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            Raportointiaika       Tammikuu 2001
            Raportointikausi     1.1.2000 � 31.12.2000

Projektin koodi

M2T0027
Projektin nimi
Liikennemelun arvottaminen vaikutuspolkumenetelmällä Suomessa
Vastuuorganisaatio
Electrowatt-Ekono Oy
Projektin vastuuhenkilö

Tomas Otterström
Projektin yhteyshenkilö Osoite
Juha Tervonen PL 93, 02151 Espoo
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite

09-4691337 09-4691275 juha.tervonen@poyry.fi

Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Liikenne- ja iestintäministe-
riö

Raisa Valli, Risto Saari

Ympäristöministeriö Sirkka-Liisa Paikkala
Tielaitos Pauli Velhonoja
Ratahallintokeskus Timo Välke

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

maaliskuu 2000 4 vuotta (Vaiheet I � IV) kesäkuu 2003

Projektin rahoitus (kmk)
Organisaatio 1999 2000 2001* 2002* 2003* Yhteensä

MOBILE2-rahoitus 10
LVM 30 30
RHK 30 10
Tielaitos 50 10
YM 65 10
Yhteensä 185 60 380-600 180 805-1085
* suunniteltu

Hankkeen tavoite
Hankkeen vaiheen I (vuosi 2000) tavoitteena on toteutusohjeen laatiminen sovelletun vaikutuspolku-
menetelmän eri vaiheille liikennemelun ympäristökustannusten laskemiseksi Suomessa. Lähtökohtana
on LYYLI-projektissa �Kirjallisuuskatsaus melun arvottamistutkimukseen� luonnosteltu sovellettu
vaikutuspolkumenetelmä, joka sisältää seuraavat vaiheet: tarkasteltava melulähde, melupäästön ja sen
leviämisen määritys, altistuvien kohteiden määritys, vaikutusten määritys sekä arvottaminen.

MOBILE2-raporttikaavake 2000
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Projektin julkaisuluettelo
(MOBILE2 �julkaisut ja muut julkaisut projektiin liittyen)

Vaiheen I loppuraportti: �Maaliikennemelun arvottaminen vaikutuspolkumenetelmällä�.

Seminaarit
(Seminaarit ja konferenssit joissa projektia on esitelty, ml. MOBILE2-seminaarit)

Mobile2 �seurantaryhmäkokoukset vuonna 2000.

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

Patentit hankkeeseen liittyen
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1. TUTKIMUKSEN KUVAUS 

Tutkimuksessa on luotu esitys standardoidusta vaiheistetusta menettelystä maaliikennemelun
arvottamiseksi. Sovellettua vaikutuspolkumenetelmää suositellaan tie- ja rautatieliikenneme-
lun ympäristökustannusten määrittämiseen Suomessa. Menetelmä sisältää vaiheet: tarkastel-
tavan melulähteen määritys, melupäästön leviämisen määritys, altistuvan populaation määri-
tys sekä vaikutusten arvottaminen. Vaikutukset suositellaan arvotettavaksi melun primäärisen
vaikutuksen eli häiritsevyyden kautta koettuna haittana. Koettu haitta on määritelty melun
toiminnallisuudelle aiheuttamien rajoitteiden sekä viihtyvyysvaikutusten muodossa. Koettu
haitta arvotetaan subjektiivisena maksuhalukkuutena meluhaitan vähentämiseksi. Meluhaitan
sekundäärisiä terveysvaikutuksia ja sen seurauksena syntyviä kansantaloudellisia kustannuk-
sia ei toistaiseksi kyetä määrittelemään.

Raportin keskeinen suositus on esitetyn menettelyn soveltaminen käytäntöön. Menettelyn so-
veltaminen tuottaa tietoa melun haittakustannuksista sekä hankearvioinnin ja melupolitiikan
tarpeita varten. Teoreettisten lähtökohtien yhtenäistäminen takaa arvonmäärityksen oikeaop-
pisuuden sekä mahdollistaa läpinäkyvän ja vertailukelpoisen tarkastelun verrattuna muihin
liikenteen ympäristökustannuksiin. Kotimainen arvottamistutkimus tuottaa tietoa niistä ar-
vostuksista ja tilanteista, jotka ovat merkityksellisiä kotimaiselle politiikalle ja toimenpiteille.

Konsultti viittaa kattavamman kuvauksen osalta projektin loppuraporttiin M2T0027-1.


