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Esipuhe  

Tielaitoksen  johtokunta teki elokuussa  1990  periaatepäätöksen, että  tiehank
-keiden  yhteiskuntataloudellisiin  laskelmiin otetaan mukaan  melun  ja  pako- 

kaasujen aiheuttamien haittojen kustannukset.  Tiehallitus  perusti marraskuus-
sa  1990  työryhmän, jonka tehtävänä oli tarkastella  melun  ja  pakokaasujen 

 aiheuttamia haittoja  ja  niiden arvottamista rahassa sekä kehittää menettelyä 
hinnoittelun  sisällyttämiseksi tiehankkeiden vaikutustarkasteluihin.  

Tämä selvitys  on  tehty tausta-aineistoksi  haittojen  hinnoittelua  selvittävän 
työryhmän esitykselle. Työryhmän esitys sisältyy  raporttiin Melun  ja  pako- 
kaasujen hinnoittelu  tiensuunnittelussa  (TI EL 3200058)  

Selvitys tehtiin kansanterveyslaitoksen  ympäristöhygienian  ja  toksikologian 
 osaston  ja  Suomen  Tietotekninen Ympäristökonsultointi  Oy:n yhteistyönä. 
 Projektin  johtajana  on  toiminut  FT Matti Jan tunen  kansanterveyslaitoksen 
 ympäristöhygienian  ja  toksikologian  osastolta.  Meluasiantuntijana  on  toiminut 

 FT  Erkki  Bjork  Kuopion yliopiston  ympäristöterveyden  laitokselta. Selvityksen 
 on  laatinut pääosin LuK Kyösti  Survo  Suomen  Tietotekninen Ympäristökon-

sultointi  Oy:stä. Työryhmään  on  kuulunut lisäksi  FK  Otto  Hänninen Suomen 
 Tietotekninen Ympäristökonsultointi  Oy:stä. Selvitystä tehtäessä  on  lisäksi 

asiantuntijoina kuultu useita kansanterveyslaitoksen tutkijoita  (mm. FT  Juhani 
Ruuskanen,  LkT  Raimo  0.  Salonen, professori Jouko  Tuomisto). Tiehatlituk

-sessa  yhdyshenkilönä  on  toiminut suunnittelija Mervi Karhula. 

Helsingissä helmikuussa  1992  

Tiehallitus 
Kehittämiskeskus 
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1  JOHDANTO 

Selvityksen tarkoituksena  on  luoda katsaus pakokaasujen  ja melun  aiheutta-
miin terveysvaikutuksiin, arvioida kriittisesti ulkomailla käytössä olevia tielii-
kenteen melun  ja pakokaasun terveysvaikutusten arvottamismenetelmiä 

 sekä luonnostella suomalaisiin olosuhteisiin sopivassa arvottamismallissa 
huomioon otettavat muuttujat. 

Tieliikenteen pakokaasujen aiheuttamat terveysvaikutukset  on  esitetty yhdis-
teittäin. Tarkastelussa  on  keskitytty tielilkenteen kannalta keskeisiin yhdistei

-sun  ja  niiden pitoisuustasoihin. 

Ulkomaisista arvottamismenetelmistä tarkastelussa ovat mukana Saksan, 
Ruotsin, Norjan  ja  Tanskan tielaitoksissa käytössä olevat mallit. Päähuomio 

 on  keskitetty Ruotsin  ja  Saksan malleihin, koska näissä maissa arvottamis-
menetelmät ovat muita kehittyneemmät. 

Suomen oloihin soveltuvaa mallia  on  hahmoteltu muissa maissa käytössä 
olevien  mallien ja terveysvaikutustutkimustiedon  pohjalta. Selvityksessä  on 
luonnosteltu arvottamismalliin  mukaan otettavat muuttujat. Valmista mallia ei 
esitetä, eikä terveysvaikutusten rahallista arvoa arvioida. 

WHO:n  peruskirjan mukaan terveydellä tarkoitetaan täydellisen fyysisen, 
psyykkisen  ja  sosiaalisen hyvinvoinnin tilaa.  Se  ei siis tarkoita  vain  sairau-
den  tai  vamman puuttumista. Liikennemelun  ja pakokaasujen  haitat liittyvät 
huomattavalta osin viihtyvyyden alenemiseen. Näin  ollen  myös viihtyisyyste-
kijät  on  otettava huomioon melun  ja pakokaasun terveysvaikutuksia arvotet-
taessa. 



1 0 	 Tieliikenteen  melun  ja  pakokaasujen  terveys-  ja  viihtyvyyshaittojen  arviointi  

PAKOKAASUJEN TERVEYSVAIKUTUKSET  

2 PAKOKAASUJEN TERVEYSVAIKUTUKSET 

2.1 	Terveysvaikutusten  arviointiin vaikuttavia tekijöitä 

Ilman epäpuhtauksien terveyshaittavaikutusten arviointi  on  monessa suh-
teessa ongelmallista. Terveysvaikutuksia voidaan tutkia joko laboratorioko-
kein  tai epidemiologisin  menetelmin. Laboratorio-oloissa voidaan tutkia tietyn 
yhdisteen (altisteen)  tai  yhdisteiden vaikutuksia melko tarkasti. Laboratorio- 
kokeiden käytettävyyttä huonontavat kaksi tekijää. Ensiksikin ihmisillä tehdyt 
laboratorio  ko keet  ovat aina, ymmärrettävistä syistä, lyhytaikaisaltistuksia. 
Toiseksi, todellisessa elämässä altistumme yhtäaikaa useille yhdisteille  ja 

 niiden vaikutuksia modifioiville tekijöille, joiden tasot vaihtelevat  koko  ajan. 

Epidemiologisessa  tutkimuksessa selvitetään terveysvaikutusten yleisyyttä 
väestäryhmissä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Tällöin tutkitaan siis ihmisiä 
todell isissa elinoloissa. Ongelmana  on,  ettei epäpuhtauspitoisuuksia (oike-
ammin altistumisen määrää) tunneta tarkasti. Lisäksi sekoittavia tekijöitä  on 

 runsaasti. Pakokaasujen terveysvaikutusten selvittämiseksi tulisi epidemiolo
-gista  tutki  musta  lisätä huomattavasti. 

Kokeelliset terveysvaikutustutkimukset  on  tehty useimmiten  vain  yhdelle yh-
disteel!e kerrallaan, eikä eri yhdisteiden yhteisvaikutuksia tunneta riittävästi. 
Epidemiologista tutkimusta ilman epäpuhtauksien pitkäaikaisaltistusten ai-
heuttamista terveysvaikutuksista Suomessa  on  varsin  vähän olemassa. 
Näissä  on  kuitenkin ilmennyt terveysvaikutuksia  jo  selvästi ohjearvoja alhai-
semmillakin pitoisuuksilla. 

Ihminen altistuu pakokaasuille lähinnä hengitysteiden kautta. Sisäänhengite-
tyn ilman epäpuhtaudet käyttäytyvät hengitysteissä kullekin yhdisteelle omi-
naiseen tapaan. Imeytymisen tehokkuus, imeytymispaikka  ja  -nopeus vaihte-
levat. 

Epäpuhtaudet  voivat joutua elimistöön myös ruuansulatuskanavan kautta ra-
vinnon mukana. Lisäksi hengitysteiden limaneritys-  ja värekarvatoiminta  kul-
jettaa hengitysteihin jääneitä hiukkasia nieluun, josta ne yleensä niellään. 

Yhdisteen terveyshaittaa arvioitaessa  on  tunnettava annos-vaste -suhde. 
Vaikka useimmat yhdisteet eivät pieninä pitoisuuksina aiheuta selviä  ter-
veysvaikutuksia, on yksiselitteisten epäpuhtauspitoisu uksien kynnysarvojen 

 asettaminen mandotonta. 

Altistusajalla  on  keskeinen merkitys terveysvaikutuksiin. Lyhyt altistuminen 
vaatii korkeampia pitoisuu ksia haittojen ilmaantumiseksi kuin pitkäaikaisaltis

-tus.  Myös oireet voivat olla erilaiset - esimerkiksi pakokaasuhiukkaset ai-
heuttavat lyhytaikaisaltistuksena hengitysteiden ärsytystä, mutta pitkäaikais-
altistuksen jälkeen mandollisesti syöpäkasvainten synnyn. 



Tiellikenteen  melu  fl  ja  pakokaasujan  terveys-  ja  vllhtyvyyshalttojen arvIointi 	11  
PAKOKAASUJEN TERVEYSVAIKUTUKSET  

Ihmisen aktiviteetti vaikuttaa epäpuhtauksille altistumiseen toisaalta hengi-
tysvolyymin  ja  toisaalta hengitystavan kautta. Nenä suodattaa tehokkaasti 
hiukkasia, samoin liukoisimmat kaasut jäävät nenäonteloon  ja ylempiin  hen-
gitysteihin.  Rasituksessa, esimerkiksi tieniaitaa hälkätessä, suuhengityksen 
osuus kasvaa, jolloin sekä kaasut että hiukkaset pääsevät syvemmälle  hen-
gitysteihin.  

Ihmisten yksilöllinen herkkyys ilman epäpuhtauksille vaihtelee. Erityisesti  on 
huomioltava  tietyt erityisryhmät kuten 

-  lapset, 
-  vanhukset, 
- astmaattiset, 
-  allergiset  sekä 
-  sydän-  ja keuhkosairauksia  potevat henkilöt, 

joilla epäpuhtauksien aiheuttamat terveysvaikutukset ensimmäisinä ilmene-
vät. Pienillä lapsilla fysiologiset suojamekanismit eivät ote ehtineet kehittyä, 

 ja vanhuksilla  ne ovat  jo  heikentyneet. Myöskään hengityselinsairailla suoja- 
mekanismit eivät toimi kunnolla. Ilmanlaadun ohjearvot tuleekin asettaa niin 
alhaisiksi, etteivät herkätkään väestöryhmät altistu terveydelle haitallisille  pi-
toisuu  ks ilie. 

Terveyshaittoja  arvioitaessa tulee ottaa huomioon vilve altistuksen  ja  oirei-
den syntymisen välillä. Akuutit vaikutukset ilmenevät yleensä hyvin nopeasti, 
mutta esimerkiksi otsonialtistuksen  ja sen provosoiman astmakohtauksen 

 välillä  on  usein vuorokauden viive. Hiilivetyaltistuksen aiheuttama keuhko-
syöpä voi syntyä kymmenienkin vuosien kuluttua altistumisen loppumisesta. 

Yhdyskuntailmassa  esiintyy yhtä aikaa useita epäpuhtauksia, jolloin yhden 
yhdisteen osuutta kokonaisvaikutuksista  on  vaikea erottaa. Yhteisvaikutuk

-set  voivat olla toisiaan tehostavia. Parhaiten tunnettu esimerkki lienee rikkidi-
oksidin  ja hengitettävien  hiukkasten yhteisvaikutukset hengitysteihin. 

Suomen kylmä ilma lisää  jo  sinänsä hengityselinoireita  ja  -infektioita. Yh-
dessä epäpuhtauksien kanssa vaikutus korostuu. Tämä voi olla yksi selit-
tävä tekijä epidemiologisissa tutkimuksissa  jo  melko alhaisilla epäpuhtauspi-
toisuuksilla ilmenneisiin terveysvaikutuksiin. Talvella monet epäpuhtauspitoi-
suudet ovat lisäksi korkeampia kuin kesällä. Eniten lisääntyvät energiantuo-
tannon päästöt, mutta myös liikenteen pakokaasupäästöt ajoneuvokilometriä 
kohti ovat suuremnat kuin lämpimällä ilmalla. 

Liikenteen osuus ilman epäpuhtauksien aiheuttamista terveysvaikutuksista 
 on  huomattavasti suurempi kuin epäpuhtauksien päästöosuus. Liikenteen 

päästöt ovat suuret taajamissa, eli siellä, missä  on  runsaasti ihmisiä. Lisäksi 
liikenteen pakokaasujen päästökorkeus  on hengitysvyöhykkeen  korkeudella. 
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Arvioitaessa liikenteen aiheuttamaa altistusta liikenteeseen osallistujat jäte-
tään yleensä tarkastelun ulkopuolelle. Kuitenkin epäpuhtauspitoisuudet ajo-
neuvojen sisällä ovat yleensä paljon korkeampia kuin tien ympäristössä. Lii-
kenteen epäpuhtauksille tapahtuvasta väestön kokonaisaltistumisesta mer-
kittävä osuus kohdistuu tien käyttäjiin. Tällä  on  merkitystä tien linjausvaihto-
ehtojen valintaan, mikäli eri vaihtoehtojen välillä  on  eroja matkustusajassa, 
ruuhkautu neisuudessa, ajonopeudessa  tai laimenemisolosuhteissa. 

WHO on  antanut ilman epäpuhtauksille ohjearvoja, jotka perustuvat ole-
massa oleviin tutkim ustuloksiin epäpuhtauksien terveysvaikutuksista. Ohje- 
arvojen historiallinen kehitys  on  ollut sellainen, että niitä  on  kiristetty,  jos  uu-
demmat terveysvaikutustutkimukset ovat tuottaneet uutta tietoa aihaisem

-pien pitoisu uksien  aiheuttamista terveysvaikutuksista.  

2.2  Pakokaasujen terveysvaikutukset  

Käytännöllisesti katsoen kaikki moottoriajoneuvot saavat käyttäenergiansa 
polttonesteistä, bensiinistä  tai dieselöljystä.  Molemmat ovat erilaisten hiilive-
tyjen seoksia. ldeaalitapauksessa hiilivedyt hapettuvat moottorissa hiilidioksi-
diksi  ja vedeksi.  Käytännössä palaminen  on  aina epätäydellistä, jolloin pako-
kaasut sisältävät satoja kaasu-  ja hiukkasmaisia epäpuhtauksia. Terveysvai-
kutuste  n  kannalta merkittävimmät epäpuhtaudet ovat: 

-  hiilimonoksidi, 
-  osittain hapettuneet  tai  kokonaan reagoimattomat hiilivedyt, 
-  typen  oksidit, 
-  hiukkaset sekä 
-  lyijy. 

Hiilivedyt  käsittävät hyvin laajan joukon yhdisteitä, joista monet ovat geno-
toksisia eli vaikuttavat solun perimäainekseen aiheuttaen esimerkiksi  syö-
pää.  Typen  oksidit syntyvät pääasiassa palamisilman  typen  (N 2) hapettues

-sa  korkeassa lämpötilassa.  Typen oksideista  haitallisin  on typpidioksidi. Rik-
kidioksidipäästöistä  liikenteen osuus  on vain  muutama prosentti, mutta alhai-
nen päästökorkeus edellyttää senkin huomioimista. Liikenne tuottaa yhdistei-
tä, joiden avulla ilmakemiallisen muutunnan tuloksena syntyy otsonia, jolla 
myös  on terveysvaikutuksia. 

2.2.1  Hillimonoksidi 

Tieliikenne  on  ylivoimaisesti merkittävin yhdyskuntailman hiilimonoksidi- 
lähde. Hiilimonoksidin  (CO)  haitalliset terveysvaikutukset perustuvat lähinnä 
siihen, että  se  sitoutuu tehokkaasti  veren hemoglobiiniin  muodostaen  kar-
boksihemoglobiinia (COHb).  Tämän seurauksena  veren hapenkuljetuskyky 

 heikkenee. Terveysvaikutukset ilmenevätkin hapen saannin kannalta kriitti-
simmissä elimissä, keskushermostossa  ja  sydämessä. Myös sikiän hapen- 
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saanti kärsii helposti.  Karboksihemoglobiinin puollintumisaika  veressä  on 
 noin neljä tuntia.  (Pönkä  1988)  

Hiilimonoksidin terveysvaikutukset  alkavat, kun  veren  COHb-pitoisuus nou-
see  n.  yli  3  %:iin hemoglobiinin  kokonaismäärästä. Tällöin alkavat  väsymi-
soireet  työtä tehdessä, keskittymiskyky  ja  aistien toiminta heikkenee. Tutki-
musten mukaan  8  tunnin  altistuminen  11  mg/rn 3  CO-pitoisuuksille  aiheuttaa 

 n. 1,5 %:n  veren  COHb-pitoisuuden.  (WHO 1987)  

Riskiryhmiä hiilimonoksidin haittavaikutuksille  ovat  verenkiertohäiriäistä  kär-
sivät sydän-  ja  verisuonisairaat, kilpirauhasten Ilikatoiminnasta  kärsivät, 

 aneerniset  sekä raskaana olevat naiset.  (WHO 1987)  

WHO:n  antamat ohjearvot  CO:n ilmapitoisuuksille  ovat  10  mg/rn3  (8 h)  ja  30 
 mg/rn3  (1 h).  Näillä  ohjearvoilla COHb -pitoisuudet jäävät normaalisti  alle  3 

%:n,  eikä  riskiryhmillekään  pitäisi aiheutua oireita.  

Katukuiluissa  voivat  CO-pitoisuudet nousta yli  10  mg/m3 :n,  mutta  taajamis
-sakin  aukealla  paikalla pitoisuudet jäävät  ohjearvojen  alapuolelle. Epäedulli-

sissa olosuhteissa  (esim. inversio  kylmänä  talvipäivänä)  saattavat  hiilimo-
noksidipitoisuudet  kuitenkin nousta korkeiksi  ja  altistuminen edesauttaa sy-
dän-  ja  verisuonisairauksien ilrnaantumista.  

2.2.2  Typpidioksidi 

Pakokaasut  sisältävät monia  typpioksideja,  eniten  typpimonoksidia  (NO)  ja 
 toiseksi eniten  typpidioksidia (NO 2). Otsoni hapettaa pakokaasupäästöjen 

typpimonoksidin typpidioksidiksi.  Suurissa kaupungeissa tämä  on  hidasta ot-
sonin nopean  loppuunkulumisen  vuoksi. Maaseudulla otsonia  on  riittävästi 

 typpimonoksidin  lähes välittämään  hapettamiseen. Typpidioksidi  on  terveys- 
vaikutusten kannalta  typen  oksideista rnerkittävin. Typpidioksidi liukenee  ve-
teen huonommin kuin esimerkiksi rikkidioksidi, minkä johdosta  se  pääsee 

 hengitysteissä rikkidioksidia  alemmas aiheuttaen oireita  hengityselinten  kai-
killa tasoilla.  

Typpidioksidi  aiheuttaa  hengitysfunktioiden  laskua.  NO2  vapauttaa hengitys
-teissä histamiinia. Histarniini  aiheuttaa  hengitysteiden ahtautumista  ja  ärsy-

tystä,  jota  lisääntynyt  lirnaneritys  edelleen tehostaa. Lisäksi  typpidioksidi  es-
tää  entsyymipuolustusta  ja  valkosolujen toimintaa, jolloin  puol ustusjärjes-
telmä infektiotauteja  vastaan heikkenee.  (Husman  1987)  

Astmaatikot  ovat huomattavasti terveitä herkempiä  typen  oksidien  keuhko- 
vaikutuksille.  560  jig/rn 3  on  alhaisin  lyhytaikaisaltistuksen  (30  minuuttia)  NO2  
-pitoisuus, jonka  on  luotettavasti  todettu aiheuttaneen  astmaatikoilla  keuhko

-funktiomuutoksia  (WHO 1987).  Lapsilla  jo  150 -300  jig/m3 :n pitkäaikaisaltis
-tumisen  on  todettu lisäävän  hengitystietulehdusten  määrää  (Husman  1987).  
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Typpidioksidi  on  likaisen ruskea kaasu, jonka näkyminen voi psykogeeni-
senä lisätekijänä myötävaikuttaa oireiden ilmaantumiseen. Kaupunki-ilman 
typpidioksidin vuosikeskiarvot ovat Suomessa jääneet yleensä  alle  50  jig/rn3 . 

Tuntiarvot  voivat kohota paikallisesti muutamaan sataan j.tg/m3:aan. 

WHO:n  antamat NO2:n ohjearvot ovat  150  jig/rn3  (8 h)  ja  400  jig/rn3  (ih). 
Typpidioksidille  ei ole voitu antaa pitkän ajan ohjearvoja, koska pitkäaikaisal-
tistuksen terveysvaikutukset tunnetaan hyvin puutteellisesti.  

2.2.3  Hiilivedyt  

Pakokaasuista  on  analysoitu satoja hiilivetyjä. Osittain hapettuneista hiilive-
dyistä merkittävimpiä ovat erilaiset aldehydit, ketonit, orgaaniset hapot sekä 
aromaattiset yhdisteet.  Osa  polttoaineesta kulkeutuu reagoimatta moottorin 
läpi, jolloin pakokaasuissa  on  myös alkaaneja  ja alkeeneja. 

Lii  ken  nepakokaasut,  erityisesti dieselpakokaasut vastaavat valtaosasta ih-
misten altistu misesta syöpävaarallisille yhdisteille ulkoilmassa. Dieselpako-
kaasu onkin varmistumassa karsinogeeniseksi yhdisteeksi. WHO:n alainen 

 ARC (International Agency for Research on Cancer) on  vuonna  1989  luoki-
tellut dieselpakokaasun  ihmiselle todennäköisesti syöpävaaralliseksi  altis-
teeksi (IARC  luokitus  2A).  Bensiinipakokaasut  ovat mandollisesti syöpävaa-
rallisia (IARC luokitus  2B).  (IARC  Monographs... 1989)  

Hiilivedyt  esiintyvät sekä kaasumaisina että hiukkasiin sitoutuneina.  Diesel
-pakokaasuissa  enintään  20  % mutageenisuudesta  on  kaasumaisessa  muo-

dossa  ja  valtaosa hiukkasiin sitoutuneena. Bensilnikoneissa  sen  sijaan kaa-
sumaisten yhdisteiden mutageeninen osuus  on  suhteellisesti suurempi. 
(Pönkä  1988)  

Hiilivedyistä  monet ovat todennäköisesti syöpää aiheuttavia, joista määrälli-
sesti tärkeimmän aineryhmän muodostavat polyaromaattiset hiilivedyt (PAH-
yhdisteet). Karsinogeenisista eli syöpääa aiheuttavista PAH-yhdisteistä par-
haiten tunnettu  on  bentso(a)pyreeni (BaP). Vaarallisimpina pakokaasujen hii-
livedyistä  pidetään  nitro -PAH-yhdisteitä, joita  on  erityisesti dieselpakokaa-
suissa. Dieselpakokaasuissa  on  noin  1 0-kertainen  määrä PAH-yhdisteitä 
verrattuna bensiinimoottorin pakokaasuihin. 

Karsinogeenisille yhdisteille  ei voida antaa turvallista pitoisuutta (paitsi 
 nolla!),  koska syöpäriskin katsotaan lisääntyvän  jo  hyvin pienilläkin pitoisuuk-

silla. Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto  EPA on  arvioinut, että keskimää-
rin  9  ihmistä  100  000:sta sairastuisi  syöpään,  jos  kaikki altistuisivat  koko  elin- 
ikänsä  1  ng BaP/m 3 :n  pitoisuudelle. Bentso(a)pyreenin (BaP) vuosikeskiar-
vot suuremmissa kaupungeissa vaihtelevat välillä  1  -  10  ng/m3. 
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2.2.4  Hiukkaset 

Suomessa ilmanlaatutilanne  on ohjearvoihin  verrattuna huonoin hiukkasten 
osalta. Ohjearvot ylittyvät usein, erityisesti keväisin, mutta myös kesäaikaan. 
Suomessa hiukkasten ohjearvot ovat  150 j.tg/m3  (1 vrk)  ja  60 pg/m 3  (1  vuo-
si). Ohjearvot ovat kokonaisleijumatle. 

Kokonaisleijuma  kuvaa terveysvaikutuksia huonosti,  sillä massajakau  maa 
hallitsevat suurikokoiset hiukkaset, jotka ovat pääasiassa melko haitatonta 
tien pinnasta ilmaan kohonnutta kivipölyä. Terveysvaikutusten kannalta olisi-
kin parempi määrittää ohjearvot hengitysteihin kulkeutuvalle pälylle. Tästä 
käytetään usein lyhennettä PM1  0 (particulate matter, hiukkaskoko  alle  
lo  jtm).  Näissä hengitettävissä hiukkasissa  on  runsaasti pakokaasujen sisäl-
tämiä hiukkasia. 

Koosta riippumatta leijuvat hiukkaset aiheuttavat ainakin hengitystieärsytystä 
 ja  viihtyisyyden alenemista. Pakokaasujen hiukkaset ovat yleensä  alle  2 j.tm 

 kokoisia, joten niitä joutuu aina keuhkorakkuloihin saakka. Hiukkaset koostu-
vat yleensä palamattomasta hiilestä. Niihin  on  sitoutunut erilaisia hiilivetyjä, 
joista monet ovat terveydelle haitallisia.  

2.2.5  Lyijy 

Lyijy esiintyy ilmassa pääasiassa pienikokoisissa (<  1 m)  hiukkasissa.  Hen-
gitetyistä  hiukkasista  30 - 50 % jää  alempiin hengitysteihin  ja  niiden sisäl-
tämä lyijy imeytyy elimistöön käytännöllisesti katsoen täydellisesti. Lisäaltis-
tumista voi tapahtua kasvien, ravinnon  ja juomaveden  saastumisen kautta. 
Ravinnon kautta tapahtuvalla altistuksella  on  merkitystä erityisesti pienille 
lapsille, koska lyijy imeytyy paremmin  lasten  kuin aikuisten ruoansulatuska-
navasta.  (Husman  1987)  

Elimistössä lyijy liikkuu  veren  mukana  ja  kertyy luuhun, pehmytkudokseen  ja 
 sisäelimiin. Aikuisitla elimistön tyijystä jopa  95 % on luustossa.  Lyijy kerään-

tyy elimistöön,  sillä sen  biologinen puoliintumisaika verestä  on 20 - 40 vrk  ja 
 luustosta joitain vuosia. Lyijy aiheuttaa muutoksia hermoston, luuytimen  ja 
 munuaisten toiminnassa, hidastaa hemisynteesiä  ja  kohottaa verenpainetta. 

Haitallisia vaikutuksia  on  todettu, kun  veren lyijypitoisuus  ylittää  0,2 j.ig/ml. 
 Eräät lyijy-yhdisteet  on eläinkokeissa  todettu syöpää alheuttaviksi, mutta ih-

misillä vastaavaa ei ote pystytty osoittamaan. 

WHO:n ohjearvo  lyijyn ilmapitoisuudelte  on 0,5 - 1 ,O j.tg/m3  (vuosikeskiarvo), 
 jonka ei pitäisi kohottaa  veren lyijypitoisuutta  yli  0,2 .tg/ml.  Kaupunki-ilman 

lyijyn pitkäaikaispitoisuudet Suomessa ovat enimmillään lähellä ohjearvoa. 
Pitoisuudet ovat alentuneet viime vuosina selvästi lyijyttömän bensiinin käy-
tön lisääntyessä. 
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2.2.6  Rikkidioksidi 

Liikenteen rikkidioksidipäästöt ovat  vain  muutama prosentti rikkidioksidin  ko-
konaispäästäistä.  Alhainen päästökorkeus  ja yhteisvaikutukset  muiden yh-
disteiden kanssa (erityisesti hiukkaset) edellyttävät kuitenkin myös S0 2 :n 
huomioon ottamista arvioitaessa pakokaasujen terveysvai kutuksia. 

Rikkidioksidi  on  melko vähän hengitysteitä ärsyttävä yhdiste, joskin yksilölli-
nen herkkyys vaihtelee suuresti.  Varsin vesiliukoisena  suurin  osa  rikkidioksi-
dista  jää  jo ylempiin hengitysteihin.  Ilmassa rikkidioksidista syntyvät rikki-
happo  ja  eräät sulfaatit ärsyttävät hengitysteitä enemmän kuin rikkidioksidi 
itse. Hiukkasten kanssa vaikutukset tehostuvat. Mikäli  S02-pitoisuudet ylittä-
vät  250  1gIm3 ,  kroonisia hengitystiesairauksia sairastavien oireet pahenevat 
(Pönkä  1988).  

WHO:n tuntiohjearvo S0 2 :lle  on 350  p.g/m3. S02 :n  pitoisuudet yhdyskuntail
-massa  voivat ylittää kyseisen ohjearvon paikallisesti lähinnä teollisuuden  ja 

 en  ergiantuotan  non  aiheuttamana.  

2.2.7  Otsoni 

Pakokaasut  eivät sisällä otsonia, mutta  typen  oksidit muodostavat sitä hiilive-
tyjen kanssa auringon valon vaikutuksesta. Toisaalta otsonia myös kuluu  pa

-kokaasujen  sisältämän typpimonoksidin hapettumiseen, jolloin  vilkas liiken-
neväylä  toimii otsoninieluna. Otsonipitoisuudet ovatkin korkeimpia taajamien 
läheisyydessä niiden ulkopuolella. Otsonipitoisuuksien alueellisen esiintymi-
sen vuoksi tielinjauksen valinta vaikuttaa otsonille altistumiseen vähemmän 
kuin muille yhdisteille altistumiseen. 

Otsoni  on  veteen niukkaliukoinen, joten  se  pääsee hengitysteitä aina  alveoli- 
tasolle eli keuhkorakkuloihin saakka. Otsonin  on  todettu aiheuttavan silmien 
kirvelyä pitoisuuksilla  n. 200  j.tg/m3, yskää  ja  päänsärkyä pitoisuuksilla  160  - 

 300  tg/m3  ja hengitysfunktioiden  laskua lapsilla  ja astmaatikoilla  pitoisuu-
desta  160  .tg/m3  alkaen. Altistuttaessa useita päiviä  160  -  400  jig/m3:n pitoi-
suuksille  keuhkoissa  on  todettu morfologisia muutoksia sekä lisääntynyt bak-
teeri-infektioiden määrä.  (WHO 1987)  

WHO:n ohjearvo  otsonin ilmapitoisuudelle  on 150  -  200  jtglm3  (1 h)  ja  100  - 
 120  p.g/m3  (8 h).  Pääkaupunkiseudulla korkeimmat mitatut otsonipitoisuudet 

ovat olleet  n. 140  ig/m3  (1 h)  ja  n. 100  g/m3  (1  vrk) (Hämekoski  1990). 
 Koska  typen oksidien hapettuminen  kuluttaa otsonia, korkeimpia otsonipitoi-

suuksia ei yleensä tavata kaupunkien keskustoissa, vaan hieman etääm-
mällä. 
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2.3 	Pakokaasujen  vaikutukset viihtyvyyteen 

Liikenteen vaikutusta viihtyvyyteen  on  vaikea arvottaa  sen  subjektiivisen 
luonteen vuoksi. Viihtyvyyttä alentavat tekijät koetaan häiritsevinä. Hälriön 
suuruuteen vaikuttaa oleellisesti häiriötä aiheuttavan toiminnan hyväksyttä-
vyys, ts. häiritsevyys  on  voimakkaasti kulttuurisidonnaista. 

Viihtyvyyttä alentavat luonnollisesti pakokaasujen aiheuttamat erilaiset  ter-
veysvaikutukset.  Päänsärky  tai hengitystieinfektio  alentavat viihtyvyyttä voi-
makkaasti. 

Pakokaasujen  hajun tuntuminen alentaa viihtyvyyttä. Pakokaasujen haisevia 
hiilivetyjä ovat  mm. ketonit, aldehydit,  orgaaniset hapot sekä typpi-  ja rikkipi

-toiset orgaaniset yhdisteet, joista eräiden hajuraja  on  hyvin alhainen.  Diesel - 
moottorin pakokaasut haisevat paljon voimakkaammin kuin bensiinimootto-
nfl pakokaasut. 

Myäs  ilman epäpuhtauksien näkyminen huonontaa viihtyvyyttä. Ilmassa nä-
kyvistä kaasuista merkittävin  on typpidioksidi,  joka  on  ruskean likaisen väri-
nen. Lisäksi hiukkaset  ja nestepisarat taittavat  valoa näkyen kaupunki- 
ilmassa. Näkyvyyteen  ja haistettavuuteen  liittyy usein erilaisia psykosomaat-
tisia seurauksia (päänsärkyä, paho invointia). 

Viihtyvyyttä alentaa myös ympäristön likaantuminen, josta suurimman osan 
aiheuttaa tien pälyäminen, mutta pienessä määrin myös pakokaasujen noki- 
hiukkaset. 

Ihmiset kokevat  jo varsin  alhaiset epäpuhtauspitoisuudet häiritseviksi. Norja-
laisen tutkimuksen perusteella  jo hiilimonoksidipitoisuudella  3 mg/rn3  25 % 

 haastatelluista piti epäpuhtauksia  ja  likaa hyvin häiritsevänä  ja  55 %  vähin-
tään melko häiritsevänä.  CO on  tässä liikenneperäisten ilmansaasteiden  in-
dikaattori.  (Lähde: Tiehallituksen kokoamia otteita lehdessä Samferdsel  3/ 
1991  julkaistuista Trafikk  og miljo -projektin  tuloksista.) 
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3  ILMANLAADUN OHJEARVOJA  ERÄISSÄ MAISSA 

Seuraavassa taulukossa  on  esitetty ilman laadun ohjearvoja Suomessa, 
Ruotsissa, Saksassa sekä WHO:n suositukset ilman laadun ohjearvoiksi. Eri 

 maiden ohjearvojen  määrittelyssä  on  eroavaisuuksia, joten lukuarvot eivät 
ole suoraan vertailukelpoisia. Ohjearvot ovat erilaisia persentiiliarvoja, joten 
tietty määrä ohjearvojen ylityksiä tietyssä ajassa sallitaan. Persentiilirajoista 
aiheutuu suuriakin eroja lukuarvoihin. Valtioneuvoston päätös ilman laatua 
koskevista ohjeista Suomessa  on  esitetty liitteessä  1.  Siitä ilmenevät Suo-
men ohjearvojen määritykset. 

Taulukko  3.1.  WHO:n  sekä eräiden  maiden  asettamat ilman laadun  ohjear
-vot  (WHO 1987,  Riktvärden för luftkvalitet  /  tätorter  1990,  VnP  537/84, 

 Mrouehja  Laukkarinen  1987).  

yhdiste aika yksikkö  

Suomi 

ohjearvo  

WHO 	Ruotsi Saksa  

NO2  1 h jtg/m3  300 400 110 200 
1 d p.g/m3  150 150 75  -  

CO ih mg/rn3  30 30 -  30 
8h mg/rn3  10 10 6  -  

hiukkaset  1 d j.tg/m3  150 -  110 300 
la jig/rn3  60 -  50 150 

SO2  1 h p.g/rn3  500 350 200 400 
id p.g/m3  200 -  100 -  

la jig/rn3  40 -  50 50  

Lisäksi  WHO on  asettanut ohjearvot rikkidioksidin  ja hiukasten yhteisesiinty-
miselle.  Rikkidioksidin vuorokausikeskiarvo tulee olla  alle  125 j.tg/m3 ,  ja ko-
konaisleijuman  120 jig/rn3 .  

Ruotsin ohjearvot ovat  98 %:n persentiiliarvoja,  paitsi vuosikeskiarvot  ant-
meettisia keskiarvoja.  Ruotsalaiset ovat laskeneet, että esimerkiksi hiilimo-
noksidin  98 %:n persentiiliarvoa 6 mg/rn3  vastaa  99 %:n  arvona  7 mg/rn3  ja 

 99,9 %:n  arvona  10 mg/rn 3 .  

Suomen ohjearvot  on  määritelty melko monimutkaisella tavalla yhdisteittäin 
(ks.  lute 1). Ohjearvojen  vertaaminen esimerkiksi Ruotsin ohjearvoihin  on  si-
ten vaikeaa. Suomen ohjearvot ovat nimenomaan terveysvaikutusperustei

-sia. 
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WHO:n  ohjearvot  on  asetettu pelkästään terveysvaikutusten perusteella, 
eikä niihin liity "sallittuja" ylityksiä. 

Autoliikenteen pakokaasujen terveysvaikutustarkastelussa  on luotettavinta 
 käyttää WHO:n antamia, nimenomaan terveysvaikutuksiin perustuvia ilman 

laadun ohjearvoja. WHO:n ohjearvot ovat läpikäyneet perusteellisen kriitti-
sen tarkastelun. Ohjearvot  on  julkaistu kirjassa  WHO: Air Quality Guidelines 
for Europe (WHO 1987).  

Ruotsissa ohjearvoja hiljattain yleisesti kiristettiin. Suomessa ympäristömi-
nisteriössä  on  kaavailtu ohjearvojen asettamista  mm. otsonille  ja  hengitys-
kelpoisille hiukkasitle. Myös muiden ohjearvojen määrittelyjen tarkastamista 
harkitaan. Samoin WHO:ssa suunnitellaan ohjearvojen tarkastamista.  

4  LIIKENNEMELUN TERVEYSVAIKUTUKSET 

 4.1 	Lilkennemelun  luonne 

Liikenne  on  merkittävin yhdyskuntamelun lähde. Sille  on  tyypillistä melutaso-
jen jatkuva vaihtelu  ja  voimakkaat hetkelliset maksimit. Kiihdytykset, raskaat 
ajoneuvot (erityisesti ylämäissä) sekä moottoripyörät aiheuttavat voimak-
kaimmat  ja  huomiota herättävimmät äänet. Ajettaessa pienillä nopeuksilla 
hallitsevinta melua  on  yleensä moottorin, voimansiirron  ja  rungon mekaani-
sen värähtelyn aiheuttama melu. Nopeuden kasvaessa ilman virtausäänet  ja 
rengasmelu  tulevat hallitseviksi. Virtausäänet ovat kohinatyyppisiä, mutta 
varsinkin raskaan liikenteen rengasmelussa  on  usein soiva kapeakaistainen 
komponentti, joka lisää melun häiritsevyyttä. 

Kiihdytyksessä henkilöautot aiheuttavat  n. 80 dBA:n melutason 10  metrin 
etäisyydellä, raskaat ajoneuvot ovat jopa yli  10 dB meluisampia. Mopojen  ja 

 moottoripyörien melutasot vastaavat hyvinkin raskaiden ajoneuvojen meluta
-soja. Märällä  tiellä  tai  käytettäessä nastarenkaita melu lisääntyy etenkin kor-

keilla taajuuksilla, yhteensä noin  5 dBA.  Ulkona melu  on  voimakkainta taa-
juu ksilla  500 - 2 500 Hz  ja  sisällä - äänen erilaisesta vaimentumisesta joh-
tuen  —63-250 Hz. 

Liikenneväylä  voidaan ajatella melun suhteen viivalähteeksi, jolloin etäisyy-
den tiestä kaksinkertaistuessa ekvivalenttitaso laskee  3 dB.  Sen  sijaan etäi-
syyden kaksinkertaistuminen laskee maksimimelutasoa  6 dB,  koska maksi-
mitason suhteen liikennemelu käyttäytyy kuin pistelähde. Liikenteen lisäänty-
minen vaikuttaa energiaperlaatteen mukaisesti siten, että liikenteen kaksin-
kertaistuminen lisää ekvivalenttitasoa  3 dB. Maksimitasoon liikennemäärällä 

 ei juuri ole vaikutusta. 
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Kaupunkien keskustoissa liikenteen aiheuttama ekvivalenttitaso  on  päivällä 
noin  60 - 80 dBA  ja maksimitasot  noin  70 - 90 dBA.  Yöllä ekvivalenttitaso  on 
lo  - 20 dB  alhaisempi. Taajamissa  ja risteysalueilla  esiintyy paljon kiihdytyk-
sia ja jarrutuksia.  Jarrujen vinkuminen  ja  renkaiden ulina aiheuttaa joissakin 
tapauksissa hyvin häiritsevää melua. 

Talojen ääneneristyksessä keskeisin asema  on ikkunoilla.  Kaksinkertaisen 
ikkunan ääneneristys  on n. 25 - 30 dB  ja  kolminkertaisen ikkunan  n. 30 - 35 
dB.  Ikkunan ollessa raollaan eristys  jää  alle  10 dB:n.  Lisäksi  talon ääneneris-
tystä  voivat huonontaa  mm. tuuletusaukot  ja  ovet. 

Liikennemelu  ei ole laadultaan kaikkein häiritsevintä melua. Ongelmat aiheu-
tuvatkin lähinnä yöajan melusta sekä liikennemelun voimakkuudesta  ja  laa-
jasta esiintymisestä verrattuna muihin melulähteisiin. Yöaikainen melu ai-
heuttaa vakavimmat haitat.  

4.2 	Lii kennemel un terveysvaikutukset 

Liikennemelua tarkastaltaessa  on  selvästi erotettava melun erilaiset vaiku-
tukset ihmiseen unen, vapaa-ajan vieton  ja  työnteon aikana.  On  myös syytä 
muistaa, että  osa  väestöstä elää poikkeavaa vuorokausirytmiä (esim. vuoro- 
työtä tekevät), jolloin heidän tulee voida nukkua  ja  rentoutua päiväaikaan. 
Samoin tulisi ottaa huomioon ihmisen oikeus nukkua kesäalkaan ikkuna auki 
melusta kärsimättä. 

Melun  vaikutukset ihmiseen voidaan jakaa välittömiin  ja välillisiin vaikutuk
-sun.  Välittömiä vaikutuksia ovat vaikutukset kuuloon, psykofysiologiset reak-

tiot kuten säikähdys-, suuntautumis-  ja puolustusrefleksit  sekä vireysvaiku-
tukset, emotionaaliset reaktiot kuten mielihyvä sekä melun hyötyääniä peit-
tävä vaikutus. Välillisiä vaikutuksia ovat  mm.  unen  ja  rentoutumisen häiriin-
tyminen, informaatiosidonnaiset kuuntelun  ja  keskustelun vaikeutuminen, 
keskittäytymiskyvyn  h uononeminen,  suorituskyvyn aleneminen, stressi, 
päänsärky, väsymys sekä yleinen hermostuminen. 

Liikennemelun  osalta haitalliset vaikutukset keskittyvät unen  ja  levon häiriin-
tymiseen,  ko mmunikoinnin ja keskittäytymistä  vaativan työn häiriintymiseen 

 ja  näistä johtuvaan ärsyyntymiseen.  

4.2.1  Vaikutukset  kuuloon  

Kuulon alenemista tapahtuu oleskeltaessa pitkiä aikoja yli  80 dBA:n me- 
lussa.  Liikenteessä mukana olijat, esim. liikennepoliisit  ja  huonosti äänieris-
tettyjen ajoneuvojen ku ljettajat, voivat altistua näin korkeille melutasoille, 
mutta muuten riski liikennemeluri aiheuttamille kuulovaurioille  on  vähäinen 

 tai  olematon. 
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Laajassa norjalaisessa 'Trafikk  og  miljo"  -tutkimuksessa (Wyller ym.  1990) 
 haastateltiin yli  tuhat  henkilöä. Tutkimuksen mukaan  jo  melko aihaisilla melu- 

tasoilla esiintyi huomattavalla osalla tutkituista unen häiriintymistä (taulukko 
 4.1).  Kyseessä  on  ekvivalenttimelutasot  asunnon edessä ulkona. Mitatut  ja! 

 tai  lasketut ekvivalenttitasot  ulkona korreloivat hyvin ihmisten kokemiin uni-
häi ri öi  hin.  

Taulukko  4.1.  Liikennemelun  aiheuttamat  häirllntymiset  eri  yöajan  ekvivalent-
timelutasoilla  nor]alaisen tutkimuksen mukaan  (Wy//er ym.  1990).  

Häiriön laatu  LA 	eri häiriintyvien osuuksilla  

10% 25% 50% 75%  

Univaikeuksia  51 55 58 67  
Nukahtamisvaikeuksia  54 56 61 68  
Heräämisiä  51 56 60 67  
Ei voi nukkua ikkuna auki  51 56 60 68  

(Laskuesimerkki: Pohjoismaisen liikennemelun laskentamallin mukaan  jo  80 
 ajoneuvoa tunnissa aiheuttaa  10  metrin etäisyydellä tiestä  60  dBA:n ekviva- 

lenttimelutason,  kun nopeus  on 50 km/h  ja  raskaiden ajoneuvojen osuus  10 
0/ 
/0.  

Huonontuneen unen negatiivisia vaikutuksia ovat väsyneisyys, herkempi  är-
syyntyvyys  ja  suorituskyvyn lasku. Nämä vaikuttavat huomattavasti yksilön 
viihtyvyyteen  ja  tuottavuuteen. Siten häiritsevästä melusta aiheutuu myös 
merkittäviä yhteiskunnallisia kustannuksia. 

Melun maksimitasojen  on  todettu korreloivan unihäiriöihin selvästi paremmin 
kuin ekvivalenttitaso. Kun raskaat kuorma-  ja  rekkautot  aiheuttavat noin  90 

 dBA:n  ja  henkilöautotkin  noin  80  dBA:n maksimiäänitason  10  m:n  etäisyy-
dellä  ja  parhaimpienkin  ikkunoiden ääneneristävyys  on  suuruusluokkaa enin-
tään  40 dB,  niin liikenneväylien lähellä olevissa asunnoissa nukkuminen häi-
riintyy hyvin helposti. Häiriintyminen  on  sitä todennäköisempää  ja  vakavam-
paa, mitä vilkkaampaa  on  liikenne, erityisesti  raskas  liikenne. 

Melun  lisäksi erityisesti raskaat ajoneuvot kuormittuessaan (esim. ylämäes-
sä hiljaisella nopeudella) aiheuttavat matalataajuista tärinää, joka yhdessä 
melun kanssa  on  selvästi häiritsevämpää kuin sama melu yksinään. 
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4.2.4  Vaikutukset informaation välittymiseen 

Liikennemelu  voi häiritä informaation kulkua, kuten keskustelua  tai  radion ja 
TV:n  seuraamista. Häiriääänen vaikutus perustuu joko hyödyllisen informaa-
tion peittymiseen  tai  aivojen kuulokeskuksessa tapahtuvaan hyödyllisen in-
formaation käsittelyn vaikeutumiseen. Tämä rasittaa hermostoa  ja  aiheuttaa 
ylimääräistä kuormittumista. Puhetta häiritsevä peittovaikutus alkaa meluta

-son ylittäessä 45 - 55 dB. Yleistäen  voidaan sanoa, että taustamelun ollessa 
vähintään  10 dBA  haluttua ääni-informaatiota alhaisempaa, ymmärtäminen 
ei häiriinny. Toisaalta taustan ollessa  10 dBA  voimakkaampaa kuin keskus-
teluääni  on  puheesta vaikea saada selvää. Normaalipuhetilanteessa puheen 
taso  on 50 - 60 dBA. 

4.2.5  Melun häiritsevyys 

Kuuloaistin "evolutilvinen"  tehtävä  on  hälyttää  ja  varoittaa. Tämän päivän yh-
dyskuntamelu aiheuttaa monia suoria emotionaalisia  tai psykofysiologisten 

 reaktioiden kautta epäsuoria emotionaalisia vaikutuksia. Häiriintyminen  on 
 yleisin melun aiheuttama reaktio. Häiriintyminen aiheuttaa helposti ärsyynty-

mistä, josta seuraa puolustusreaktio,  ja sen  myötä stressiä, verenpaineen 
nousua, päänsärkyä, väsymystä ym. 

Melun häiritsevyyteen  vaikuttavat selvästi kulttuurisidonnaiset seikat. "Hy-
väksyttävä" melu häiritsee vähemmän kuin "turha" melu. Esimerkkinä voi 
mainita, että moottoripyörien  ja mopojen  synnyttämä melu koetaan helposti 
häiritsevämmäksi kuin tarpeelliseksi koetun kuorma-autoliikenteen synnyt-
tämä melu. 

Liikennemelu  on  tyypillisesti lyhyin aikavälein satunnaisesti toistuvaa, liikku-
vista äänilähteistä syntyvää melua. Tällainen melu  on  tasaista melua häirit-
sevämpää koska muutokset herättävät huomiota, joka häiritsee keskitty-
mistä. 

Kuormittumista  aiheutuu kaikista niistä ponnistuksista, joita hermosto joutuu 
tekemään analysoidessaan melu  isan  ympäristön ääniärsykkeitä. Tietty kuor-
mittuminen  on elimistölle  välttämättömyys, joten terveysvaikutukset eivät 
välttämättä ala vielä kuulokynnyksen ylityttyä. Toisaalta juuri  ja  juuri kuultava 
äänikin voi herättää huomiota.  Se  taas voi vaikeuttaa nukahtamista  tai kes-
kittäytymistä,  ja  sitä kautta häiritä herkimpiä. 

Melun häiritsevyyttä  on  selvitetty laboratorio-  ja haastattelututki muksilla. 
 Taulukossa  4.2 on  esitetty norjalaisen tutkimuksen tuloksena häiriintyvien 

osuuksia eri melutasoilla asunnon edessä. Melusta paljon häiriintyville voi-
daan olettaa kehittyvän haitallisia terveysvaikutuksia ajan kuluessa pelkäs-
tään melun ansiosta. (Wyller ym.  1990) 
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Taulukko  4.2. Häiriintyvien  osuudet  nor]alaisen tutkimuksen mukaan eri  me-
lutasoilla. Koko  vuorokauden ekvivalenttimelutaso talojen edessä ulkona. 
(Wy//er ym.  1990) 

Melutaso  Häiritsee Häiritsee Ei 
LAeq  vrk  paljon vähän häiritse 

[%] [%] [%] 

<55dB  10 20 70 
55-64,9 dB 33 33 33  

>65dB  50 25 25  

Keskimääräinen  liikennetiheys  vaikuttaa  häiriintyvien  määrään,  sillä  ekviva-
lenttimelutaso  kasvaa liikenteen kasvaessa (taulukko  4.3).  Taulukkojen  4.2 

 ja  4.3  välillä  on  selvä yhteys. 

Taulukko  4.3.  Keskimääräisen vuorokausiliikennemäärän vaikutus liikenne-
melun häiritse vyyteen vilkkaasti lilkennöityjen katujen varsilla (Wyiler ym.  
1990).  

Liikennemäärä  Häiritsee Häiritsee Ei 
[KVL]  paljon vähän häiritse 

[%] [%] [%]  

<6500 5 15 80 
9000-12000 33 33 33 
>22000 50 20 30  

Taulukossa  4.4 on  esitetty ruotsalaisen  arvottamismallin  mukaiset  häiriinty
-ylen  osuudet eri  melutasoilla.  Taulukko  on  laadittu siten, että esitetyt  häiriin-

tyvien  osuudet  maksimitasoilla  tu  lee  lisätä eri  ekvivalenttitasoilla häiriintyvien 
 osu  uksii  n.  



Tiellikenteen melun  ja  pakokaasujen  terveys-  ja  vllhtyvyyshalttoJen arviointI 	25  
LIIKENNEMELUN TERVEYSVAIKUTUKSET  

Taulukko  4.4.  Ruotsalaisen me/un terveysvaikutusten arvo ttamisma//in käy-
ttämät häiriintyvien osuudet eri me/utasoi/la  (Effektkatalog  1989). 

LA 	ulkona  häiriintyvien  
[dB]  osuus  [%]  

56-60 5 
61-65 20 
66-70 50 
71- 100 

LA 	sisällä  häiriintyvien  
[dB]  osuus  [%]  

31-35 3 
36-40 12 
41-45 30 
46- 60 

LM 	sisällä  häiriintyvien  
[dB]  osuus  [%]  

46-50 1 
51-55 5 
56-60 13 
61- 25  

Liikennemelu  häiritsee toisia enemmän sisällä, toisia enemmän ulkona.  Jos 
 normit perustuvat esimerkiksi  vain  sisällä aiheutuviin häiriöihin, jäävät ne  lo  

-  15  % häirityistä  huomion ottamatta, jotka kokevat nimenomaan ulkomelun 
häiritseväksi. (Lähde: Tiehallituksen kokoamia otteita lehdessä Samferdsel 

 3/1991  julkaistuista Trafikk  og  milje  -projektin  tuloksista.) 

Melun häiritsevyyttä  kuvaa merkittävästi paremmin melu huippujen voimak-
kuus  ja  lukumäärä kuin pelkkä ekvivalenttitaso. Ruotsissa tehdyssä tutki-
muksessa (Rylander  ja Björkman  1988)  osoitettiin, että melutapahtumien li-
sääntyessä häiriintyvien osuus kasvaa tiettyyn rajaan saakka. Tämän jäl-
keen häiriintyvien osuus ei lisäänny, vaikka melutapahtumien määrä lisään-
tyisikin  (kuva  4.1).  Sama ilmiö todettiin sekä tieliikenne- että lentomelulle. 

Suomessa raskaiden ajoneuvojen määrä  on  lähes joka paikassa  alle  1000 
 ajoneuvoa vuorokaudessa, eli kuvan  4.1  käyrän nousevalla  osalla. Tämän 

mukaan häiriö kasvaa käytännössä  lm  eaarisesti  ajon euvotiheyde  n  kasva-
essa. 
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Kuva  4.1. Raska/den  ajoneuvojen lukumäärän vaikutus paljon häiriintyvien 
osuuksiin kandella eri maksimimelutasolla (Rylanderja  Björkman  1988). 
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5  MELUN OHJEARVOJA  ERÄISSÄ MAISSA  

Ympäristäministeriössä  on  jo  vuosia valmisteltu ohjearvoja ympäristömelulle, 
mutta niitä ei ole vielä annettu. Suomessa voidaan soveltaa lääkintöhallituk-
sen ohjearvoja, jotka ovat terveysvaikutusperusteisia. 

Lääkintöhallituksen ohjekirjeessä  21/87 on  annettu ekvivalenttitason meluo-
hjearvoiksi asuinhuoneistoissa päivällä  (klo  7 - 22) 35 dBA  ja  yöllä  30 dBA 
(22 - 7).  Samat ohjearvot koskevat myös  mm.  sairaaloita, kouluja, päiväko-
teja sekä hotelli-  ja majoitustiloja.  Loma-asunnoissa tulisi pyrkiä  5 dBA alhai-
sempiin melutasoihin  lepo-  ja virkistysvaikutusten  tehostamiseksi. 

Lääkintöhallituksen  A-äänitason  ohjearvot ulkona riippuvat alueen pääasialli-
sesta käyttötarkoituksesta. Asuntoalueil  la ekvivalenttitason  ohjearvot ovat 
päivällä  55 dBA  ja  yöllä  45 dBA  (erityisesti uudet asuntoalueet).  Loma- 
asuntoalueiden pihapiirissä tulisi pyrkiä  5 - 10 dBA alhaisempiin melutasoi

-hin.  Jos  melu sisältää ääneksiä  tai on kapeakaistaista, melutasoihin  lisätään 
 5 dB  ennen niiden vertaamista ohjearvoihin. 

Lääkintöhallituksen sisätilojen ohjearvot (päivällä  35 dB,  yöllä  30 dB)  ovat 
hieman liikennemelusta poikkeavalle LVIS-melulle maksimitaso-ohjearvoja 
naapurista kuuluvalle melulle. 

Myös  WHO on  antanut suosituksia yhdyskuntamelulle eri olosuhteissa 
 (WHO 1980).  Jotta häiriintyvien osuus jäisi alhaiseksi, tulee ekvivalenttimelu-

tasojen olla 

- yöaikana  sisällä  alle  35 dBA 
- yöaikana  ulkona  alle  45 dBA 
- päiväaikana  sisällä  alle  45 dBA,  jotta kommunikointi ei häiriintyisi 
- päiväaikana ulkona asutusalueilla  alle  55 dBA.  

Ruotsin meluohjearvot  on  esitetty taulukossa  4.5.  Taulukon lisäksi Ruotsissa 
asunnoille, vapaa-ajan asunnoille  ja hoitolaitoksille  on  annettu yäajan  (klo  19 
- 07) maksimimelutasoksi 45 dBA  sisätiloissa. Edelleen, mikäli asutusalueen 
taustamelutaso  on  alhainen (esim. harvaan asutuilla alueilla), ei ekvivalentti-
melutason tule ylittää  45 - 50 dBA. 
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Taulukko  4.5.  Ruotsissa käytössä olevat yhdyskuntamelun ohjearvot. Arvot 
ovat ekvivalenttitasoja.  (Effektkatalog  1989)  

Ulkona  [dB A]  

Asuntojen, hoitolaitosten  ja  tutkimuslaitosten  55  
vieressä 

Taajamien virkistysalueet  55 
Työpaikkarakennusten  vieressä  65 
Virkistysalueet  40  

Sisällä [dBA]  

Asunnot, vapaa-ajan asunnot, hoitolaitokset  30  
ja  tutkimuslaitokset 

Työhuoneistot  40  

Norjassa annettujen ohjearvojen mukaan vuorokauden ekvivalenttimelutaso 
ei saa ylittää asuntojen edustalla  55 dBA  eikä koulujen, sairaaloiden  ja  päi-
väkotien edustalla  55 dBA. Yäajan maksimimelutasoille  vastaavat  raja-arvot 
ovat  70  ja  65 dBA. 

6  ULKOMAILLA  KÄYTETFÄ  VAT  LIIKENTEEN TER- 
VEYS VAIKUTUSTEN  ARVOTTAMISMALLIT  

Seuraavassa katsauksessa  on  esitelty Ruotsin, Saksan, Norjan  ja  Tanskan 
tielaitoksissa käytössä olevat pakokaasun  ja  met un terveysvaikutusten  arvot-
tamismallit. Ruotsin  ja  Saksan malleja tarkastellaan tarkemmin, koska ne 
ovat kattavampia kuin Norjan  ja  Tanskan yksinkertaisemmat mallit. Viimeksi-
mainitut esitellään lyhyesti. Jatkossa käytetään lyhyempiä termejä pakokaa-
sujen arvottaminen  ja metun  arvottaminen, mutta asiallisesti tarkoitetaan ni-
menomaan terveysvaikutusten arvottamista. 

Käytetössä  olevia malleja voidaan kuvata seuraavalla yksinkertaistetulla yh-
tälöllä: 

K=HxPxY  

missä  
K = kokonaiskustannus (kokonaishaitta) 
H = haitan  määrä yksilöä kohti  
P = altistuva populaatio 
V = haitan  yksikköhinta. 
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Malleissa altistuva populaatio  on  melun  tai  pakokaasujen  vaikutusalueella 
asuvien ihmisten lukumäärä. Haitan määrä vaihtelee altistuksen mukaan. 
Pakokaasujen arvottamisessa haitan määrä kasvaa pitoisu uksien kasvaes-
sa. Melun arvottamismalleissa melutason kohotessa haitan määrä kasvaa 
(Saksa, Norja, Tanska)  tai  häiriintyvien  osuus altistujien määrästä kasvaa 
(Ruotsi). 

Haitan yksikköhinnat  on  määrätty eri maissa hieman eri perustein. Meluhai
-tan  yksikköhinnat  on  määritetty melun estämiskustannusten  perusteella.  Pa

-kokaasujen  arvottaminen perustuu Saksassa  ja  Ruotsissa  te rveysvaikutu  k- 
sun.  Suurena puutteena voidaan pitää sekä melun että pakokaasujen osalta 
viihtyvyyden huomiotta jättämistä. 

Syntyvää terveyshaittaa ei voida arvottaa haitan torjuntakustannusten avul-
la. Mikäli näin tehdään, lasketaan haitan torjuntatoimenpiteen arvoa, joka voi 
olla jotain aivan muuta kuin todellinen terveyshaitta. Kun torjuntatoimenpide 

 on  tehty  ja  haitta poistunut, voidaan estokustannuksen arvoa pitää kyseises-
sä tapauksessa eräänlaisena rajahintana, mutta niin kauan kuin haittaa ei 
ole poistettu, mandollisen estotoimenpiteen arvolla ei ole mitään loogista yh-
teyttä terveyshaitan arvoon. 

Yksikköhinta  on  sidoksissa siihen, kuinka haitan määrä  ja altistuva populaa-
tio määritetään.  Tämän vuoksi  mallien  vertailu toisiinsa  on  vaikeaa. Esimer-
kiksi, mikäli pakokaasujen arvottamisessa käytetyn epäpuhtauden pitoisuu-
den alaraja, jolloin vaikutuksien katsotaan alkavan, asetetaan korkeaksi, tu-
lee yksikköhintaa myös korottaa, jotta terveysvaikutusten kautta laskettu  ko-
konaiskustannus  toteutuisi.  

6.1 	Pakokaasujen  arvottaminen 

Pakokaasujen terveysvaikutuksia määritettäessä  tulee arvioida syntyvät 
epäpuhtauspitoisuudet liikenneväylän läheisyydessä sekä arvioida vaikutus-
alueella altistuvien ihmisten lukumäärät. Nämä laskennat tehdään lähes sa-
moilla periaatteilla kaikissa maissa. Terveysvaikutusten rahallista arvoa arvi-
oitaessa käytössä  on  erilaisia laskentatapoja. 

Seuraavassa esiteltävien ulkomaisten  mallien  käyttämät vaikutusten hintojen 
valuuttamuutokset  on  saatu tielaitoksen esiselvityksestä  (1990). 

6.1.1  Ruotsalainen pakokaasujen arvottamismal  Ii  

Ruotsissa käytössä olevassa mallissa terveysvaikutusten arvottamisen pe- 
rusteena ovat valtakunnalliset ilman epäpuhtauksien aiheuttamat sairaanhoi- 
tokulut. "llmansaastehäiriytyvän" yksikköhinta saadaan jakamalla hoitokulut 
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sai rastuneiden lukumäärällä. Laskettaessa tiekohtaisia terveysvaikutuksia 
häiriytyvien määrä saadaan ohjearvojen ylittävillä alueilla asuvien  tai  työs-
kentelevien ihmisten lukumäärästä.  (Effektkatalog  1989) 

Ilmansaastehäiriytyvän  hinta  on  saatu yhteiskunnan terveydenhoitokustan
-nusten  siitä osasta, jonka  on  arvioitu olevan liikenteen epäpuhtauksien ai-

heuttama. Ruotsissa  on  arvioitu, että ilmansaasteet aiheuttavat  300 syöpäta-
pausta  vuodessa, joista liikenteen osuudeksi  on  arvioitu  75 %  eli  225  tapaus-
ta. Syöpätapauksen arvona  on  käytetty  5,2 mmk/syöpätapaus.  Arvo sisältää 
terveydenhoitokulujen lisäksi  riskin perinnöllisistä  sairauksista. Liikenteen  on 

 arvioitu aiheuttavan muina sairauksina  590  mmk:n kustannukset vuodessa 
 (Leksell  1987).  

Ruotsissa  on  arvioitu  100 000  asukkaan altistuvan korkeille pakokaasupitoi-
suuksille. Lisäksi  100 000  ihmisen arvioidaan altistuvan töissä, toimistoissa, 
kouluissa jne. vaikutuksia aiheuttaville pitoisuuksille. Liikenteen epäpuhtauk-
sien aiheuttamien terveydenhoitokulujen  ja altistuvien  ihmisten määrän pe-
rustella yhden ilmansaastehäiriytyvän haitta-arvoksi  on  saatu  10 100  mk 
(vuoden  1990  hintataso). 

Altistuvien  määrää laskettaessa otetaan huomioon asukkaiden lisäksi liiken-
neväylän varrella olevien toimistojen  ja  liikkeiden työntekijät sekä polkupyö-
rällijät  ja pikkulapset,  mikäli nämä kulkevat väylällä pitempiä aikoja. 

Terveysvaikutusten rajapitoisuuksina  käytetään ilman laadun ohjearvoja. Pi-
toisuudet määritetään laskentamallien avulla. Malleilla voidaan arvioida  huh-
monoksidin 8  tunnin ja typpidioksidin  1  tunnin  pitoisuuksia. Koska laskenta- 
malleilla saadaan epäpuhtauksien  99 %:n persentiihiarvoja, on  seuraavassa 
esitetty Ruotsin ohjearvot sekä niitä vastaavat  99 %:n persentiiliarvot.  

Taulukko  5.1. Hiiimonoksidin 8  tunnin ja  typpidioksidin  1  tunnin  ohjearvot 
Ruotsissa  ja  niitä vasta  vat 99 %:n persentliliarvot  (Riktvärden för  Iuftkvalitet / 

 tätorter  1990).  

yhdiste 	yksikkö 	ohjearvo 	99 % 
(98 % persentiii) 	persentiili 

CO 8h 	[mg/rn3] 	 6 	 7 

NO2  1 h 	[jig/rn3] 	110 	 130 
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6.1.2  Saksalainen  pakokaasujen arvottamis  malli 

Saksassa käytetään monimutkaisinta,  ja  selvästi parhaiten terveysvaikutus
-ten  rahallista arvoa kuvaavaa menetelmää. Saksalaisessa mallissa verra-

taan uuden tiehankkeen aiheuttamaa muutosta olemassaolevaan melu-  ja 
pakokaasutilanteeseen,  mutta myös rahallinen arvo lasketaan. 

Pakokaasuhaitan indikaattorina  käytetään hiilimonoksidipitoisu  utta.  Muut 
yhdisteet huomioidaan  CO-pitoisuutta vastaavaa haittaa hinnoitettaessa. 

 Mallin  mukaan  alle  5  mg/m 3 :n 24  tunnin  CO-pitoisuuksilla  ei katsota terveys- 
haittaa syntyvän. Tämän ylimenevälle osalle lasketaan ns. haittapainoarvo 

 g (lmmissionsgewicht) lineaarisesti CO:n  funktiona: 

=  0,2 * CO-pitoisuus [mg/rn3]  

Mal lissa  lasketaan  CO-pitoisuudet siten, että pitoisuuskartassa esitetään 
sama-arvoalueet  2 mg/m3 :n  välein. Asukasmäärät lasketaan kullakin sama-
arvoalueella. Asukasmääriin lisätään sairaaloiden, lastentarhojen, koulujen 

 ja vanhainkotien  käyttäjät. 

Kokonaishaitan  arvo vuodessa  (SKa)  saadaan kaavalla 

SKa  =WSa  X  (gx E)  

missä  
E 	=  sama-arvoalueen asukasmäärä,  
g 	=  alueen haittapainoarvo  ja 
WSa  = haittapainoarvon yksikköh  inta  vuodessa. 

Yhden haittapainoarvon hinnaksi  on  saatu  89  mk vuodessa altistuvaa asu-
kasta kohti (vuoden  1990 hintatasossa). Haittapainoarvoa määritettäessä on 

 huomioitu hengityselinsairau ksien yhteiskuntataloudelliset kustannukset. 
Kustannuksiln  on  laskettu keskimääräiset terveydenhoitoku  lut,  sairaus-  ja 
työkyvyttömyyseläkkeet, lääkekustannukset ja  lyhytaikaiset töistäpoissaolot. 
Mallissa ei ole kuitenkaan huomioitu lyhytaikaisia terveysvaikutuksia (pään-
särky ym.). Töistäpoissaotot  on arvotettu  keskimääräisen työssäkäyvän kan-
santulon nettotuotoksen avulla. Haitta-arvoa määritettäessä  on  oletettu  20 % 
heng ityselinsairauksista  johtuvan ilmansaasteista. 
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6.1.3  Norjan  ja  Tanskan pakokaasujen arvottamismallit 

Norjassa määritetään hiilimonoksidi-  ja typpidioksidipitoisuudet katukuiluissa 
pohjoismaisel  la I iikennepäästöjen laskentamallilla. Raja-arvoiksi  suositellaan 
CO:n  8  tunnin keskiarvona  10 mg/rn3  ja NO2:n  1  tunnin keskiarvona  200 - 
350 g/m3.  Norjassa pakokaasujen rahallinen arvottaminen ei ole käytössä. 

 (Konsekvensanalyser  1988)  

Tanskassa käytetään mallia, jossa terveysvaikutuksia ei katsota syntyvän, 
mikäli liikennemäärä  on  alle  4 000 ajon./vrk.  Tämän ylittävälle osalle laske-
taan erillinen ilmansaastekuormitusta kuvaava LBT-yksikkö, jossa huomioi-
daan keskimääräinen vuorokausiliikenne, tien pituus, raskaan liikenteen 
osuus  ja katalysaattoreilla  varustettujen autojen osuus. Epäpuhtauspitoi-
suuksia ei lasketa lainkaan. 

LBT:n  yksikköhinta  on  määrätty siten, että aluksi  on  laskettu yhteen  49 tie- 
hankkeen  rah assa m itattavat säästöval kutukset  (matka-aika, onnettomuu-
det, kunnossapito,  matkan  pituus, maa-alueiden käyttö) verrattuna alkuperäi-
seen tilanteeseen olemassa olevalla tiestöllä. Saavutettavat rahassa vaike-
asti mitattavat hyötyvaikutukset (melun, ilman saastumisen  ja estevaikutuk-
sen  väheneminen)  on arvotettu  keskimäärin yhtäsuuriksi kuin rahassa mitat- 
tavat säästövaikutukset.  Jos  rahassa mitattavien vaikutusten suhteellista pai-
notusta merkitään  50 %:lla, on ympäristövaikutusten  suhteelliset painotukset 
seuraavat: liikennemelu  30 %, estevaikutus  ja riskin  kokeminen  15 %  ja  il-
man saastuminen  5 %. 

LBT:n yksikkähinnaksi  on  saatu edellisen perusteella  10 200  mk. Tiehank
-keen pakokaasujen  aiheuttama kokonaishaitta-arvo saadaan kertomalla yk-

sikköhinta LBT-yksiköiden määrällä.  

6.2  Melun  arvottaminen  

6.2.1  Ruotsalainen melun arvottamismalli 

Ruotsissa melutasot määritetään pohjoismaisella liikennemetun laskentamal
-lilla (Tieliikennemelun  laskentamalli  1981).  Mallilla lasketaan ekvivalentti-  ja 

maksimitasojen melualueet  5 dBA:n  välein. Eri melualueilla asuvien ihmisten 
määrä saadaan joko laskemalla asukastiedoista  tai  arvioimalla asuntojen 
koon perusteella. Melutasot voidaan arvioida myös erityisellä pikamenetel-
mällä, joka  on  kehitetty pohjoismaisesta Ilikennemelumallista. 

Eri ihmiset kokevat eri melutasot eri lailla häiritseviksi. Taulukossa  4.4  (sivu 
 19) on  esitetty ruotsalaisten käyttämät häiriytyvien osuudet eri melutasoilla 

 Effektkatalog  1989:n  mukaan.  Mallin  käyttäjien tarkoituksena  on  ilmeisesti ol-
lut tasa-arvoisuuden edistäminen niin, että torjunta painottuisi melusta eniten 
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häiriintyville  alueille. Häiriintyvyyttä melutason kasvaessa onkin muutettu 
progressiivisemmaksi  (Effektkatalog  1986).  Näin malli  on  saatu toimimaan 
tarkoituksenmukaisemmin, vaikka muutoksen peruste ei ote terveysvaikutuk-
sissa. 

Taulukossa  4.4  esitetyt häiriintyvien osuudet maksimitasoilla lisätään eri  ek-
vivalenttitasoilla häiriintyvien osuuksiin.  Laskennassa huomioidaan tapauk-
set, joissa melun maksimitaso asunnoissa ylittää  45 dBA  useammin kuin 
viisi kertaa ilta-  ja yäaikana (klo  19 - 07). 

Terveysvaikutusten  arvottaminen perustuu melun torjuntakustannuksiin. Häi-
riön arvona käytetään  4 550  mk vuodessa häiriintyvää henkilöä kohden 
(vuoden  1990  hintataso).  

6.2.2  Saksalainen melun arvottamismal  Ii  

Saksassa verrataan uuden tieinvestoinnin tuomaa muutosta olemassa ole-
vaan melutilanteeseen. Eri toimenpidevaihtoehtoja voidaan verrata alkuperä-
iseen tilanteeseen  ja  toisiinsa. Meluvyöhykkeet määritetään saksalaisella 
laskentamallilla yleensä  5 dBA:n  välein. Altistuvien määrän selvittämiseksi 
lasketaan eri meluvyähykkeillä asuvien ihmisten määrä. Asukastietoihin lisä-
tään koulujen, päiväkotien, vanhainkotien  ja  sairaaloiden käyttäjämäärät. 

Meluhäiriän laskemiseksi määritetään ns. äänenvoimakkuuskerroin  g  (Laut-
heitsgewicht)  kaavalla  

g,  =20,1x(L —L)  

missä  
L = yäajan  (klo  22 - 06) ekvivalenttimelutaso  ulkona 

 L =45dBA.  

Kaavasta seuraa, että  10 dB:n  lisäys lisää häiriön määrän kaksinkertaiseksi. 
Tämä vastaa subjektiivista vaikutelmaa ääniaistimuksen voimakkuuden vaih-
telusta. 

Melun  kustannukset lasketaan yleensä yöajan melusta. Mikäli päiväajan me-
lua käytetään, laskenta tehdään vastaavasti paitsi että minimimelutasona 
käytetään  L = 55 dBA. Melutason  ollessa yöllä  alle  45 dBA  (päivällä  alle  55 
dBA) g = 0,  eli melua ei oteta huomioon lainkaan. 

Meluhaitan  arvo lasketaan meluesteiden  ja  ikkunoiden ääneneristyskustan
-nusten  avulla. Meluhaitan yksikköhinnaksi  on  saatu  165  mk äänenvoimak-

kuuskerrointa, asukasta  ja  vuotta kohden (vuoden  1990  hintataso). Tiehank
-keen melun  aiheuttama kokonaiskustannus vuodessa  (LKa)  lasketaan kaa-

valla 



34 	 Tieliikenteen melun  Ja  pakokaasulen  terveys-  Ja  vilhtyvyyshalttojen  arviointi 

ULKOMAILLA  KÄVTETTÄVÄT  LIIKENTEEN  TERVEYSVAIKUTUSTEN ARVOTTAMISMALLIT 

	

LKa  =  W La  X 	x E)  

missä  
E 	= meluvyöhykkeellä x  asuvien ihmisten lukumäärä, 

= meluvyöhykkeen  x äänenvoimakkuuskerroin  ja 
WLa = meluhaitan yksikkähinta  vuodessa. 

Kaupu nkialueella  laskenta voidaan tehdä myös likiarvomenetelmällä 
(Stadtmodell-Bausteine). Siinä  on  luokiteltu tiet  ja maankäyttö,  joiden avulla 
arvioidaan melutasot sekä tien varrella asuvien ihmisten määrä.  

6.2.3  Tanskalainen  melun arvottamismalli  

Tanskassa melualueet määritetään myös pohjoismaisella liikennemelun  las-
kentamallilla.  Eri melualueille jäävien asuntojen määrä lasketaan  ja  arvioi-
daan asukkaiden määrä. Melun häiritsevyyden määrää kuvaa SBT-yksiköi-
den (støjbelastningstallet, melukuormitusluku) määrä. SBT:n kokonaismäärä 
saadaan kaavalla 

SBT=1 * Ba+ 2* Bb + 4*Bc+ 8*  Bd  

missä 
Ba =  asuntojen (asukkaiden) lukumäärä melualueella  45 - 55 dBA 
Bb =  asuntojen (asukkaiden) lukumäärä melualueella  55 - 65 dBA 

 jne. 

Yhtälän  kertoimet ovat seurausta desibeliasteikon logaritmisuudesta,  ja  me-
lun  subjektiivista vaikutelmaa eli äänekkyyttä kuvaavan  funktion eksponenti-
aalisuudesta.  Seuraavassa  on  esitetty tanskalainen arvio eri melutasoilla 
syntyvästä meluhäiriöstä SBT-yksikkäinä asuntoa kohti: 

LAeq  ulkona  [dB] 	 56-60 60-65 65-70 70-75 >75  
häiriön määrä [SBT/asunto] 	0,11 	0,22 	0,45 	0,93 	1,93 

SBT:n  yksikköhinta  on 34 000 markaa  vuodessa  (1990  hintataso). SBT:n yk-
sikköhinta  on  määrätty siten, että aluksi  on  laskettu yhteen  49 tiehankkeen 

 rahassa mitattavat säästövaikutukset (matka-aika, onnettomuudet, kunnos-
sapito,  matkan  pituus, maa-alueiden käyttö) verrattuna alkuperäiseen tilan-
teeseen olemassa olevalla tieställä. Saavutettavat rahassa vaikeasti mitatta

-vat hyötyvaikutukset (melun,  ilman saastumisen  ja estevaikutuksen pienene-
minen)  on arvotettu yhtäsuuriksi  kuin rahassa mitattavat säästävaikutukset. 

 Jos  rahassa mitattavien vaikutusten suhteellista painotusta merkitään 
 50 %:lla, on ympäristövaikutusten  suhteelliset painotukset seuraavat: liiken-

nemelu  30 %, estevaikutus  ja riskin  kokeminen  15 %  ja  ilman saastuminen 
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5 %.  Melu  on  siis arvotettu kuusi kertaa "kalliimmaksi" kuin pakokaasupääs
-tät.  

6.2.4  Norjalainen  melun arvottamismalli  

Norjassa lasketaan melutasot samalla pohjoismaisella tieliikennemelun  las-
kentamallilla  kuin muissakin Pohjoismaissa. Asukkaiden lukumäärä laske-
taan  5 dB:n  välein laskettavilla meluvyöhykkeillä. Melun aiheuttamat kustan-
nukset eri ekvivalenttimelutasoilla ulkona asuintalon edessä ovat seuraavat: 

LAeq  [dB] 	 55-60 60-65 	65-70 	>70  
kustannus [Nkr/asukas*vuosi]  500 	2 000 	4 000 	8 000  

Kustannuksissa  on  painotettu haittoja, vaikka selviä perusteita hintojen muo-
dostumisesta ei olekaan esitetty. Kustannukset  on  laskettu vuoden  1988  hin-
tatasossa. (Konsekvensanalyser  1988) 

7  ULKOMAISTEN PAKOKAASUJEN ARVOTFAMIS
-MALLIEN  KÄYTTÖKELPOISUUS  

7.1 	Ruotsalainen  pakokaasujen arvottamismal  Ii  

Ruotsissa pakokaasujen indikaattoreina käytetään hiilimonoksidi-  ja typpidi-
oksidipitoisuuksia.  Eri ajoneuvotyypit tuottavat eri suhteissa kyseisiä yhdis-
teitä, joten molempien käyttö terveysvaikutusarvioinnissa  on  perusteltua. 
Esimerkiksi bensiinihenkilöauton  CO-päästöt ovat moninkertaiset raskaan lii- - 
kenteen päästäihin  verrattuna, mutta typpidioksidin kohdalla tilanne  on  päin-
vastainen. 

Arvottamismallissa  otetaan huomioon Ruotsissa käytettyjen ohjearvojen yli-
tykset. Pitoisuuksille asetettuja ohjearvoja voidaan pitää arvottamiseri kan-
nalta korkeina,  sillä jo alhaisemmissakin pitoisuuksissa pakokaasut  vähin-
täänkin alentavat viihtyvyyttä. 

Altistuvien  määrä lasketaan melko kattavasti,  sillä  asukkaiden lisäksi laske-
taan liikenneväylän varressa työskentelevät sekä pyäräilijät  ja  lapset, mikäli 

 he  oleskelevat tiellä pitempään. Menetelmässä  on  vaarana  se,  että sama 
henkilö voi  tulla lasketuksi  kandesti, mikäli  hän  asuu  ja  työskentelee saman 
väylän varrella. Käytännössä tällä ei ole merkitystä, onhan altistuvien mää-
rän laskenta ihmisten suuren liikkuvuuden vuoksi joka tapauksessa arvioin-
ti  a. 
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Terveysvaikutusten kustannuslaskelmat  perustuvat pitkälti Leksellin  (1987) 
tekemlin arvioihi  fl.  Altistuvan  henkilön ("ilmansaastehäiriytyvän") terveysvai-
kutusten hinta  on  määrätty valtakunnallisten terveydenhoitokulujen perus-
teella. Kokonaiskustannukset  on  saatu siten, että  ensin  on  arvioitu pakokaa-
superäisten syöpätapausten aiheuttamat kustannukset,  ja  arvioitu muiden 
sairauksien kustannuksiksi puolet tästä. Kustannusten muodostumista ei ole 
perusteltu riittävästi.  

7.2  Saksalainen  pakokaasujen arvottamismalli  

Saksalaisten käyttämä pakokaasujen terveysvaikutusten arvottamismalli ver-
taa eri toimenpidevaihtoehtoja toisiinsa  ja  olemassa olevaan vaihtoehtoon. 
Koska pakokaasujen arvottaminen  on  ongelmallista  ja  sisältää lukuisia epa-
varmuustekijöitä,  on luotettavampaa,  jos  verrataan nimenomaan eri vaihto-
ehtojen samoja ongelmia keskenään. 

Mallissa indikaattorina kaikille pakokaasujen epäpuhtauksille käytetään  huh-
monoksidia.  Laskenta  on  yksinkertaisempi tehdä kuin ruotsalaisessa mal-
lissa, koska indikaattoreita  on vain  yksi. Hiilimonoksidi  on  hyvä indikaattori, 

 sillä  liikenne  on  ylivoimaisesti suurin  00-lähde. Saksalaisten käyttämä  ter-
veysvaikutusten alarajapitoisuus 5 mg/rn 3  vuorokausikeskiarvona  vaikuttaa 
liian korkealta ainakin syöpäriskin  ja  viihtyvyyden kannalta. Pitoisuus vastaa 

 8  tunnin keskipitoisuudeksi  muutettuna suurin piirtein  10 mg/rn 3 . 

Altistujiksi  lasketaan asukkaiden lisäksi sairaaloiden, lastentarhojen, koulu-
jen  ja vanhainkotien  käyttäjät. Pakokaasujen osalta tulisi harkita myös välit-
tömästi hiikenneväylän tuntumassa olevien työntekijöiden mukaanottamista. 

Saksalaisten käyttämä terveysvaikutusten kustannusten määritysmen ete Imä 
 on  periaatteessa hyvä, ottaahan  se  huomioon sairaanhoitokulut, sairaus-  ja 

työkyvyttömyyseläkkeet, lääkekustannukset ja  töistä poissaolot. Puutteena 
voidaan pitää lyhytaikaisten terveysvaikutusten (päänsärky, sydän-  ja veren-
kiertovaivat ym.)  huomiotta jättämistä. Malli ei arvota lainkaan viihtyvyyttä. 

Ilmansaasteiden  on  arvioitu aiheuttavan  20 % hengitysehinsairauksista.  Mal-
liin  on  valittu varovainen arvio,  sillä  Saksassa  on  esitetty tutkimustuloksia 
selvästi korkeammistakin osuuksista.  (Kommentar zu...  1987) 

7.3  Norjan  ja  Tanskan  pakokaasujen arvottamismallit  

Norjassa tarkastelun  raja-arvoiksi  suositellaan WHO:n ohjearvoja. Norjassa 
rahallinen arvottaminen ei ole käytössä. 

Tanskassa terveysvaikutuksia aiheuttavana minimiliikennemääränä käyte- 
tään  4 000  ajoneuvoa vuorokaudessa. Tanskalaiset eivät laske lainkaan  syn- 
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tyviä epäpuhtauspitoisuuksia,  vaan liikennemäärää käytetään kuvaamaan 
vaikutusten suuruutta. Menetelmä  on  varsin  yksinkertainen  ja  epätarkka - 
tosin esimerkiksi  4 000  ajoneuvon vuorokausiliikennemäärä ei tuottane nor-
maalioloissa haitallisen korkeita pitoisuuksia. 

Tanskalaisten käyttämä arvottamismenetelmä, jossa ympäristöhaittavaiku
-tusten  arvo määritetään rahassa mitattavien vaikutusten perusteella, ei ku-

vaa terveysvaikutuksia. Määritysmenetelmästä johtuen malli tuottaa  varsin 
 korkeita terveysvaikutusten kustannuksia.  

8  ULKOMAISTEN MELUN ARVOTTAMISMALLIEN 
KÄYTTÖKELPOISUUS 

Kaikille melun arvottamismalleille  on  yhteistä  se,  että yöaika  jää karkealle  ar-
vioinnille,  koska melua kuvaamaan käytetään ekvivalenttitasoa. 

Tarkastellut mallit ovat laskennallisesti yksinkertaisia,  ja  sellaisiksi tarkoitet-
tukin. Nykyisillä tietokoneilla yksityiskohtaisempi  ja  sitä kautta mandollisesti 
luotettavampi arviointi olisi mandollista.  

8.1 	Ruotsalainen melun arvottamismal  Ii  

Ruotsissa melutasot määritetään pohjoismaisella liikennemelun laskenta- 
mallilla, joka  on  myös Suomessa yleisesti käytössä. Mallilla voidaan arvioida 
ekvivalenttitasoja  varsin luotettavasti,  mutta ne eivät kuvaa häiritsevyyttä  hy-
vin.  Sen  sijaan malli arvioi melun maksimitasot melko epätarkasti. Tämä joh-
tuu siitä, että malli ei ota maksimitasoa laskettaessa huomioon lainkaan no-
peutta eikä sääoloja. 

Arvioitaessa yöajan melu  n häi ritsevyyttä  käytetään ekvivalenttitason ohella 
maksimitasoja. Koska maksimitasojen  on  todettu korreloivan unihäiriöihin 
selvästi ekvivalenttimelutasoja paremmin, voidaan ruotsalaista arvottamis-
mallia tältä osin pitää hyvänä. Lisäksi ruotsalaisten käyttämää ehtoa, että 
maksimitason tulee ylittää  45 dBA  useammin kuin viisi kertaa ilta-  ja yöai-
kana  ennen kuin vaikutuksia katsotaan ilmenevän, voidaan pitää perustel-
tuna. 

Altistuneiden  määränä käytetään melualueella asuvien ihmisten määrää. 
Laskennasta jätetään pois työpaikat  ja  laitokset,  mm.  päiväkodit  ja  koulut. 
Erityisesti päiväkodit tulisi huomiolda,  sillä  niissä lapset ovat paljon ulkona  ja 

 toisaalta nukkuvat päiväsaikaankin. Monilla työpaikoilla tosin työperäin  en 
melualtistus on  selvästi ulkoa tulevaa altistusta suurempaa. Poikkeuksena 

 on  toimistotyö, joka usein edellyttää keskittymistä  ja  joka itse tuottaa  vain vä- 
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hän  melua. Lisäksi toimistorakennukset sijoitetaan usein tarkoituksella vilk-
kaiden liikenneväylien varrelle. 

Ruotsissa katsotaan eri melutasoille altistuvista ihmisistä  vain  osa häiriinty-
viksi.  Tämä  on  tietysti totta. Ruotsalaisten käyttämiä häiriintyvien osuuksia 
voitaneen pitää melko luotettavina. Häiriintymisen vakavuutta ei kuitenkaan 
ole selvitetty. Hälriön yksikköhintaan vaikuttaa oleellisesti  se,  millainen vaiku-
tus katsotaan häiriäksi. 

Meun terveysvaikutusten  arvottamisen yksikköhinta perustuu ruotsalaisessa 
mallissa mekin torjuntakustannuksiin. Tätä voidaan pitää heikkoutena,  sillä 

 se  ei kuvaa syntyvää terveyshaittaa.  

8.2 	Saksalainen  melun arvottamismalli  

Saksalaisten käyttämä melun arvottamismalli vertaa eri toimenpidevaihtoeh-
toja toisiinsa. Myös melun arvottaminen sisältää runsaasti epävarmuusteki-
jäitä, joten  on  perusteltua verrata ainoastaan meluongelmien suuruuksia 
keskenään. Tosin saksalaisetkin muuttavat meluhaitan "vertailukelpoisiksi" 
markoiksi. 

Saksalaisessa mallissa altistuviksi lasketaan asukkaiden lisäksi koulujen, 
päiväkotien, vanhainkotien  ja  sairaaloiden käyttäjät. Näiden erityisryhmien 
mukaanotto  on  perusteltua. 

Saksassa melun vaikutukset lasketaan yleensä yöajan melutasojen mukaan. 
Tämä riittänee, mikäli pyritään hyvin yksinkertaiseen arviointiiin  ja  mikäli lii-
ken netiheyden vuorokausivaihtelu on  normaalia, eikä esimerkiksi yäajan lii-
kennettä ole erityisesti rajoitettu. Saksalaisen  mallin  puutteena voidaan pitää 
sitä, että siinä ei huomiolda lainkaan enimmäismelutasoja. Ekvivalenttitaso 
kuvaa huonosti melun laatua  ja  vaihtelua. 

Myös saksalaiset laskevat kustannukset meluesteiden  ja  ikkunoiden äänen-
eristyskustannuksina, mikä ei kuvaa terveysvaikutuksia. Tosin mikäli melun-
torjuntatoimenpiteillä melu saadaan poistettua, myös terveyshaitta poistuu. 

Meluvyähykkeet  saksalaiset määrittävät omalla mallillaan. Erityisen kaupun-
kialueille kehitetyn likiarvomenetelmän luotettavuutta  on  vaikea arvioida.  Al-
tistuvien  ihmisten määrän  ja liikennemäärän  laskeminen ainakin  on  ylimal-
kaista. 
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8.3  Tanskan  ja  Norjan  melun arvottamismallit  

Tanskalaiset käyttävät pelkästään ekvivalenttimelutasoja ulkona, joka kuvaa 
häiriintymistä erityisesti yöaikana puutteellisesti. Rahassa mitattaviin vaiku-
tuksiin perustuva melun arvottaminen ei mitenkään kuvaa terveyshaittaa. 
Mallissa melu  on arvotettu  kuusi kertaa pakokaasuja "kalliimmiksi". Otetta-
essa viihtyvyyshaitat huomioon tämä suhde voi olla hyvinkin perusteltu. 

Myös norjalaiset käyttävät pelkästään ulkomelun ekvivalenttimelutasoja. Ar-
vottamisessa käytettyjen hintojen perusteita ei ollut käytettävissä tätä selvi-
tystä tehtäessä.  

9  SUOMEEN  SOVELTU  VAN  ARVOTTAMISMALLIN 
LUONNOSTELU  

Sekä melun että pakokaasun osalta keskeisin huomio tulee kiinnittää viihty-
vyyttä alentaviin tekijöihin. Erityisesti taajamien ulkopuolella - tielaitoksen 
varsinaisella vastuualueella - epäpuhtauspitoisuudet  ja melutasot  jäävät 
niin alhaisiksi, että varsinaisten terveysvaikutusten toteennäyttäminen nykyi-
sen epidemiologisen tiedon pohjalta  on  kyseenalaista. Viihtyvyyshaittaa arvi-
oitaessa melun osuus korostuu. 

Suomen kylmä ilmasto asettaa erityisiä vaatimuksia ilman epäpuhtauspitoi-
suustasojen tarkastelulle. Kylmä ilma tehostaa monien hengityselinsairauk-
sia aiheuttavien epäpuhtauksien vaikutuksia. 

Suomessa  on  erityisen paljon vapaa-ajan asutusta. Kesämökit  ja  vastaavat 
hankitaan useimmiten lepo-  ja virkistyspaikaksi,  jolloin alueen rauhallisuu-
teen  ja meluttomuuteen  tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Edelleen huo-
mioon tulisi ottaa vielä rakentamattoman maan virkistys-  ja käyttöarvon  ale-
neminen.  

9.1  Pakokaasujen  arvottaminen 

Tieliikenteen pakokaasujen aiheuttamien terveyshaittojen arvottaminen  on 
 vaikeaa. Tutkimustietoa ilman epäpuhtauksien merkityksestä kansantervey-

delle  on  vähän. Altistumista ei tunneta, vaikutuksia ei tunneta, sekoittavia te-
kijöitä  on  runsaasti. 

ldeaalinen pakokaasujen terveysvaikutuste  n arvottamismalli  sisältää hyvin 
runsaasti  mu uttujia.  Välittömien terveysvaikutusten lisäksi  tu  lee h uomioida 

 myös viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät. ldeaalimalli ottaa huomioon kaikkien 
altistujien altistumistasot eri epäpuhtauksille, joilla  on  mitä moninaisirnpia 
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haitallisia terveysvaikutuksia. Pakokaasujen aistittavat vaikutukset - haju, 
näkyvät aerosolit  ja  pölyn aiheuttama likaantuminen - alentavat viihtyvyyttä. 

WHO:n  ja  OECD:n yhteiskokouksessa heinäkuussa  1991  johtavat asiantun-
tijat  varsin  yksimielisesti hylkäsivät erilaisten ilmanlaatuindeksien kehittämi-
sen. Suomesta kokoukseen osallistui  mm.  Raimo  0.  Salonen kansanter-
veyslaitokselta. Epäpuhtau ksien terveysvaikutuksista, varsinkin pitkäaikais-
altistuksista, tiedetään liian vähän, jotta voitaisiin luoda yksinkertaisia pitoi-
suus-vaste-korrelaatioita, joita pakokaasujen terveysvaikutusten arvottamis-
mallit tarvitsisivat. 

Arvottamismalli  voidaan luoda, mutta erityisesti pakokaasujen osalta kysees-
sä voi olla lähinnä sopimus, joka perustuu puuttelliseen tietämykseen ilman 
epäpuhtau ksi  en  te  rveysvai kutuksista. Pitkäalkaisaltistu ksen  vaikutuksista  on 

 Iljan vähän epidemiologista tutkimustietoa. Koska mallista käytännössä tulee 
joka tapauksessa  varsin  epätarkka, ei  sen  ole syytä olla  kovin  monimutkai-
nen.  Mallin  yksityiskohtien lisääminen saattaa lisätä vaivalloisuutta huomat-
tavasti enemmän kuin tarkkuutta. Tosin tietokoneaikakaudella laskentaa  on 

 mandollista helpottaa oleellisesti, jolloin monimutkaisemmatkin mallit voisivat 
 tulla  kyseeseen. 

Pakokaasujen terveysvaikutusten indikaattorina  voidaan käyttää hiilimonok-
sidia yksin  tai  yhdessä typpidioksidin kanssa. Näille kandelle  on  käytettä-
vissä laskentamallit. 

Suomen kylmä ilmasto asettaa erityisvaatimuksia pakokaasujen terveyshait-
tojen ehkäisemiselle. Pitoisuuksien alaraja, joilla vaikutuksia katsotaan syn-
tyvän, tulee olla ohjearvoja alhaisempi. Ilman laadun ohjearvot  on  annettu 
spesifisten terveysvaikutusten mukaan, eikä eri yhdisteiden yhteisvaikutuk

-sia  tunneta riittävästi. Myös viihtyvyyden alenernisen vuoksi alhainen alaraja 
 on  perusteltu. Asiallisesti ottaen  raja  voisi olla  0 mg/rn3 ,  sillä  ainakin viihty-

vyyden aleneminen, esim. likaantuminen, alkaa heti kun autoliikennekin. 

Käytännön syistä alarajaksi täytyy sopia ns.  de  minimis  -raja,  jonka alapuoli-
silla pitoisuuksilla vaikutuksia ei katsota syntyvän. Mikäli hiilirnonoksidipitoi-
suutta käytetään kuvaamaan kaikkien yhdisteiden  te  rveysvaikutu ksia,  ohje- 
arvon mukaiseksi kandeksan  tunnin  keskipitoisuuden alarajaksi,  jolloin vai-
kutusten katsotaan alkavan, voidaan sopia esimerkiksi  1 - 3 mg/rn 3 .  

Rahallinen arvottaminen  on  erittäin vaikeaa. Mikäli rahalliseen arvottamiseen 
halutaan ryhtyä, mukaan tulee ottaa sairauksien rnoninaiset yhteiskuntatalo-
udelliset kustannukset. Saksassa tähän  on  ilmeisesti pyritty. Viihtyvyyshaitan 
arvo tulisi laskea myös  varsin  korkeaksi. 
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9.2 	Liikennemelun  arvottaminen  

ldeaalinen melun terveysvaikutusten arvottamismalli  ottaa huomioon sekä 
melun että altistuvien ihmisten ominaisuudet monimutkaisella tavalla. Melun 
aistittavista ominaisuuksista huomioitavia ovat äänekkyys, äänen korkeus, 
sointiväri  ja  ajallinen vaihtelevuus. Aistittaviin ominaisuuksiin vaikuttavat  me-
lun  fysikaaliset ominaisuudet, joita ovat äänienergia, taajuusspektrin ra-
kenne  ja  näiden ajalliset vaihtelut. 

Ihmiset altistuvat melulle eri tavoin. Melutasot asunnoissa  (tai  missä altistuja 
oleskeleekin) vaihtelevat tapauskohtaisesti. Melun aiheuttamaan haittaan 
vaikuttavat altistujan melutapahtuman aikaiset ominaisuudet. Näitä ominai-
suuksia ovat henkilön psykofysiologinen  ja  toiminnallinen tila, persoonalli-
suus, odotukset ympäristön suhteen  ja  aiemmat kokemukset. 

Melun  ja  altistumisen yhteisvaikutuksena syntyvät ne  vasteet,  jotka voidaan 
luokitella terveydelle haitallisiksi. Muuttujien monimutkaisten vuorovaikutus- 
ten  vuoksi nykytiedon pohjalta ei voida rakentaa mallia, joka olisi lähelläkään 
ideaalista mallia. 

Hyvä käytännön meluarvotusmalli huomioi ekvivalenttitason ohella maksimi- 
tasot  ja  niiden lukumäärän sekä melun ajallisen rakenteen  ja  laadun. Ajalli-
nen rakenne tarkoittaa melutapahtumien kestoa, esiintymistiheyttä  ja  vaihte-
lun nopeutta. Laadullisia tekijöitä ovat taajuus  ja sen  ajalliset vaihtelut. Ekvi-
valenttimelutasolla  on  merkitystä,  sillä  se  kuvaa kokonaisäänienergian  mää-
raa.  

Koska käytännössä melutasot lasketaan pohjoismaisella liikennemelu  n  las-
kentamallilla,  tulee käytännön malli voida luoda  sen  tuottaman tiedon ympä-
rille. Tällöin käytössä ovat tiedot kokonaisliikennemäärästä, raskaiden  (ja 

 mandollisesti kaksipyöräisten) moottoriajoneuvojen osuudesta  tu fln eittain 
 sekä syntyvät ekvivalentti-  ja maksimimelutasot. 

Melutapahtumien  lukumäärän sekä laskentamallilla tuotettavien maksimi-  ja 
ekvivalenttimelutasojen  pohjalta tulisi luoda melun häiritsevyyttä paremmin 
kuvaava indeksi eli tunnusluku. Tarpeellista olisi luoda melun häiritsevyyttä 
kuvaavat tunnusluvut erikseen unen, levon, kommunikoinnin  ja  työn suh-
teen. Perustarkastelujaksona tulisi olla yksi tunti. Näin voidaan ottaa melu-
haitan arvioinnissa huomioon eri alueilla tapahtuvan toiminnan meluherk-
kyys eri aikoina riittävän tarkasti. Näiden tunnuslukujen esittäminen edellyt-
tää laajempaa selvitystä annos-vaste-suhteista kuin tässä työssä  on  ollut 
mandollista. Melun häiritsevyysarvo tietylle alueelle tiettynä aikana laskettai

-sun em. tunnuslukujen  perusteella ottaen huomioon alueella  ko.  aikana ta-
pahtuvien eri toimintojen todennäköisyys. 

Tuntikohtaista  tarkastelua edellyttää erityisesti univaikutusten arviointi. Asiaa 
selventää esimerkki. Oletetaan, että tiellä kulkee yön aikana  1 00  raskasta 
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ajoneuvoa tasaisin väliajoin. Tästä aiheutuu samat  koko yäajan ekvivalentti-
ja maksimimelutasot  sekä melutapahtumien lukumäärä kuin tapauksessa, 
jolloin kaikki nämä sata ajoneuvoa kulkisivat havaintopisteen ohi yön ensim-
mäisen  ja  viimeisen  tunnin  aikana. Vaikutukset uneen voivat kuitenkin olla 
hyvin erilaiset. 

Edellä kuvattu menetelmä  on  monimutkainen, mutta tietokoneilla toteutetta-
vissa. Tietokonepohjainen käsittely mandollistaa nykyistä yksityiskohtaisem

-man  tarkastelun. Mikäli liikenteen ajallinen jakauma  ja ajoneuvojakauma 
 ovat samanlaisia kaikilla teillä, ei edellä kuvattu menetelmä johda nykyistä 

parempaan tulokseen. Tällöin haitan määrän kuvaamiseen voidaan käyttää 
vaikka ekvivalenttitasoa, kunhan nämä  vain kalibroidaan  toistensa suhteen. 

Meluhaitan  arvo saadaan kertomalla melun häiritsevyyttä kuvaava haitan 
määrä altistujien määrällä  ja haitan yksikkähinnalla tunneittain ja  laskemalla 
yhteen kaikki  tunnit. Yksikköhinnan määrääminen  on  ongelmallista, koska 
melun terveyshaittojen rahallinen arvottaminen  on  vähintäänkin ongelmallis-
ta. Välillisten vaikutusten, kuten maan  tai  asunnon arvon aleneminen  ja  me-
luntorjuntatoimenpiteiden,  kustannukset ovat helpommin arvioitavissa mutta 
ne eivät kuvaa terveyshaittaa. 
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Tieliikenteen synnyttämien ilman epäpuhtauspitoisuuksien aiheuttamat  ter-
veysvaikutukset  tunnetaan Puutteellisesti. Laboratoriokokeissa havaitut  ter-
veysvaikutukset  ilmenevät pääsääntöisesti pitoisuuksilla, jotka ovat niin kor -
keita, ettei tieliikenne niitä Suomessa ihmisten asuinalueille tuota. Jotta epa-
puhtauksien terveysvaikutuksia voidaan arvioida paremmin, tarvitaan lisää 
epidemiologista tutkimusta pitkäaikaisaltistuksesta suhteellisen matalille  pi-
toisu u  ks ilIe. 

Liikennemelun  aiheuttamissa terveyshaitoissa korostuvat välilliset vaikutu  k- 
set,  jotka ilmenevät häiriintymistä seuraavina ärsyyntymisenä  ja  erilaisina fy-
siologisina vasteina. Liikennemelun vaikutuksia tarkasteltaessa  on  erotet-
tava ainakin yöaika (nukkuma-aika)  ja päiväaika  toisistaan. Liikennemelun 
vaikutuksissa uneen korostuvat maksimimelutasot  ja melutapahtumien  luku-
määrä, jolloin erityisesti  raskas  liikenne  on  huomion kohteena. 

Sekä melun että pakokaasujen terveysvaikutustarkastelussa korostuvat viih-
tyvyyteen  ja koko  hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Näitä ei ulkomaisissa mal-
leissa ole juuri huomioitu. Kuitenkin sadat tuhannet suomalaiset asuvat jat-
kuvasti alueilla, joilla liikennemelu häiritsee nukkumista, pakokaasujen haju 
pilaa ilmaa  ja liikennepöly  likaa paikkoja päivittäin.  

U lkomaisissa pakokaasujen  aiheuttamien terveysvaikutusten arviointimal - 
leissa itse liikenteeseen osallistujat  on  jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Arvioi-
taessa pakokaasujen aiheuttamaa väestön kokonaisaltistumista tulee myös 
ajoneuvojen sisällä olevien ihmisten altistuminen huomioida. Verrattaessa 
kahta linjausvaihtoehtoa tämän merkitys pienenee, mikäli vaihtoehtojen vä-
lillä ei ole selvää eroa matka-ajoissa  tai  muissa altistumiseen vaikuttavissa 
olosuhteissa. 

Seuraavassa kuvassa  on  esitetty suuruusluokka-arvio liikenteen melun  ja 
pakokaasun  eri terveysvaikutuksien laajuudesta  ja  vakavuudesta valtakun-
nallisesti. 



kuoleme 

soireus  

el-h in  va  mt 

101 	102 	 '-' 	10b  Heiten laejuus 
 [henkii öä/vuosi]  

44 	 Tlellikenteen melun  ja  pakokaasujen  terveys-  ja  viihtyvyyshaittojen  arviointi 

YHTEEN  V  ETO 

Ha1tn 
v6kevuus 

Kuva  10.1.  Liikennemelun  ja  pakokaasun terveysvaikutusten  vakavuus  ja  
ha/tan  yleisyys suuruusluokka-arviona valtakunnallisesti. 
Numeroiden selitteet:  

1) pakokaasujen  aiheuttama syöpä  
2) pakokaasujen  aiheuttama  tai  pahentama  vakava sairaus, erityis-

herkät, esim.  astma  
3) pakokaasujen  aiheuttama hengitystieärsytys  
4) melun  aiheuttama vakava unen  tai  keskittymiskyvyn  häiriö  
5) pakokaasujen  aiheuttama hyvinvoinnin aleneminen  
6) melun  aiheuttama hyvinvoinnin aleneminen 

Tarkastelluissa  maissa käytössä olevat melun  ja pakokaasun terveysvaiku-
tusten arvottamismallit  ovat kaikki yksinkertaisia  ja  puutteellisia, eikä niistä 
mikään ole sellaisenaan sovellettavissa Suomeen. Terveysvaikutusten arvot- 
tammen  on  nykytiedon pohjalta kyseenalaista. Lisäksi  koko  kysymyksena-
settelu  on  ongelmallinen - onhan kysymys arvoista, joiden rahallinen mittaa-
minen  on  hyvin vaikeaa. 

Vaikka terveysvaikutusten kvantitatiivinen arviointi onkin hyvin vaikeaa  ja 
 osin mandotonta,  ja  vaikka todellisuutta luotettavasti kuvaavaa mallia ei voi-

dakaan luoda, ei  se  vähennä vaikutusten merkitystä. Päinvastoin, kvalitatiivi
-sen  arvioinnin merkitys  vain  korostuu tiehankkeiden ympäristövaikutusten  ar-

viointiprosessissa.  Se,  että vaikutuksia ei osata arvottaa, ei poista niitä.  
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LuTE 	Valtioneuvoston ohi earvopäätög 

nro  537/84  

Valtioneuvoston päätös  
iImn  laatua koskevista ohjeista 

Annettu Hclsingtss  28  piivani kesikuuta  1984  

Valtioncu'osto  on 2)  paivana  tammikuuta  1982  annetun ilmansuojclulain  (67/82) 9 §:n  nojalla 
ympartstöministccjon csittclysta paattanyt:  

15  
Objearvor 

Ilman pilaancumisen ehkäisemises.sä  on  ohee-
na.  etta  rikkidioksidin, hiukkasten, typpidiok.si

-din  ja  hiilimonoksjdin kcskirniaräinen  pitoisuus 
ulkoilmassa  on 2, 5  ja  4  momcntissa  ma.  nituin 
poikkcuksin eniritlan  seuraava: 

cauum.ii 
I,flr 	 uk3 	 pI(OUUU$  

rikkidioksidi 
(SO 2 )  vuosi  40  pgIm 1  

vuorokausi  200  /.LgIrn 3  
tunti  500 	g/m 1  

hiukkisc  vuosi  60 	zgIm 1  
(kokonaisleijuma)  vuorokausi  150  p..g/m 3  

typpidioksidi 
(NO 2 )  vuorokausi  150  jg/m 1  

tunti  300 	gfm 
h  iilimonoksjdi  
(CO) 8  tuntia  10  mg/rn 1  

tunti  30  mg/rn 1  

Ilman rikkidioksidipitoisuuden vuorokausikes-
kiarvo voi yhden kerran  30  vuorokauden pituisen 
jakson kuluessa ylittia  1  rriomentm  taulukossa 
annetun vuorokausikeskjarvon. kuitenkin  win, 

 että korkeintaan kaksi prosenttia vuorokaustkes-
kiarvoista  on  yhden vuoden pituisen jakson kulu-
essa suurempia kuin taulukon arvo. ilman rikki-
dioksidipitoisuuden tunrikeskiarvoistz voi yksi 
prosentti  30  vuorokauden pituisen jakson kulues-
sa olla suurempi kuin taulukoc tuntikeskiario. 

Ilm2n hiukk.aspitoisuuden vuorokausikcskiar
-voista voi kolme prosenttia  60  vuorokauden pi-

tuisen jakson kuiucssa ylittaa  I  momentin  taulu-
kossa annetun vuorokaustkeskiarvon, kuitenkin 
niin, että korkeintaan kaksi prosenttia vuorokau-
sLkcskial-voisu yhden vuoden pituisen jakson ku-
luessa  on  suurempia kuin taulu.kon arvo. 

Ilman ryppidioksidipitoisuuden vuorokausikes. 
kiarvo voi yhden kerran  30  vuorokauden pituisen 
jakson kuluessa ylxttai  1  momenun  taulukossa 
annetun vuorokausikcskjai-von  kuitenkin niin, 

 etta  korkeintaan kaksi proscnwa vuorokausikes-
kiarvoista  on  yhden vuoden pituisen jakson kulu-
essa suurempia kuin taulukon arvo. Ilman typpi-
dioksidipitoisuuden runtikcskiarvoista voi yksi 
prosentti  30  vuorokauden pituisen jakson kulues-
sa olla suurempi kuin taulukon runtikcskiarvo  

25  
Aluediine ohjearl'o  

Ilman pilaantumisen ehkIisernisessä  on  pynt-
tava  siihen,  etta  ilman rikkidioksidipitoisuus ei 
laajoilla maa-  ja metsätalousalueiia  tai  luonnon-
suojelun kannalta merkitykscllisilla alueilla yhtä 

 25 p-g/m vuosikeskiarvona.  

35  
Pithdn aJan  tavoite  

Urnansuojclun  yleisessä kchirtImiscssa  on pit- 
kiri ajan tavoitteena saavuttaa kznsallisin  ja  kan-
sainvälisin toimin  se,  että ilmasta maahan  ja 

 vesiin laskeutuvien rikkiyhdisreiden mIän rikiksi 
laskettuna  (rzkkilaskcuma)  ei  2  §:ssa carkoitetuilla 

 alueilla ole suurempi kuin  0,5 g n 2  vuxicss  

45  
Tdyldnröönpano -ohjcr 

Ympanstöministeniö  antaa tarkempia ohjeita 
ilman laadun mirtaus-  ja rnhmnirysmcnetclmjsu  a 

 niiden soveltamisesta sekä  taman paatöksen 
 muusta riytintöönpanosta  

55  
Voimaa  fIL/JO 

Täini plätös  tulee voimaan  1  paivän  syyskuu-
ta  l984  



TIEHALLITUKSEN  SISÄISIÄ JULKAISUJA  

30/1 991  Vuokratut kuljetusvälineet  ja työkoneet  sekä tielattoksen oma kalusto 
omajohtoisissa töissä. Talous-  ja tietotuki  

31/1991  Vieraan kaluston laskenta, lomakkeiden täyttöohjeet. hEL  4003636. 
 Tekniset palvelut  

32/1991  Moreenin  käyttö tierakenteissa. Oulun tuotantotekninen kehitysyksikkö  

33/1991  Ympäristöasioiden yhdyshenkilöt tiehallituksessa  ja tielaitoksessa  1991. 
 Kehittämiskeskus  

34/1991  Painotuoteluettlelo  1.11.1991.  Hallintopalvelut  

35/1991  Tierekisterin laadunvalvonta  1988.  Tutkimuskeskus  

36/1991  Materiaalitoimintojen kehittämisen jatkoselvitys. Resurssipalvelut  

37/1991  Tielaitoksen  ja  kuntien yhteistyön pääperiaatteet teiden kunnossapidossa. 
Kuopion tuotantotekninen keh itysyksikkö  

38/1 991  Kunnossapidon  resurssit  ja  omavaraisuus. Kuopion tuotantotekninen 
kehitysyksikkö  

39/1 991  Koerakenteita  turve- ja silttipehmeikölle.  Oulun tuotantotekninen 
ke  h  itysyksikkö  

40/1991  Ympäristöosaaminen tielaitoksessa. Kehittämiskeskus  

41/1 991  Tielaitos  ja  suomalainen tienkäyttäjä. Tieliikenteen palvelut  

42/1 991  Riista-aitakokeilu valtatieflä  6,  Rautjärvi; seurantatutkimuksen  väliraportti  I, 
 TIEL  4000006.  Tutkimuskeskus  

43/1991 Tie 2010  suunnitteluaineistoa; tieluokitus  ja  tiestön kehittämistaipeen 
tierekisteriseulontoja. Esikunta  

44/1991 Lumen  poisto tieluiskatta. Oulun tuotantotekninen kehitysyksikkö  

45/1991  Tieliikenneonnettomuudet eri nopeusrajoituksilla vuonna  1990. 
 TIEL  4001828-91 

1/1 992 	Tulosohjauksen  kehittäminen. Esikunta  

2/1992 	Pölynsidonta tehtaatta haettavalla kalsiumkloridiliuoksella (CaCl 2).  
Kuopion tuotantotekninen kehitysyksikkö  

3/1 992 	Tietiikenteen  päästöjen haittojen kustannukset. TIEL  4000007 

4/1992  Tamtron-ajoneuvovaa'an  tarkkuus  ja käyttövarmuus. TIEL  4000008 

5/1 992 	Yksityistielain valtionavustusjärjestelmän  hoito; käsikirja. TIEL  4000009 

6/1992 	Perustienpidon tiepiirikehysten jakomalli.  Esikunta  

7/1992 	Tiehöylän kaltevuusmittarit  ja teränsäätöautomatiikka; Sloper- ja Vammas- 
mittareiden testaus.  Tampereen tuotantotekninen kehitysyksikkö TIEL  4000010  
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