaihtelee paikasta
riippuen noin 50 %. Spadaro ja Rabi (1999) arvioivat EMEP tulosten perusteella, että
otsonihaitat otsonia aiheuttavaa päästötonnia kohti voivat toisilla Euroopan alueilla
olla toisiin alueisiin verrattuna nelinkertaiset.

Spadaro ja Rabl (1999) ovat tarkastelleetympäristökustannusten vaihtelua sekä
päästölähteen sijainnin että päästökorkeuden suhteen Ranskassa. 100 m piipunkor
keudella rildddioksidin aiheuttama kuolleisuushaitta Pariisissa on noin seitsenkertai
nen verrattuna suhteeffisen harvaan asuttuun Cordemaistn alueeseen. Aihaisemmil
la piipunkorkeuksifia ero on vielä suurempi.

Tieliikenteen tapauksessa päästölähteen läheisyydessä olevat väestöntiheydet
ovat ratkaisevia, koska huomattava osa kokonaisympänstövaikutuksista (60-90 %)
aiheutuu parinkymmenen kilometrin etäisyydellä päästölähteestä. Voimalaitosten
tapauksessa päästölähteen läheisyydessä syntyvien vaikutusten osuus on suhteeffi
sesti vähäisempi verrattuna kokonaisvaikutuksin. Tässä projektissa arvioiduista
Suomen energiantuotannon ympänistökustannuksista noin 80 % aiheutuu Suomen
ulkopuolella.

5.7.3 Laitoskohtaiset EcoSense-mallinnukset

EcoSense mulfi-source mallilla saatiin keskimääräiset tulokset alueeffisista ympäris
tökustannuksista mVpäästötonni (S02, NO,ja TSP-päästöffle) Suomen energiantuo
tannolle. Em. ympänistökustannusten muodostumiseen vaikuttavien tekijöiden
osuuden tarkemmaksi tuildmiseksi tehtiin lisäksi tietyille paikkakunnile sijoitettu
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jen laitoksen maifinnuksia eri piipun korkeuksifia. Paikkakunnatvalitffln väestönti
heyksiltään erilaisilta alueilta.

Etelä-Suomessa asutustiheydet ovat suurimmfflaan,jolloin suurimmat altistuk
setja haittakustannukset (mk/t) ovat oletettavasti tällä alueella sijaitsevan laitoksen
päästöifiä. Pohjoisempana sijaitsevan päästölähteen tapauksessa haittakustannukset
ovat todennäköisesti pienempiä.

Pistemäisen päästölähteen mallinnus tehtiin ensin kolmella Etelä-Suomessa
(kohde 1), Keski-Suomessa (kohde 2) ja Pohjois-Suomessa (kohde 3) sijaitsevalla
paikkakunnalla.

Päästölähteiden (voimalaitosten) pilpunkorkeudetvalittiin siten, että ne vastaa
vat alueella todeifisuudessa olemassa olevien laitosten piipunkorkeuksia.

Paikallista mallinnusta varten tarvittiin tieto paikaffisesta meteorologiasta. Ete
lä-Suomen osalta oli käytettävissä tiedot,jotka on valittu Helsinki-Vantaa- meteoro
logisella asemalla tuotetun tiedon pitkän ajan ifiastoifisen aikasaa-analyysin (1968
- 1983) perusteella. Siten ne vastaavathyvin “tyypillisen” vuoden säätä. Keski-Suomen
alueelta oli saatavilla vuoden 1995 säätiedot. Vuosi on sekä tuulen suuntien että läm
pöifian osalta suhteeffisen edustava. Keski-Suomessa tuulee enimmäkseen etelästä ja
pohjoisesta. Vuonna 1995 tuulen suunta oli myös enimmäkseen näistä suunnista.
Lämpöifialtaan vuosi 1995 oli hieman tavallista lämpimämpi eli noin asteen korke
ampi. Lämpötilan suhteen tällaisia vuosia sattuu keskimäärin joka viides vuosi (Il
matieteen laitos).

EcoSense-mallilla suoritetussa esimerkkilaskelmassa kohteessa 1 lasketuissa
ympäristökustannuksissa rikkidioksidin ja typenoksidien primääristen päästöjen
osuus rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten kokonaisvaikutuksissa on suhteel
lisen vähäinen; sulfaatin ja nittaatin aiheuttamat haitat dominoivat. Suorien hiukkas
päästöjen osuus kokonaishaitassa on noin 20 %.

Laskelmien mukaan Etelä-Suomen (kohteen 1) laitoksilla hiukkaspäästöjen
ympäristökustannus kasvaa pilpun korkeuden madaltuessa 150 meffistä 100:aanja 50
metriin noin 30 % :llä ja lähes 40 % :llä verrattuna 150 metrin pilpulla laskettuun
tulokseen. Rildddioksidin ja typpidioksidien haittakustannukset eivät oleeffisesfi
muutu eri piipun korkeuksilla. Keski-Suomen kohteessa (2) hiukkaspäästöjen hait
takustannus kasvaa vajaa 30 % piipunkorkeuden muuttuessa 125 metristä 55 metrin.
Pohjois-Suomen kohteessa (3) hiukkaspäästöjen haittakustannusten nousu on noin
10 % pflpunkorkeuden laskiessa 120 metristä 55 metrin. (Ks. ifite 2).

Etelä-Suomen kohteessa laskehit haittakustannukset ovat typenoksidien ja nk
kidioksidin tapauksessa noin 10-15 % kesldmääräisiä, Suomen energiantuotannon
haittakustannuksia suuremmat. Hiukkasten tapauksessa kohteen 1 tulokset ovat
noin 2 - 2,7 -kertaiset verrattuna keskimääräisin haittakustannuksin. Erityisesti
hiukkasten tapauksessa alhaisemmalla pipunkorkeudella ero keskimääräisiin hait
takustannuksiin on suurempi.

Keski-Suomen kohteessa lasketut haittakustannukset ovat riklddioksidin ja ty
penoksidien tapauksessa noin 70% keskimääräisistä haittakustannuksistaja hiukkas
ten tapauksessa 50-70 % korkeammat.

Pohjois-Suomen kohteessa lasketut haittakustannukset ovat noin 30-40 % kes
kimääräisistä haittakustannuksista. Pohjoisemmasta Suomesta päästöt kulkeutuvat
vallitsevan tuulensuunnan mukana mm. Luoteis-Venäjän harvaan asutuffle alueille.

Kohteiden 1,2 ja 3lisäksilaitoskohtaisia EcoSense-maffinnuksia tehtiin useam
milla paikkakunnilla (kohteet 4-9). Tuloksia laskettiin 2 eri piipunkorkeudella 125
m ja 55 m.

Laitoskohtaisen mallinnuksen tulokset on esitetty kuvissa 5-10 ja 5-11.
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Kuva 5-10. Vältetyn hiukkaspäästön ympäristöhyödyn (mk/t) riippuvuus alueen väestönti
heydestä (50 km säteellä voimalaitoksesta). Esitetyt arvot ovat suhteellisia osuuksia keski-
määrä isistä Suomen energiantuotannon arvoista.
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KUVA 5-17. Vältetyn typenoksipäästön ympäristöhyödyn (mk/t) riippuvuus alueen väes
töntiheydestä (50 km säteellä voimalaitoksesta). Esitetyt arvot ovat suhteellisia osuuksia
keskimääräisistä Suomen energiantuotannon arvoista.

Jos laitoskohtaisia tuloksia verrataan paikkakuntien väestönfiheykslln suhteutettu
na, väestönfiheyksiltään pienemmissä kunnissa ei välttämättä saada aihaisempia
tuloksia. Erityisen voimakasta tulosten vaihtelu on hiukkasten tapauksessa. Kuntien
pinta-alat ovat tyypillisesti luokkaa 10 - 10 km2 - 40 x 40 km2. Kun tarkasteluun
otetaan väestöntiheydet laajemmalta alueelta, noin 50 km säteellä laitoksen mallin
nuspisteestä, tulokset muuttuvat selkeämmin alueen väestönfiheyksien suhteessa.

Tulokset eivätkuitenkaan joka tapauksessa muutu suoravflvaisesfi alueen keski
määräisen väestöntiheyden suhteessa. Esimerkiksi kohteessa 4 saatiin suurempi
hiukkasten haittakustannus kuin kohteessa 1 ja kohteessa 7 suurempi tulos kuin
kohteessa 5, vaikka alueiden väestöntiheyksien perusteella voitaisiin odottaa päinvas
taista tulosta. Alueellisten vaikutusten (50 km säteellä voimalaitoksesta) osuus koko
naistuloksissa on kuitenkin aihaisemmilla piipunkorkeuksilla ainoastaan 5 - 15 %
luokkaaja korkeifia piipunkorkeuksifia vielä vähäisempi.

Kauas kulkeutuvien päästöjen osuus kokonaistuloksissa on hallitseva, ja myös
niiden tapauksessa laitoksen sijainnilla on vaikutusta pitoisuuksien muodostumises
sa sekä niille aifistumisessa. Laitoskohtaisten laskentatulosten (ks. kuvat 5-10 ja 5-11)
sekä alueeffisten, keskirnääräisten väestöntiheyksien (50 km säteellä voimalaitokses
ta) perusteella voidaan kuitenkin tietyllä alueella Suomessa sijaitsevan voimalaitok
sen tapauksessa muodostaa karkeita arvioita haittakustannuksista.
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5.2 Skenaarioiden vertailu

5.8.1 Ympäristöhyöty POL-skenaariosta

MARK-ja POL-skenaarioita vertailemalla saadaan arvio tarkastellun energiapoliifi
kan ympäristöhyödyistä (taulukot 5-7ja 5-8). Ympäristöhyödyt on esitetty ExternE
metodologian mukaisella todennäköisyysjakaumalla.

Taulukko 5-7 kuvaa eurooppalaisestaja giobaalista näkökulmasta saatavia ympä
ristöhyötyj ä Suomessa tehtävistä toimenpiteistä. Taulukko 5-8 kuvaa puolestaan
ympäristöhyötyjä kofimaakeskeisestä näkökulmasta,jossa Suomen rajojen ullcopuo
leila saatavia hyötyjä ei oteta huomioon. Kasvihuonekaasujen vähentämisestä saata
vaa ympäristöhyöty on kuitenkin taulukossa 5-8 arvioitu EU:n alueella, koska aino
astaan Suomea koskevaa laskelmaa ei ExternE:ssä ole.

Taulukko 5-7. Kvantifioitu globaali ympäristöhyöty POL-skenaariosta vuonna 2010.

Tarkastelualue’ Suomi ja muut maat Suomi ja muut maat Suomi ja muut maat Suomi ja muut maat
(alueellinen) (alueellinen), (alueellinen), (alueellinen),

koko maailma (ilmasto) koko maailma (ilmasto) koko maailma (ilmasto)

Tarkastellut S02 (alueellinen) S02 (alueellinen) S02 (alueellinen) °2 (alueellinen)
päästöt ja NO (alueellinen) NO (alueellinen) NO (alueellinen) NO (alueellinen)
hyödyt’ PM (alueellinen) PM (alueellinen) PM (alueellinen) PM (alueellinen)

C02 (ilmasto) C02 (ilmasto), C02 (ilmasto)

SO (ilmasto)

Ilmastohyödyn ExternE-hankkeessa ExternE-hankkeessa
O - 2 2 C02=lO0mkJt

arviointiperuste suositellut arvot suositellut arvot

Todennäköi .

Hyöty POL- Hyöty POL- Hyöty POL- Hyöty POL
5)’)’

skenaariosta skenaariosta skenaariosta skenaariosta
hyoty> arvio

-Mmk’a- - Mmk/a- - Mmk/a- - Mmk’a
(/o)

98 10 20 -2800 1000

84 60 140 -1200 1100

50 300 450 -340 1300

16 1600 1900 1400 2600

3 9000 10000 10000 10000

‘Alueellinen = alueellinen ympäristöhyöty, ilmasto = ilmastohyöty
2Arvot on kuvattu taulukossa 4-5.

Taulukossa 5-7 on ensin kuvattu alueeifinen ympäristöhyöty (S02, NO, hiukkaset).
Tämän jälkeen alueeffiseen ympäristöhyötyyn on lisätty ilmastohyöty, kun C02:n
haittakertoimena käytetään ExternE-projektin arvioita (Taulukko 4-5). Seuraavassa
sarakkeessa ilmastohyötyyn on laskettu C02:n lisäksi myös rildddioksidin aiheutta
mien sulfaaffiaerosolien UIUC-ilmakemiamalliila arvioitu ilmakehää vifientävä vai
kutus otetaan huomioon. Viimeisessä sarakkeessa ilmastohyöty on otettu huomioon
antamalla C02:lle esimerkinomaisesfi vakio 100 mk/t haittakerroin.

POL-skenaarion ympäristöhyödyt ovat posiifiviset, jos tarkastellaan ainoastaan
alueeffista ympäristöhyötyä ja C02-päästöjen vähentymisestä saatavaa hyötyä. MII”
II S02:n ilmakehää vilentävä vaikutus otetaan huomioon, hyöty kääntyy negaffivi
seksi. Suomessa (Taulukko 5-8) saatavat hyödyt ovat globaalej a hyötyjä pienempiä,
mutta samansuuntaisia.
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Taulukko 5-8. Kvantifloitu ympäristöhyöty Suomess&3 POL-skenaariosta (MmWa) vuonna 2010.

Tarkastelualu& Suomi (alueellinen) Suomi (alueellinen), Suomi (alueellinen), Suomi (alueellinen),
EU (ilmasto) EU (ilmasto) EU (ilmasto)

Tarkastellut °2 (alueellinen) S02 (alueellinen) °2 (alueellinen) S02 (alueellinen)
päastöt NO (alueellinen) NO (alueellinen) NO (alueellinen) NO (alueellinen)
ja hyödy& PM (alueellinen) PM (alueellinen) PM (alueellinen) PM (alueellinen)

C02 (ilmasto) C02 (ilmasto) C02 (ilmasto)
S°2 (ilmasto)

Ilmastohyödyn - Haitat EU:ssa: Euroopan Haitat EU:ssa: Euroopan
c = 100 mk/tarviointiperuste komissio (1 999a) komissio (1 999a) 2

Todennäköisyys:
Hyöty POL- Hyöty POL- Hyöty POL- Hyöty P01-
skenaariosta skenaariosta skenaariosta skenaariostahyoty > arvio

(%) -Mmk/a- -MmWa- -Mmk/a- -Mmk/a

98 2 2 2 1000
84 12 19 49 1000
50 64 75 130 1100
16 350 370 460 1400
3 2000 2100 2200 3000

Alueellinen = alueellinen ympäristähyöty, ilmasto = ilmastohyöty
on kuvattu taulukossa 4-5.

Myös polttoainekohtainen tarkastelu voidaan esittää ifiastoifisella todennäköisyys
jakaumalla (Kuva 542). Kuvasta nähdään, että alueellisia ympäristöhyötyjä (koko
Eurooppa) saadaan parhaiten lisättyä raskaan polttoöljyn, turpeen ja hifien käyttöä
vähentämällä. Alueellinen ympäristöhyöty voidaan laskea vastaavasti ainoastaan
Suomen alueella saaduista hyödyistä. Siihen voidaan haluttaessa lisätä giobaali ii
mastohyöty C02-päästöjen vähentymisestä (Kuva 5-13).

Krliffisen kuormituksen arvioidaan ylittyvän POL-skenaariossa MARK-skenaa
riota vähemmän. Nämä pinta-alat ovat happamoitumisen osalta 1400 km2 (koko
Eurooppa) ja 340 km2 (Suomi) sekä rehevöitymisen osalta 1600 km2 (koko Eurooppa)
ja 1900 km2 (Suomi).

5.2.2 Ympäristöhyötyjen sosiaalinen jakautuminen

Suurin osa Suomen energiantuotannon alueeffisista ympäristökustannuksista (noin
80 %) syntyy Suomen ulkopuolella ja vastaavasti poliifikkaskenaariossa saavutetta
vat hyödyt syntyvät suurimmaksi osaksi Suomen ulkopuolella. Suurin osa alueeffi
sista ympäristökustannuksista (yli 90 %) aiheutuu terveysvaikutuksista. Terveysvai
kutusten muodostumisen yhteydessä vaikutusten kohteena ovat eri väestöryhmät
(aikuiset > 16a, lapset <16a, vanhukset > 65a, aikuiset astmaatikot, astmaatikkolap
setja koko väestö). Suomessa eriikäryhmien osuudetväestössä vuoden 1998 tietojen
mukaan ovat: <16a: 18 %, 16- 65a: 67% ja> 65a 15 %. Seuraavassa tarkastelussa tätä
ikäryhmäjakaumaa sovelletaan koko tarkastelualueen väestöön. Astmaatikkojen
osuudeksi koko väestöstä oletetaan 3,5 %.

Energiantuotannosta aiheuttavan sairastuvuuden haittojen kohdistumirien nou
dattaa pitkälti väestöryhmien osuutta kokonaisväestössä. Suurin osa vaikutuksista
(yli 90 %) kohdistuu”> 16a” ryhmälle, joiden osuus myös koko väestössä on suurin
(yli 80 %).

‘3llmastohyötyjen osafta EU:ssa.
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Kuva 5-72. Alueellinen ympäristöhyöty (Suomi + muut maat) kulutuksen vähentämisestä
polttoaineittain.
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Kuva 5-73. Giobaali ilmastohyöty polttoaineittain C02:n haittakertoimen funktiona.

Yli 16 vuotiaiden ilcäryhmälle kohdistuu myös suurin osa polifiikkaskenaariossa
saavutettavista hyödyistä. Astmaafikoffle politiikkaskenaariossakohdistuva hyöty on
jonkin verran suurempi, kuin astmaatikkojen osuus väestössä. Lapsille kohdistuva
hyöty on suhteellisesti pienempi, kuin alle 16 vuotiaiden osuus väestössä.

Ilmastohyötyjen sosiaalisen jakautumisen arviointi ei tässä vaiheessa ole perus
teltua, koska maantieteellinenkinjakautuminen on hyvin epävarmaa. fimastonmuu
tos on kuitenkin ilmiö,jolla on laajoja taloudeifisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuk
sia ympäri maailmaa. Siten sen voidaan olettaa jossain määrin koskevan koko väes
töä.
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90%

5.8.3 Alueelliset ympäristöhyödyt kansallisessa ilmastostrategiassa

Valittaessa kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä toimenpiteitä energiasektorifia työs
sä kvanfifioiduffla alueellisifia ympäristöhyödyillä (°2’ NO, PM -päästöjen vähen
tymmen) ei todennäköisesti ole ratkaisevaa merkitystä. Tämä johtuu kasvihuonekaa
supäästöjen vähentämisen korkeista rajakustannuksista Suomessa. Kvanfifioidut
ympäristöhyödytSuomen alueella ovat suurella todennäköisyydellä (n. 85 %) keski
määrin pienempiä kuin 35 mk/tCO2. Niillä ei todennäköisesti ole suurta merkitystä
esimerkiksi J1/CDM-hankkeiden ja kotimaassa tapahtuvien hankkeiden välisessä
kanrtattavuusvertailussa. JI/CDM-hankkeiden asema ilmastovelvoitteiden täyttämi
sessä on kuitenkin monesta syystä epäselvä. JT!CDM-hankkeiden käyttömahdolli
suukslln ja kustannuksin vaikuttavat keskeisesti vielä avoinna olevat säännöt Kio
ton mekanismien käytöstä. Epävarmuusteldjöitä ovat myös kotimaisten toimenpitei
den toteutuva kustannustaso sekä käytettävien ohjauskeinojen taloudellisetvaiku
tukset.

Kvanifioitujenympäristöhyötyjen perusteella kasvihuonekaasupäästöjä vähen
tävien energiahankkeiden yhteiskunnaffisen kannattavuuden Suomessa ratkaisevat
ensisijaisestihankkeen investointi-ja käyttökustannukset, näkemykset ilmastohyö
dyn suuruudesta Suomessa, Suomen ulkopuolella saatavien hyötyjen arvostus sekä
mahdolliset vero-ja työllisyyshyödyt.
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5.9 Tulosten arviointi

5.9.! SO- NOx- ja hiukkasten ympäristökustannuksiin sisältyvät
epavarmuudet

Vaikkakin ympäristöhyötyjen arviointimenetelmät ovat kehittyneet viime vuosina
huomattavasti mm. ExternE-hankkeissa tehdyn mittavan kehitystyön ansiosta, ym
päristövaikutusten mittaamiseen ja arvottamiseen sisältyy huomattavia epävar
muuksia. Epävarmuuksia on käsitelty kattavasti ExtemE-metodologiaa käsitteleväs
sä raportissa (Euroopan komissio, 1999b). Seuraavassa on käsitelty erityisesti tähän
tarkasteluun sisältyviä tärkeimpiä oletuksia sekä tuloksiin liittyviä epävarmuuksia.

Epävarmuuksien määrittelyssä on jouduttu osittain turvautumaan myös subjek
tiiviseen arviointiin, koska epävarmuuden lähteistä sekä niiden todennäköisyysja
kaumista ei ole kattavasti tietoa (Rabi ja Spadaro 1999). Kappaleessa 3.2.3 esitettyjä
epävarmuusluokituksia on määritetty tarkastelluffle ympäristövaikutusluokille:

O Sairastuvuus B (“keskiverto luotettavuus”)
O Kuolleisuus A (“korkea luotettavuus”)
O Viljasatovaikutukset A (“korkea luotettavuus”)
O Materiaalivahingot B (“keskiverto luoteifavuus”)

Tilastoifisen epävarmuuden lisäksi ympäristöhyötyjen arviointiin sisältyy myös tie
don puutteista, sekä subjektiivisesti muodostetuista olettamuksista ja arvostuksista
aiheutuvaa systemaaifista epävarmuutta. Tärkeimpiä olettamuksia ja niiden vaiku
tuksia on käsitelty kappaleissa 5.9.1.1-5.9.1.3.

5.9.1.1 Hiukkasten aiheuttamat terveysvaikutukset

Mallissa sovellettavien altistus-vaikuffisfunktioiden lähtökohtana on epidemiologi
sia tutkimuksia,joissa on määritetty tilastollinen yhteys hiukkasmassapitoisuuksien
ja erilaisten terveysvaikutusten välille. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä, onko tärkein
tekijä terveysvaikutusten syntymisessä hiukkasten lukumäärä, niiden massa, vaiko
kemiallinen koostumus. Tiedon puutteesta aiheutuvaa epävarmuutta on vaikea arvi
oida.

Merkittävin osuus energianbiotannon ympäristökustannuksista aiheutuu suo
rien hiukkasten ja nitraatin aiheuttamista sairaustapauksista ja kuolleisuudesta. Pi
enhiukkasten (suorat hiukkaset, nitraatit ja sulfaatit) kroonisin kuolleisuusvaikutuk
sun liittyy huomattavaa epävarmuulla. ExternE-projekteissa esitettyjen epidemiolo
gisin tutkimuksiin perustuvien altistus-vaikutusfunktioiden uusimmat arvot ovat
kolminkertaiset aiempiin arvioihin verrattuna. Lisää tietoa tarvittaisiin mm. elinikäi
sen altistuksen vaikutuksesta kuolleisuuteen.

5.9.1.2 Nitraattiaerosolien vaikutukset terveyteen

Nitraaffiaerosoleja käsitellään osana hiukkasia,joiden tiedetään aiheuttavan terve
ysvaikutuksia. Kuitenkin, päinvastoin kuin suffaafflaerosolien tapauksessa (mutta sa
moin kuin monien muidenkin hiukkaskomponenttien tapauksessa) nifraaffiaeroso
lien haitallisista vaikutuksista ei ole olemassa suoraa epidemiologista näyttöä. Koska
nitraatin osuus Suomen energiantuotannon vaikutuksissa on huomattava, erityisesti
aihaisempien päästöskenaarioiden tapauksissa saavutettavathyödytjäisiväthuomat
tavasti pienemmiksi, mikäli osa nifraattiaerosoleista olisikin vähemmän haitallisia.

5.9.1.3 Sovellettavat yksikköarvot

Taulukoissa 5-4 ja 5-5 ympäristökustannukset on laskettu kaikissa vaikutusten koh
teena olevissa maissa käyttäen vaikutuksile viimeisimpien ExternE-suositusten
mukaisesti samoja yksikköarvoja. Suurin osa Suomen energiantuotannon aiheutta
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mista ympäristökustannuksista aiheutuu kuitenkin Venäjällä ja Itä-Euroopan mais
sa. ExtemE:ssä on myös suositeltu kehitysmaissa tapahtiivien vaikutusten arvottami
sessa bruftokansantuotteissa olevien erojen huomioon ottamista. Tarkastelu tehtiin
siten, että EU:n ulkopuolisten maiden yksikköarvotkerrotffin kyseisen maanja EU:n
BKTn välisellä suhteella. Tätä bruttokansantuotteiden välistä suhdetta kutsutaan
ostovoimapariteetilla (Purchasing Power Parity PPP) korjatuksi BKEksi.

Tarkastelualueelia yhteenlasketut, ostovoimapariteefflla korjatut ympäristökus
tannukset ovat huomattavasti aihaisemmat,kuin yhtenäisiä yksikköarvoja sovelta
mafia saadut tulokset (vajaa 60 % yhtenäisifiä arvioifia lasketuista tuloksista). Tällöin
myös Suomeen kohdistuvien vaikutusten osuus rildddioksidin, typenoksidien ja
hiukkasten kokonaisvailcutuksista nousee lähes 40% :iin. PPP-koattuja yksikköarvo
ja on kuitenkin krftisoitu mm. siitä, että ne olettavat eri maissa erilaisen maksuha
lukkuuden tietystä kuolleisuusriskin vähenemisestä.

5.9.1.4 Kuolleisuusvoikutuksen arvottaminen

ExternE:ssä suositellaan “menetetyn elinvuoden arvoon’ (Value of a Life Year Lost)
perustuvaa kuolleisuusriskin kohoamisen arvottamista tilastollisen elämän arvoon
(Value of Statistical Life) perustuvan arvottamisen sijasta (Euroopan komissio 1999).
Suositellusta arvottamistavasta on toistaiseksikirjaifisuudessa esitetty eriäviä näke
myksiä. Pääasiallinen ongelma menetetyn elinvuoden arvoon perustuvassa arvotta
misessa on, että menettelytavan tueksi ei ole empiirisiä tutkimustuloksia. Tilastoifi
sen elämän arvoon perustuva meneftelytapa tuottaa noin 3 kertaa suurempia arvoja,
kuin menetetyn elinvuoden arvoon perustuva arvoifaminen.

5.9.1.5 Otsonin vaikutukset

Koska EcoSense:n sisältämä otsonimallinnus ei kata koko maliinnettavaa aluetta, osa
Itä-Euroopassa tapahtuvista vaikutuksista jää huomioon ottamatta. Otsonin aiheut
tamatympäristökustannuksetovat kuitenkin muihin yhdisteisin verrattuna vähäi
set, joten tästä aiheutuva epävarmuus on oletettavasti suhteellisen pieni.

5.9.1.6 Venäjän alueella syntyvät vaikutukset

Venäjän alueen väestöfieto perustuu koko maan väestömäärään eli koko maan kes
kimääräiseen väestöntiheyteen. Keskimääräinen väestönfiheys Venäjällä on noin 9
asukasta neliökilometriä kohti. Muutamissa suurimmissa kaupungeissa, kuten Pie
tarissaja Moskovassa asuu huomattava osuus maan väestöstä (Pietarin ja Moskovan
alueella yhteensä lähes 20%). Mm. Pietarin alueella väestöntiheys on luokkaa 3000
asukasta neliökilometrifiä. Pietarin seudulla Suomen energiantuotannosta aiheutu
vat pitoisuudet ovat myös muuhun Venäjään verrattuna suhteeffisen korkeat, mm.
nitraatin tapauksessa noin 60 % Suomen maksimipitoisuuksista ja hiukkasten tapa
uksessa 20 % . Myös Moskovan alueella pitoisuudet ovat vielä suhteeffisen korkeita.
Pitoisuuksien muodostusta vastaavan väestön sijoittumisen tarkempi huomioon
ottaminen saattaisi nostaa Venäjän alueella saatuja haittoja huomattavastildn.

5.9.1.7 Kokonaistuloksissa kvantifioimatta jääneet vaikutukset

Edellä olevassa tarkastelussa on otettu huomioon ne vaikutukset,jotka on mm. aiem
missa ExtemE-hankkeissa todettu merkittävimmiksi ympäristökustannusten aihe
uttajiksijajoille on olemassa sovellettavia affistus-vaikutusfunktioita. Taulukoissa 5-
4-5-6 raportoituihin kokonaistulokslln ei sisälly mm. biodiversiteeffivaikutusten,
metsiin tai vesistöihin kohdistiivien suorien ja epäsuorien vaikutusten eikä kulttuu
rihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin aiheutuvien vaikutusten tai materiaalien
likaantumisvaikutusten arvoa.
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Vaikutukset ekosysteemeihin

Ekosysteemi käsittää eloffisen ja elottoman luonnon muodostaman kokonaisuuden.
Ekosysteemin tärkeä ominaisuus on biologinen monimuotoisuus eli biodiversiteeffi.
Jos biologinen monimuotoisuus vähenee, myös ekosysteemin toiminta saattaa muut
tua herkemmin ympäristössä esiintyvien häiriöteldjöiden seurauksena.

Biodiversiteetin uhkatekijöitä ovat elinympäristön muutokset maa-ja metsäta
louden tai rakentamisen myötä sekä saasteet.

Happamoit-tava laskeuma vaikuttaa kasveihin ja elaimim sekä suorasti että epä
suorasti. Epäsuorasti laskeuma vaikuttaa lajiston muutoksen ja maaperän happamoi
tumisen kautta. Typpilaskeuma hyödyntää ensi vaiheessa niitä kasveja,jotka pysty
vät paremmin hyödyntämään typpeä. Rehevöittävä vaikutus muuttaa kuitenkin
ekosysteemin ravinnetasapainoa ja lajisuhteita ja lisää nitraattien huuhtoutumista
pohjaveslin. Pidemmällä aikavälillä, kun typen kyllästyminen maaperässä on tapah
tunut, happamoittava vaikutus tulee hallitsevaksi. (Monnija Lankinen 1995). Hap
pamaan laskeumaan liittyy myös typen oksideista nilppuvaisen, kasveffle ja tervey
delle haitallisen maanpintaotsonin muodostaminen. Suomessa otsonipitoisuuksia
säätelee pitkälti kaukokulkeutuminen ja Suomen alueella esiintyvä otsonipitoisuus
riippuu paikaifisten typpipäästöjen ohella myös Suomeen kaukokulkeutuneiden
typenoksidien sekä otsonin määristä. (Ympänstöministeriö 1998)

Knilifisellä kuormituksella tarkoitetaan suurinta epäpuhtauksien aiheuttamaa
kuormitusta,jonka ekosysteemi pitkällä aikavälifiä sietää vaurioitumatta. Mm. puus
tossa kriittisen kuormituksen ylityksestä seuraa näkyvinä vaurioina, ns. harsuuntu
mista eli neulas-ja lehtikatoa.

Biodiversiteettiä on pyritty mittaamaan sekä lajiston- että elinympäristöjen ta
solla. Lajistotasolla mittaaminen perustuu mm. lajiston määrään, toiminnalliseen
tärkeyteen ja uhanalaisuuteen. Elinympäristöjen biodiversiteetin mittauksessa käy
tetään erilaisia tyyppiluokituksia.

Edellä olevassa tarkastelussa pyrittiin ekosysteemiin kohdistuvia vaikutuksia
mittaamaan niiden alueiden pinta-alan lisäyksellä, joilla happamoitumisen ja rehe
vöitymisen kriiffisten kuormitusten arvot ylittyvät Suomen energiantuotannon
päästöjen vaikutuksesta. Kriiffisten kuormitusten ylityksestä seuraavien haittavaiku
tusten määrästä ei ole tarkempaa tietoa ja näiden alueiden pinta-alaa voidaan pitää
ainoastaan alustavana yrityksenä muodostaa potentiaalisten vaikutusten indikaatto
ria. Kriittiset arvot ylittävien alueiden pinta-ala riippuu pitkälti taustaolosuhteista,
esimerkiksi muista maista peräisin olevien päästöjen määristä.

Koska kriiffisten arvojen ylityksistä aiheutuvia vaikutuksia ei pystytä suoranai
sesti mittaamaan, niihin liittyvien ympäristökustannusten arvioimiseksi on sovellet
tu Euroopan komission päästöjenvähennystavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien
päästöjen vähentämistoimenpiteiden kustannuksia. Näin saatu arvio voi osoittaa
haittojen potentiaalista suuruutta, mutta arvioon liittyvä epävarmuus on suuri.

Seuraavassa tarkastellaan ekosysteemeffle koituvaa haittaa hieman tarkemmin
metsien tuotantovaikutusten, vesistöihin kohdistuvien vaikutusten sekä materiaali
en likaantumisvaikutusten osalta:

Happaman laskewnan vaikutukset metsien tuotantoon

Metsämaiden tapauksessa happamoittava laskeuma ylittää Suomessa kriittisen kuor
mituksen määrän eli luonnon sietokyvyn osittain Etelä-Suomessa. On arvioitu, että
tulevaisuudessa puuston kasvu kangasmailla saattaa vähentyä happamoitumisen
seurauksena. Oleellisia puuston kasvuun ja määrään vaikuttavia metsätuhoja ei
Suomessa kuitenkaan ole toistaiseksi havaittu. Sen sijaan typpilaskeuman ja ilmake
hän hiilidioksidin lisääntymisen katsotaan osaltaan vaikuttaneen havaittuun metsi
en kasvun lisääntymiseen. Koko Euroopan alueella metsien tila on jonkin verran
heikompi kuin Suomessa. Euroopan laajuisten laskeumamittausten perusteella noin
15 prosentilla näytealoista, jotka sijaitsevat Keski-ja Länsi-Euroopassa, happamoitu
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minen ylittää kynnyksen,jonka jälkeen on odotettavissa kielteisiä vaikutuksia met
säekosysteemeihin. (BFH 1999)

Happaman laskeuman vaikutuksetvesistöissä

Happamoitumisen vailcutuksesta kalattomia järviä on Suomessa havaittu kymmeni
sen kappaletta; ne ovat kokoluokaltaan pienempiä järviä. Osaan näistä järvistä on
myöhemmin havaittu kalojen palanneen ilmaan kohdistuvien päästöjen vähentymi
sen myötä. Jonkin happamoitumiselle herkimmistä kalalajeista (taimen, särki, nienä
ja ahven) on havaittu hävinneen Suomessa vajaasta tuhannesta järvestä, mikä vastaa
noin kolmea prosenffia kartoituksessa mukana olleista yli neljän hehtaarin kokoisis
ta järvistä (29 515 järveä). Lisäksi happamoituminen uhkaa tai on jo vaurioittanut
noin 1 300 järven kalakantaa. (Tammi ym. 1997). Mm. Norjassa happamoitumisen
vaikutuksesta kalat ovat hävinneet lähes 10000 kohteessa ja lisäksi kalakannat ovat
vaurioituneet 5000 kohteessa (Add News, 2000). Happamoituminen aiheuttaa myös
rapukannan vähenemistäja sitä kautta taloudellisia menetyksiä. Pohjavesien happa
moituminen aiheuttaa kustannuksia mm. vesijohtoputkistojen korroosion myötä.
Mikäli happamoitumisesta aiheutuvien saaliin menetysten suuruus voidaan arvioi
da happamoitumisen kalastovaikutuksia voidaan arvottaa saaliin markkinahinnanja
esimerkiksi CV-tufldmuksiln perustuvan virkistysarvon perusteella.

Happaman laskeuman typpi aiheuttaa myös rehevöitymistä. Typpipäästöjen
osuus sisävesien rehevöitymisestä on kuitenkin vähäinen. Merivesien rehevöitymi
sessä typpikuormitus on tärkein tekijä eli perustuotantoa rajoittava ravinne. Erityi
sesti rannikkoaluiden rehevöitymisellä on vaikutus virkistysarvoon. Rehevöitymi
sestä seuraa myös erilaisia muutoksia vesiekosysteemissä joita varsinkaan pitkällä
tähtäimellä ei pystytä kvantifioimaan ja arvottamaan. Rehevöityminen aiheuttaa
väifilisesti myös happilcatoa jne. Happikadon seurauksia voivat olla kalojen lisään
tymishäinötja kalakuolemat, muutoksetkalastossa sekä muussa vesiekosysteemis
sä. Rannikkovesistöissä rehevöityminen aiheuttaa haittaa kalastukselle lähinnä pyy
dysten likaantumisen vuoksi.

Sisävesistöihin tulevasta kuormituksesta noin 10 % aiheutuu ilmapäästöistä.
Laskeumasta osa kulkeutuu vesistöjä pitkin edelleen Suomenlahteenja Pohjanme
reen ruokiden näiden luonnostaan niukkaravinteisten merialueiden levätuotantoa.
Suomen aluevesffle kohdistuvasta kokonaistyppilcuormituksesta, 110000 Va, noin 20
% (Salonen ym. 1992) ja Suomenlahdelle tulevasta typen kuormituksesta noin 17 %
on arvioitu olevan peräisin päästöistä ilmaan (Ympäristöministeriö 1998). Sisävesis
töjen kautta tulevan ja mm. teoffisuudesta, yhdyskunnista ja maataloudesta peräisin
olevan kuormituksen vaikutus rannildcovesien rehevöitymisessä on huomattava.
Tämän vuoksi ilmaan kohdistuvien päästöjen osuudeksi arvioidaan vain 10-15 %,
mikä saattaa olla korkea arvio. Vuonna 1995 Suomen alueelle tulleista typen oksideis
ta 16 % oli peräisin Suomesta, minkä voidaan katsoa vastaavan Suomen osuutta alu
eella vaikuftavista, ilmasta tulevista typpipäästöistä.

Rehevöitymishaittaavoidaan arvottaa esimerkiksi maksuhalukkuushaastattelui
hin (CV-menetelmä) tai matkakustannusmenetelmään perustuvila yksikköarvoffla.
Kalastukselle aiheutuvaa haittaa voidaan arvottaa kalastajffle aiheutuvien lisäkustan
nusten perusteella.

Otsonin aiheuttamat metsävauriot

Vaikka otsonin vaikutuksia puihin on tutkittu paljonkin kokeellisissa olosuhteissa
(mm. Pääkkönen ym. 1999, Pääkkönen ym. 1992, Holopainen ym. 1996), tieto otsoni
aifistuksen vaikutuksista puun tuotannon menetykslin nykyisillä altistustasoifia on
toistaiseksi vähäistä. Suomessa vaikutus koivujen kasvuun saattaisi nykyisifiä otso
nialtistuksila asiantuntija-arvion mukaan olla koko kasvuaikana noin 5 % luokkaa
(Kärenlampi). Mikäli aifistus jonkin verran kasvaa, saattaisi kasvutappio nousta 10
% :iin. Havupuut sensijaan ovat kestävämpiä. YK:n Euroopan talouskomission (UNI
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ECE) otsonin kriittisiä tasoja koskevan työn puitteissa on tutkijoiden mielipidear
viona saatu otsoninaltistuksen aiheuttamaksi kasvutappioksi Euroopassa 15-20 %.
Nämä arviot vastaavat suuruusluokaltaan ECE:n otsonin knilttisten tasojen työssä
esitettyä alustavaa arvioita (10 % kasvutappio herkffle puulajeffle 10000 ppb-h annok
sella). (Ympäristöministeriö 1998). Etelä-Suomessa kasvukauden aikainen aifistus oli
vuosina 1993-1998 keskimäärin 6600 ppb-h ja Pohjois-Suomessa 3800 ppb-h (Met
säntutkimuslaitos 1999). ECE:n arviota soveltaen Pohjois-ja Etelä-Suomen metsäva
rojen ilavuuksilla painotettuna otsonialtistus Suomessa merkitsisi vajaan 6 %:in
vuotuista kasvunmenetystä. Otsoniaifistuksesta seuraavia kasvutappioita voitaisiin
arvottaa puun kantohinnoin.

Materiaalien likaantumisvaikutukset

Hiukkaspäästöjen aiheuttamia materiaalien fflcaantumisvaikutuksia onjonkin verran
tutkittu (ExternE 2000), mutta vaikutusten kvantifiointi on toistaiseksi suhteellisen
epävarmaa. Alustavat, hiukkaspitoisuuden altistus-vaikutusfunkiiot on muodostet
tu suojatulle maalatulle puulle ja kaflddkivelle. ExternE Transport- projekfissa esitet
ifin menetelmä,jossa on määritettyyhteys hiukkaspitoisuudenja likaantumiskustan
nusten välille. CV-menetelmään perustuvana puhdistuskustannuksena käytettiin 1
euroa henkilöä kohden vuodessa (Euroopan komissio 1997a).

5.9.2 Ilmastohyödyn arviointiin liittyvät epövarmuudet

MARK- ja POL-skenaarioiden vertailu osoittaa, että ympäristöhyödyt riippuvat pal
jon kasvihuonekaasujen haittakertoimista, jotka ovat ympäristöhyötyjen kannalta
kaikkein vaikeimmin arvioitavissa (taulukot 5-7 ja 5-8).

Koska maapallon ilmasto on äärimmäisen monimutkainen, kaoottinenjärjestel
mä, voidaan intuifflvisesti arvioida, että kasvihuonekaasupäästöjenhaittakertoimiin
liittyvän epävarmuuden tulisi olla suurempi kuin paikallisiin ja alueellisiin päästöi
hin liittyvän epävarmuuden. Tilastoifista epävarmuutta tarkasteltaessa näin ei ole,
vaan alueeffisten päästöjen geomeifisetkeskihajonnaton ExternE:ssä arvioitu kasvi
huonekaasupäästöjä korkeammilcsi (Kuva 5-15, Luku 3.2.3, Taulukko 4-5). Geometri
nen keskihajonta (sg) on alueeffisile päästöile tapauksesta riippuen 2,5 - 6, kun
kasvihuonekaasuffle on arvioitu hajonnat 1,7-2,5. Tilanne voidaan tulkita siten, että
kasvihuonekaasujen tapauksessa arvioiden systemaattinen epävarmuus on todennä
köisesti suurempi: laskelmat käsittelevätpienempää osaa kokonaiskuvasta.

Esimerkiksi rildddioksidin aiheuttamien sulfaatfiaerosolien UIUC-ilmakemia
mallilia arvioitu ilmakehää vifientävä vaikutus on mukana ympäristötaloudeifisissa
laskelmissa ensimmäistä kertaa Euroopan komissio (1999a) raportissa. Raportissa
esitetyn rildddioksidin ilmastovaikutuksen huomioonottaminen muuttaisi tuloksis
ta tehtävätjohtopäätökset täysin.

Voidaan myös perustellusti kysyä, voidaanko ilmastonmuutoksen aiheuttamia
kustannuksia ylipäätään tarpeeksi luotettavasfi ja läpinäkyväsfi arvioida päätöksen
tekotilannetta varten. Systemaattisen epävarmuuden suuruudesta ei kuitenkaan
voida sanoa mitään, ja vaikutusten arvottamiseen liittyy aina poliittisia ja eeffisiä
paramefreja. Esimerkkinä mainittakoon valinta ainoastaan Suomessa ja Suomessa ja
muualla maailmassa syntyvien kustannusten välillä.
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S02, NO» FM Kasvihuonekaasut

Kuva 5-75. Alueellisten päästöjen ja kasvihuonekaasujen vaikutusarvioinnin epävarmuu
den ero.

Edellä mainituista syistä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamat kustannukset ja
niiden vähentämisestä saatavatympäristöhyödyt tulee esittää erillään S02-, NO,-ja
hiulckaspäästöjen kustannuksista.

Päätöksentekijöifiä on llmastokysymyksissä erilainen fietotaso ja moraalikoodi.
Kustannus-hyötyanalyysissä olisi siksi tärkeää arvioida myös syntyvien kustannus
ten ja hyötyjen jakautuminen.

Yksi mahdollinen tapa ottaa ilmastohyödyt huomioon päätöksentekoifianteessa
on tarkastella, millä kasvihuonekaasupäästöjen haittakertoimilla erilaisista hankkeis
ta ja polifiikoista saadaan yhteiskunnaffisesfi kannattavia. Tällöin päätöksentekijä
näkee, mikä on “ilmastokomponentin’ vaikutus hankkeen yhteiskunnaffiseen kan
naftavuuteen,ja voi itse tehdä tietotasonsa ja intressiensä pohjalta poliiffisetjohto
päätökset.

5.9.3 Tärkeimmät lopputuloksiin vaikuttavat tekijät

Taulukossa 5-9 on listattu tärkeimpiä ympäristöhyötyarvioiden lopputuloksin vai
kuttavia epävarmuustekijöitä,joita on tarkemmin käsiteltykappaleissa 5.9.1 ja 5.9.3.

Näiden tekijöiden merkitys eri skenaarioiden tapauksessa on jonkin verran eri
lainen: Mikäli pienhiukkasten terveysvaikutuksetolisivat lähempänä aiemmin esitet
tyjä arvioita, kuolleisuusvaikutusten arvottamisessa sovellettaishn filastoifista elä
män arvoa ja happamoitumisenja rehevöitymisen haitat voitaisiin arvottaa kasvaisi
politiikkaskenaariossa saavutettavathyöty vuoden 1997 skenaarioon ja markkinaske
naarioon verrattuna vielä huomattavasti.

Myös Venäjän alueen väestöfietojen tarkempi huomioon ottaminen lisäisi vielä
jonkin verran politilkkaskenaarion edullisuutta vuoteen 1997 ja markkinaskenaari
oon nähden.

Mikäli osa nitraafflaerosoleista olisikin vähemmän haitaffisia kuin on arvioitu,
vähenisivät politiikkaskenaariossa saavutettavat hyödyt suhteessa vuoden 1997 ja
markidskenaarioon.

Sovellettaessa PPP-korjattujen yksikköarvoja koko tarkastelualueella Suomessa
aiheutuvien haittojen osuus kokonaishaitoista nousisi huomattavasti.

Venäjän alueen väestöfiedon tarkempi mailinnus nostaisi oletettavasti kokonais
ympäristökustannuksia samansuuntaisesti kaikissa skenaarioissa.
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Taulukko 5-9. Tuloksiin mahdollisesti aliarvioivasti ja yliarvoivasti vaikuttavia te
kijöitä.

Tekijät, jotka saattavat vaikuttaa ympäristökustannustenja -hyötyjen aliarvioin
ifinlasketuissa tuloksissa:

1) Aikaisemmin pienhiukkasten kroonisten kuolleisuusvaikutusten arvottami
sessa käytettiin Pope ym. (1995) fiinlcfiota (0,39 % lisäys kuolleisuudessa per
jig/m3). Tässä funktiota tarkistetifin alaspäin Euroopan komissio (1999a) mu
kaisesti (0,129 % lisäys kuolleisuudessa per g/m3).

2) Työssä käytettiin menetetyn elinvuoden (Value of Life Year Lost, VLYL = 0.623
Mmk) arvoon perustuvaa arvottamista,jokajohtaa 3 kertaa pienempään kuo
lemantapauksen arvoon, kuin ifiastolliseen elämän arvoon (Value of Stafisti
cal Life, VSL = 20.2 Mmk) perustuva arvottaminen.

3) Venäjän alueen maifinnus perustuu koko maan keskimääräiseen väestöntihe
yteen (n. 9 as/km2). Tarkempi väestöfiheyden huomioon ottaminen saattaisi
nostaa Venäjän alueella aiheutuvia haittojen huomattavasti, koska pitoisuudet
nousevat esimerkiksi Pietarin alueella.

4) Kvantifioimatta jääneet vaikutukset: biodiversiteeffivaikufiikset, metsiin ja
vesistöihin kohdistuvat suorat ja epäsuorat vaikutukset (metsien kasvutappi
ot, vesistöjen rehevöityminen), vaikutukset kulttuurihistoriallisesti merkittä
viin kohteisiin, materiaalien likaantumisvaikutukset, raskasmetaifipäästöjen
vaikutukset, melu, lauhdevedet ym. paikalliset vaikutukset

5) Otsonin tapauksessa osa Itä-Euroopassa aiheutuvista vaikutuksista jää huo
mioon ottamatta. Vaikutus kokonaistulokslin kuitenkin vähäinen.

Tekijät, jotka saattavat vaikuttaa ympäristökustannusten ja -hyötyjen yliarvioin
tim lasketuissa tuloksissa:

6) Nifraattiaerosolien arvioidaan aiheuttavan terveysvaikutuksia kuten muut
hiukkaset (PM10). Tämä näkyy NOx-päästöjen haittakertoimessa, joka oli työs
sä esimerkiksi 9460 mWtNO vuonna 1997. Ilman nifraafflaerosoleja haittaker
roin olisi ollut 868 mk/tNO.

7) Työssä käytettiin samoja yksikköarvoja koko tarkastelualueella (ostovoimapa
riteetifia korjattuja yksikköarvoja sovellettaessa kokonaistulos tarkastelualu
eella on n. 60 % verattuna siihen, että koko tarkastelualueella sovelletaan yh
tenäisiä yksikköarvoja).

Muita epävarmuuksia

8) Hiukkasten ja terveysvaikutusten yhteyden puutteeffinen tuntemus

9) Ilmastohyödyn suuruus

Tekijöiden 1), 2) ja 6) vaikutuksesta eri skenaarioissa lasketut kokonaistulokset kas
vaisivat noin 4-5 kertaisiksi. Tarkastellulla energiapolitiikalla saatavat hyödyt alu
eellisilla ympäristökustannusten muutoksella mitattuna kasvaisivat 5-kertaiseksi.
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Päätelmät ja
jatkotutkimustarpeet

OOOO.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Ympäiistöhyötytietojen keskeisiä ominaisuuksia päätöksenteossa ovatvaihdettavuu
soletus, informaation korkea jalostusaste, tulosten epävarmuus, tulosten vafflinai
suus sekä niiden ajallinen, maantieteellinenja sosiaalinen ulottuvuus. Ympäristöhyö
tytietoja käytetään jo päätöksentekoon mm. Suomessa, Euroopan Unionissa, Maail
manpankissa ja Aasian kehityspankissa sekäjoissaldn yrityksissä.

Ympäristöhyötyjen arviointi vie päätöksentekijälle annettavan informaation
esitystapaa yhdistellympään suuntaan, mikä on sekä sen suurin ansio että ongelma.
Päätöksentekijöiden erilaiset painotukset (esim. Suomessa syntyvien kustannusten
painoarvo) vaikuttavat kustannuslaskennan periaatteisiin ja edelleen laskelmista
vedettävinjohtopäätöksiin. Tämän työn perusteella:

ympäristöhyötytietoja voidaan hyödyntää sekä yhteiskunnallisessa että liike
taloudeifisessa päätöksenteossa. Ympäristöhyötytiedotparantavatpäästöjä vä
hentävien hankkeiden yhteiskunnallisen kannattavuuden arviointia. Ympäristö
hyödyt voivat monessa tapauksessa olla merkittäviä ja ne tulisi tutkimusfiedon
valossa ottaa huomioon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Liiketaloudeffises
sa päätöksenteossa ympäristöhyötytietoja voidaan käyttää esimerkiksi tuottei
den tai toimintojen kilpailukyvyn arvioinnissa.

O ympäristöhyötytietoihin liittyvät epävarmuudet ovat suuria, mutta laskentame
todologia mahdollistaa tilastoifisen epävarmuuden kvantifioimisen. Lisäksi tu
loksiin sisältyy systemaattista epävarmuutta, joka pienenee tutkimustiedon li
sääntyessä.

O sUUrin tulosten epävarmuus liittyy vaikutusten kvantitatliviseen arviointiin. Ar
vottamisessa on subjekffivinen ulottuvuus, mutta laskelmissa käytettävätyksilc
köarvot voidaan tutkimusfiedon perusteella sopia yhteiskunnaifisissa päätök
sentekoelimissä.

O ympäristöhyötyjen arviointi antaa aina rajatun kuvan tilanteesta, koska kaikki
en ympäristövaikutusten kvantifioinfi ei ole mahdollista ja systemaattista vir
hettä ei pystytä kvantifioimaan. Päätöksentekijät käsittelevät riskejä eri tavoin.
Siksi läpinäkyvä esitystapa on välttämätöntä käytännön sovelluksissa.

O kasvihuonekaasujen haittakerrointen arviointiin liittyvä systemaattinen epävar
muus on erityisen suuri. Ilmastohyöty olisi siksi perusteltua esittää erillään alu
eeffisista ympäristöhyödyistä. Esimerkiksi riklddioksidipäästöillä on arvioitu
olevan ilmakehää vifientävä vaikutus, jonka huomioon ottaminen laskelmissa
vaikuttaisi tuloksiin merkittävästi.

Työssä tehdyssä tapaustarkastelussa arvioitiin vaikutuspolkumenetelmällä energian-
tuotannon päästöjen vähentymisestä saatavaa ympäristöhyötyä. Tilannetta tarkastel
ffin vuosina 1997 ja 2010. Vuodelle 2010 luotiin kaksi skenaariota: markkinaskenaario
(MARK) sekä politiikkaskenaario (POL), jotka eroavat hieman kauppa-ja teoffisuus
ministeriön EMS- ja EPO- skenaarioista (Kauppa-ja teollisuusministeriö 1997).
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Ympäristöhyödyn aMointiperusteena käytettiin nildddioksidi-
(2)

typen oksidi

(NO) ja hiukkaspäästöjen (PM) aiheuttamia kustannuksia. Lisäksi tarkastelifin hii
lidioksidipäästöjen (C02) arvottamisen vaikutusta tuloksiin.

Kvantifioidut alueellisetympäristöhyödyt politilkkaskenaariosta vuonna 2010
on kuvattu seuraavassa taulukossa todennäköisyysjakaumana.

Todennäköisyys, että Arvio alueellisesta Arvio alueellisesta
kvantifioitu hyöty> esitetty ympäristöhyödyst&, Suomi ja muut maat ympäristöhyödystä’, Suomi

arvio (%) fS02, NO, PM) (S02, NO, PM)

98
10 Mmk (1 mk/tCO2) 2 Mmk (0.2 mk/tCO2)

84 60 Mmk (6 mItCO2) 12 Mmk (1.2 mk/tCO2)

50 300 Mmk (30 mk/tCO2) 64 Mmk (6.4 mk/tCO2)

16 1600 Mmk (160 mk/tCO2) 350 Mmk (35 mk/tCO2)

3 9000 Mmk (900 mkftCO2) 2000 Mmk (200 mk/tCO2)

‘esitetty markkamääräisenä hyätynä ja hyötynä vähennettyä C02-tonnia kohden

Politiikkaskenaariossa tapahtuva huomattava alueeffisten ympäristöhyötyjen kasvu
on pääasiassa seurausta hiilen ja raskaan polttoöljyn korvaamisesta maakaasulla.

Työssä ei ole vaikutuspolkumenetelmällä arvotettu pinta-aloja, joilla kriittisen
kuormituksen arvioidaan ylittyvän POL-skenaariossa MARK-skenaariota vähem
män. Nämä pinta-alat ovat happamoitumisen osalta 1400 km2 (koko Eurooppa) ja 340
km2 (Suomi) sekä rehevöitymisen osalta 1600 km2 (koko Eurooppa) ja 1900 km2 (Suo
mi).

Tarkastelualueen koko vaikuttaa luonnoifisesti alueellisten ympäristöhyötyjen
suuruuteen. Politiikkaskenaariossa saavutettavathyödytsyntyvät suurimmaksi osak
si Suomen ulkopuolella (noin 80 %). Hyödyt kohdistuvat eri väestöryhmiin pitkälti
niiden lukumääräisen osuuden mukaan. Suurin osa hyödyistä (70-80 %) kohdistuu
“aikuisten” ryhmälle, joka on myös määräifisesti noin 80 % väestöstä. Aikuisille ast
maatikoffle kohdistuva hyöty on hieman suurempi,kuin astmaaffldcojen osuus väes
tässä. Lapsille ja vanhuksille kohdistuva hyöty on suhteellisesti vähäisempi verrat
tuna näiden ikäryhmien osuuksin väestössä. Huomattava osuus (15-20%) kokonais
vaikutuksista ja hyödyistä kohdistuu ryhmälle “koko väestö”.

Ilmastohyötyjen sosiaalisen jakautumisen arviointi ei tässä vaiheessa ole perus
teltua, koska maanfieteeffinenkinjakautuminen on hyvin epävarmaa. Umastonmuu
tos on kuitenkin ilmiö,j olla on laajoja taloudeifisia, sosiaalisiaja ympäristövaikutuk
sia ympäri maailmaa. Siten sen voidaan olettaa jossain määrin koskevan koko väes
töä tarkastellulla alueella.

Tapaustarkastelu osoittaa, että

O ympäristöhyötyjen arviointiin kehitetty metodologia (vaikutuspoikumenetel
mä) soveltuu päätöksenteon tueksi käytännön sovelluksissa (esim. kustannus
hyötyanalyysi)

O valittaessa kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä toimenpiteitä energiasektorifia
työssä kvantifioiduilla alueellisifia ympäristöhyödyillä

(°2’ NO,,, PM -päästö
jen vähentyminen) ei todennäköisesti ole ratkaisevaa merkitystä. Tämä johtuu
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen korkeista rajakustannuksista Suomes
sa. Kvanfifioidut ympäristöhyödyt Suomen alueella ovat suurella todennäköi
syydellä (n. 85 %) keskimäärin pienempiä kuin 35 mWtCO2. Niillä ei todennäköi
sesti ole suurta merkitystä esimerkiksiJJ/CDM-hankkeiden ja kotimaassa tapah
tuvien hankkeiden välisessä kannattavuusvertailussa. Jl/CDM-hankkeiden ase
ma ilmastovelvoitteiden täyttämisessä on kuitenkin monesta syystä epäselvä. Jl/
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CDM-hankkeiden käyttömahdollisuuksin ja kustannuksiin vaikuttavatkeskei
sesti vielä avoinna olevat säännöt Kioton mekanismien käytöstä. Epävarmuus-
tekijöitä ovat myös kotimaisten toimenpiteiden toteutuva kustannustaso sekä
käytettävien ohjauskeinojen taloudeffiset vaikutukset.

kvantifioitujenympäristöhyötyjen perusteella kasvihuonekaasupäästöjävähen
tävien energiahankkeiden yhteiskunnaifisen kannattavuuden Suomessa ratkai
sevat ensisijaisesti hankkeen investointi-ja käyttökustannukset, näkemykset ii
mastohyödyn suuruudesta Suomessa, Suomen ulkopuolella saatavien hyötyjen
arvostus sekä mahdoifiset vero-ja työffisyyshyödyt.

O ympäristöpoffifflsessa päätöksenteossa on syytä ottaa huomioon kasvihuonekaa
suja vähentävien hankkeiden vaikutukset muihin päästöihin

(°2’ NO, PM).
Tämä koskee erityisesti yksittäisiä hankkeita.

Tärkeimpiä hyötyarvioihin vaikuttavia epävarmoja tekijöitä ovat:

O pienhiukkasten kroonisetkuolleisuusvaikutukset
O nitraatfiaerosolien terveysvaikutukset
O kuolemantapausten arvottamismenetelmät
O ympäristö-ja terveysvaikutusten yksildcöarvojen maantieteeffisen vaihtelun kä

sittely
O kvantifioimattomatja arvottamattajääneet vaikutukset
O Venäjän alueelle kohdistuvien haittojen maifinnus

Tärkeimpiä kvantifioimatta jääneitä vaikutuksia ovat biodiversiteeffivaikutukset,
metsiin tai vesistöihin kohdistuvat suoratja epäsuorat vaikutukset, kulttuurihisto
riallisesti merkittäviin kohteisiin aiheutuvat vaikutukset sekä materiaalien likaantu
misvaikutukset.

Ympänstöhyötyjen mallinnuksen yhteydessä tarkastelifin myös tulostensiirtoa
eli mahdollisuutta soveltaa keskimääräisiä, Suomen energiantuotannolle laskettuja
yksikköhyötyjä (mk/väItetty päästötonni) yksittäisten voimalaitosten tapaustarkas
teluissa. Työssä ei kehitetty menettelyä tulostensiirrolle, mutta tarkastelun perusteel
la ympäristöhyötyjä voidaan tietyn laitoksen tapauksessa arvioida karkeasti keski
määräisistä yksikköhyödyistä alueellisen väestöntiheyden perusteella.Työssä havait
tuja jatkotutldmustarpeita ovat:

O tulostenslirtomenetelmän kehittäminen
O ympäristöhyötyjen ja haittojen jakautumisen tarkempi selvittäminen
O laskentamenetelmänja Ecosense-ohjelmiston soveltaminen muiden sektorien

tarkasteluun
O laskentamenetelmänjaEcosense-ohjelmiston soveltaminen erilaisten direkifivi

ehdotusten, strategioiden ja ohjelmien ympäristöhyötyjen tarkasteluun
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Referenssiskenaario

Liite 1

Taulukko 1 Rfe iskenaario 1997: Teivearkutukset - kuolleisuus
!is1dryfin Vaikutus Ahistus-vaikutusfunlctio Fyysinen vaikutus Haittakustannukset
Aikuiset ‘krooninen’ kuolleisuus Pope 1 156,3 YOLL vuodessa 0,000 frllj. FIM/a
Koko Vaestö ‘akuutti’YOLL Sunyerym., Spx,Verhoeff 52,19 YOLLvuodessa 0,000 tIlj. FIM/a

Taulukko 2 Referenssiskenaano 1997: Terveysvaikutukset - sairastuvuus
Riskiryhmä Vaikutus Altistus-vaikutusfunktio Fyysinen vaikutus Haittakustannukset
Astmaatikot astmakohtaus Whittemore, Kom 1046,0 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIMIa
Astmaatikot, lapset keuhkoputkia laajentavien Roemer 4807,3 tapauksia vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

lääkkeiden käyttö
Astmaakot, aikuiset keuhkoputkia laajentavien Dusseldorp 23967,0 tapauksia vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

lääkkeiden käyttö
Koko väestö sairaalassaolojakso, Wordley 37,2 tapauksia vuodessa 0,000 Milj. FIfrVa

aivovensuoniin vaikuttava
sairaus

Aikuiset krooninen Abbey 142,0 tapauksia vuodessa 0,000 Milj. FlMIa
keuhkoputkentulehdus

Lapset krooninen yskä Dockery 3059,2 jaksoja vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

Vanhukset sydäninfarkti Schwartz/Morns 19,1 tapauksia vuodessa 0,000 Milj. FlMIa

Astmaatikot, aikuiset yskä Dusseldorp 24650,0 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
Astmaatikot, lapset yskä Pop’Dockery 8278,0 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
Astmaatikot, aikuiset lievä hengitysoireilu Dusseldorp 8928,0 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIMIa
Astmaatikot, lapset lievä hengitysoireilu Roemer 6383,6 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIMIa
Aikuiset lievästi rajoittuneen Ostro, Rothschild 54400,0 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIMIa

toimintakyvyn päivä
Koko väestö sairaalassaolojakso, Dab, Ponce dc Leon 48,3 tapauksia vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

hengitysoireilu
Aikuiset rajoittuneen toimintakyvyn Ostro 148100,0 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIMIa

pava
Koko väestö oireilupäivä Krupnick ym. 230000,0 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

Taulukko 3 Referenssiskenaario 1997: Vaikutukset viljasatoihin
Viljalaji Vaikutus Altistus-vaikutusfunktio Fyysinen vaikutus Haittakustannukset

lisäkalkin tarve, kg CEC, 1993 2970000,0 kg vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
lisälannoituksen tarve, kg Hornung, 1997 -375000,0 kg vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

ohra sadon menetys dt Fuhrer(l996), Bakerym., 1986 mod. 93200,0 dtvuodessa 0,000 Milj. FlMIa
kaura sadon menetys dt Fuhrer (1996) mod., Baker ym., 1986 7617,0 dt vuodessa 0,000 Milj. FlMIa

mod.
peruna sadon menetys dt Fuhrer (1996) mod., Baker ym., 1986 286437,0 dt vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

mod.
nisi sadon menetys dt Fuhrer (1996) mod. 239,6 dt vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
ruis sadon menetys dt Fuhrer (1996) mod., Baker ym., 1986, 1481 1,7 dt vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

mod
sokenjuurikas sadon menetys dt Baker ym., 1986, mod. -10400,0 dt vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
aunngonkka sadon menetys dt Fuhrer (1996) mod. 9716,0 dt vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
tupakka sadon menetys dt Fuhrer (1996) mod. 951,9 dtvuodessa 0,000 Milj. FIIVa
vehnä sadon menetys dt Fuhrer (1996), Baker ym., 1986, mod 157744,0 dt vuodessa 0,000 Miii. FIMIa

Taulukko 4 Referenssiskenaario 1997: Materiaalivaikutukset korroosio
Materiaali Vaikutus Altistus-vaikutusfunktio Fyysinen vaikutus Haittakustannukset
galvanoitu teräs huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 1 1400,0 m2 vuodessa 0,000 Milj. FlMIa
kalkkikivi huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 3,4 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
tuli huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 151,4 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
luonnonkivi huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 3,2 m2 vuodessa 0,000 Milj. FlMIa
carbonaattimaali huollettava pinta-ala Haynie, 1986 193000,0 m2 vuodessa 0,000 Milj. FltVa
malattu teräs huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 86500,0 m2 vuodessa 0,000 Milj. FlMfa
rappaus huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 5085,0 m2 vuodessa 0,000 Milj. FltI/a
hiekkakivi huollettava pinta-ala Tpdblad ym. 1999 47 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
sinkki huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 55,7 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
maalattu, galv. teräs huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 12600,0 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
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Tasdiidco 5 Renssiskenaa,io 1997: H ,iuninen ja rehevöitytrdnei
Vaikutus Fyysinen vaikutus

Ekystsenit happarnaitixrisen kriittisen 4827 2 4253 FIIj. FIM’a
kuorrmn y1itys

Ekosysteemt rdietyii-isen kriittisen II 200 cj2 1465 IIlj. RM’a

kuomen ylitys vuodessa
a) airirse peststu paast iataivadiin (Ecwooen koaassic, 50%taidtteen saa’.utaninen [iapptisenvähentärriseicäi
Eiroopassa. Anwin ym 1998). Rahallisten arvvm tti’ sen tarkiaitiicsenaon tästä arsaa kuvaa potentiaalisesta vakutsaten stanji.&uobsta
Q huorrattava, että täilä aJsla rahalhiran a ttan*Ien on erityisen epava-rma.

I’WiRKslcermaiio 2010

TatdcddcO 6 MARKskaaio : vakutcdset - kuolkssu.s
RisIdr’fir Vaikutt5 AIss-vaikubduikdo Fwsinm vaksib Fkktamtd5et
Aktiset kmorinen YQ1 Pope 1138,7 YQ1wodsa 0,O Mlj. RM(a

Kckovatö ‘akaitti YQI Siryym, Spix, V&nof 51,22 YG1wodsa 0,000 fIlj. flfrVa

Taulukko 7 MARK skenaario : Terveysvakutukset - sairastuvuus

Riskiryhmä Vaikutus Altistus-vaikutusfunktio Fyysinen vaikutus Haittakustannukset
Astmaatikot astmakohtaus Whittemore, Kom 1098,0 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
Astmaatikot, aikuiset keuhkoputkia laajentavien Dusseldorp 23652,0 tapauksia vuodessa 0,000 Milj. FIMIa

lääkkeiden käyttö
Astmaatikot, lapset keuhkoputkia laajentavien Roemer 4733,4 tapauksia vuodessa 0,000 Milj. FIMIa

lääkkeiden käyttö
Koko väestö sairaalassaolojakso, Wordley 36,7 tapauksia vuodessa 0,000 Milj. FlMla

aivovensuonhin vaikuttava
sairaus

Aikuiset krooninen Abbey 140,0 tapauksia vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
keuhkoputkentulehdus

Lapset krooninen yskä Dockery 3012,9 jaksoja vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
Vanhukset sydäninfarkti SchwartzJMorris 18,8 tapauksia vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

Asmiaatikot, aikuiset yskä Dusseldorp 24299,0 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
Astmaatikot, lapset yskä Pope/Dockery 8150,1 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
Astmaatikot, aikuiset lievä hengitysoireilu Dusseldorp 8790,0 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
Astmaatikot, lapset lievä hengitysoireilu Roemer 6284,8 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
Aikuiset lievästi rajoittuneen Ostro,Rothschild 57000,0 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

toimintakyvyn päivä
Koko väestö sairaalassaolojakso, Dab, Ponce de Leon 48,4 tapauksia vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

hengitysoireilu
Aikuiset rajoittuneen toimintakyvyn Ostro 145800,0 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

pava
Koko väestö oireilupäivä Krupnick ym 241000,0 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

Taulukko 8 MARK skenaano : Vaikutukset viljasatoihin

Viljalaji Vaikutus Altistus-vaikutusfunktio Fyysinen vaikutus Haittakustannukset
lisäkalkin tarve, kg CEC, 1993 2900000,0 kg vuodessa 0.000 Milj. EIM/a
lisälannoituksen tarve, kg Homnung, 1997 -386000,0 kg vuodessa 0,000 Milj. EI M/a

ohra sadon menetys dt Fuhrer (1996), Bakerym., 1986 mod. 99100,0 dtvuodessa 0,000 Milj. FIMIa
kaura sadon menetys dt Fuhrer (1996) mod., Baker ym., 1986 8802,0 dt vuodessa 0,000 Milj. FlMla

mod.
peruna sadon menetys dt Fuhrer (1996) mod., Baker ym., 1986 301971,0 dt vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

mod.
riisi sadon menetys dt Fuhrer (1996) mod. 251,6 dt vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
ruis sadon menetys dt Fuhrer (1996) mod., Baker ym., 1986, 15671,0 dt vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

mod
sokerijuun kas sadon menetys dt Baker ym., 1986, mod. -9368,0 dt vuodessa 0,000 Milj. FlMla
aunnkonkukka sadon menetys dt Fuhrer (1996) mod. 0200,0 dt vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
tupakka sadon menetys dt Fuhret (1996) mod. 999,7 dt vuodessa 0,000 Milj. EI M/a
vehnä sadon menetys dt Fuhrer (1996), Baker ym., 1986, mod 166256,0 dt vuodessa 0,000 Milj. EI M/a
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Taulukko 9 MARK skenaano 1997: Materiaalivaikutukset korroosio
%Iateriaali Vaikutus Altistus-vaikutusfunktio Fyysinen vaikutus Haittakustannukset
galvanised steel huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 10600,0 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
limestone huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 3,2 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
mortar huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 145,4 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
natural stone huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 3,0 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
carbonatepaint huollettava pinta-ala Haynie, 1986 181000,0 m2vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
paint on steel huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 76900,0 m2 vuodessa 0,000 Milj. Flt”Va
rendenng huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 4640.0 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
sandstone huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 ,4 m2 vuodessa 0,000 Milj. FltVa
zinc huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 52,0 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
paint on galv. steel huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 11000,0 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

Taulukko 10 MARK skenaano 2010: Happamoituminen ja rehevöityminen
Vaikutus Fyysinen vaikutus Haittakustannus

Ekosysteemit happamoitumisen kriittisen 3097 km2 2728 Milj. FIM/a
kuorman ylitys vuodessa

Ekosysteemit rehevöitymisen kriittisen 17000 km2 2224 Mil1. FIM/a
kuorman ylitys vuodessa

a) Arvottaminen perustuu päästöjen vähentämiskustannuksiin (Euroopan komission 50% tavoitteen saavuttaminen happamoitumisen vähentämiseksi
Euroopassa, Amann ym. 1998). Rahallisten arvojen esittämisen tarkoituksena on tässä antaa kuvaa potentiaalisesta vaikutusten suuruusluokasta.
On huomattava, että tällä alueella rahallinen arvottaminen on erityisen epävarmaa.

POL skenaario, 2010

Taulukko II POL skenaano 2010 : Terveysvalkutukset - kuolleisuus
Riskiryhmä Vaikutus Altistus-vaikutusfunktio Fyysinen vaikutus Haittakustannukset
Aikuiset krooninen YOLL Pope 831,3 YOLL vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
Koko väestö akuutti’ YOLL Sunyer ym., Spix, Verhoeff 37,0 YOLL vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

Taulukko 12 POL skenaano : Terveysvaikutukset - sairastuvuus
Riskiryhmä Vaikutus Altistus-vaikutusfunktio Fyysinen vaikutus Haittakustannukset
Astmaatikot astmakohtaus Whittemore, Kom 901 ,8 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
Astmaatikot, aikuiset keuhkoputkia laajentavien Dusseldorp 17239,0 tapauksia vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

lääkkeiden käyttö
Astmaatikor, lapset keuhkoputkia laajentavien Roemer 3452,9 tapauksia vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

lääkkeiden käyttö
Koko väestö sairaalassaolojakso, Wordley 26,8 tapauksia vuodessa 0,000 Milj. FlfrVa

aivovensuoniin vaikuttava
sairaus

Aikuiset krooninen Abbey 102,6 tapauksia vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
keuhkoputkentulehdus

Lapset krooninen yskä Dockery 2197,4 jaksojavuodessa 0,000 Milj. FIM/a
Vanhukset sydäninfarkti Schwarta/Morris 13,7 tapauksia vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

Astmaatikot, aikuiset yskä Dusseldorp 17701,0 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FlMJa
Astmaatikot, lapset yskä Pop&Dockery 5946,0 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
Astmaatikot, aikuiset lievä hengitysoireilu Dusseldorp 6413,1 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
Astmaatikot, lapset lievä hengitysoireilu Roemer 4585,0 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
Aikuiset lievästi rajoittuneen Ostro, Rothschild 46900,0 päiviä vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

toimintakyvyn päivä
Koko väestö sairaalassaolojakso, Dab, Ponce de Leon 36,4 tapauksia vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

hengitysoireilu
Aikuiset rajoittuneen toimintakyvyn Ostro 106300,0 paiv vuodessa 0,000 Milj. FlMIa

paiva
Koko väestö oireilupaiva Krupnickym. 198000,0 paivi vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
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Taulukko 13 POL skenaario 2010 Vaikutukset viljasatoihin

Vii jalaji Vaikutus Aitistus-vaikutusfunktio Fyysinen vaikutus Haittakustannukset
lisäkalkin tarve, kg CEC, 1993 1900000,0 kg vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
lisälarinoituksen tarve, kg Hornung, 1997 -303000,0 kg vuodessa 0,000 Milj. FIMIa

ohra sadon menetysdt Fuhrer(l996), Bakerym., 1986 mod. 84324,0 dtvuodessa 0,000 Milj. FIM/a
kaura sadon menetys dt Fuhrer (1996) mod., Baker ym., 1986 9388,0 dt vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

mod.
peruna sadon menetys dt Fuhrer (1996) mod., Baker ym., 1986 248646,0 dt vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

mod.
hisi sadon menetys dt Fuhrer (1996) mod. 205,7 dt vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
ruis sadon menetys dt Fuhrer (1996) mod., Baker ym., 1986, 12916,0 dt vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

mod
sokerijuunkas sadon menetys dt Baker ym., 986, mod. -48 13,0 dt vuodessa 0,000 Milj. FlfrVa
aunnkonkukka sadon menetys dt Fuhrer (1996) mod. 8322,0 dt vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
tupakka sadon menetys dt Fuhrer (1996) mod. 815,8 dt vuodessa 0,000 Milj. FIM/a
vehnä sadon menetysdt Fuhrer (1996), Bakerym., 986, mod 137069,0 dtvuodessa 0,000 Milj. FIM/a

Taulukko 14 POL skenaario: Materiaalivaikutukset - likaantuminen

Material lmpact Exp-response function Physical impact Damae costs
galvanised steel huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 6674,0 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

limestone huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 1,8 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

mortar huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 85,7 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

natural stone huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 1,8 m2 vuodessa 0,000 Milj. FlMIa

carbonate paint huollettava pinta-ala Haynie, 1986 1 17000,0 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

paint on steel huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 44200,0 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

rendenng huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 2738,0 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

sandstone huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 2,6 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

zinc huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 31,5 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

paint on galv. steel huollettava pinta-ala Tidblad ym. 1999 5992,0 m2 vuodessa 0,000 Milj. FIM/a

Taulukko 15 POL skenaario: Happamoituminen, rehevöityminen

impact Physicai impact Damage costs

Ekosysteemit happamoitumisen kriittisen 1730 km2 1524 Milj. FIM/a
kuorman ylitys vuodessa

Ekosysteemit reheväitymisen kriittisen 15400 km2 2014 Mil1. FIM/a
kuorman ylitys vuodessa

a) Valuation based on abatement costs for achieving the European Commission’s 50% gap dosure’ target for reducing acidification in Europe
(Amann et al., 1 998). The purpose of presenting monetary values here is to give an indication of the potential order of magnitude of the external
costs. It is emphasised that monetary valuation in this area is particularly uncertain.
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Liite 2

Laitoskohtainen mallinnus, haittakustannukset mklpäästötonni

Paikkakunta, S02 NO TSP
piipun korkeus 1000 mk/t 1000 mk/t 1000 mklt
kohde 1 (Etelä-Suomi)
väestöntiheys 50 km säteellä laitoksen sijainnista keskimäärin n. 500 as.Ikm2

150 6,8 10,1 15,5
100 7,0 10,8 20,3
50 6,7 11,0 21,5
kohde 2 (Keski-Suomi)

väestöntiheys 50 km säteellä laitoksen sijainnista keskimäärin n. 20 as./km2
125 4,6 6,7 11,2
55 4,4 7,1 14,1
kohde 3 (Pohjois-Suomi)

väestöntiheys 50 km säteellä laitoksen sijainnista keskimäärin n. 10 as./km2
120 2,0 2,4 3,0
55 1,9 2,5 3,3
kohde 4 (Keski-Suomi)

väestöntiheys 50 km säteellä laitoksen sijainnista keskimäärin n. 50 as./km2
125 5,3 8,0 15,1
55 5,3 9,1 22,3
kohde 5 (Länsi-Suomi)

väestöntiheys 50 km säteellä laitoksen sijainnista keskimäärin n. 50 as./km2
125 5,4 7,6 10,8
55 5,2 7,2 6,2
kohde 6 (Itä-Suomi, etelä)

väestöntiheys 50 km säteellä laitoksen sijainnista keskimäärin n. 40 as./km2
125 4,4 6,7 10,5
kohde 7 (Länsi-Suomi)
väestöntiheys 50 km säteellä laitoksen sijainnista keskimäärin n. 25 as./km2

55 4,1 6,6 13,6
kohde 8 (Itä-Suomi)
väestöntiheys 50 km säteellä laitoksen sijainnista keskimäärin n. 10 as./km2

125 2,5 3,5 5,2
55 2,5 3,9 7,8
kohde 9 (Itä-Suomi)
väestöntiheys 50 km säteellä laitoksen sijainnista keskimäärin n. 10 as./km2

120 2,9 3,7 5,0
55 2,7 3,9 6,3
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