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● Tausta ja tavoite

● Haittakustannusten mallinnus

● Mallin käyttö ja johtopäätökset
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Sisältö
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Ympäristövaikutusten rahallinen 
arvottaminen



● Globaalisti saasteet (lähinnä ilmansaasteet) ovat vuosittain 
eniten ennenaikaisia kuolemia (9 milj.) aiheuttava 
ympäristöriski

● Suomessa ilmansaasteet aiheuttavat vuosittain arviolta 
2000 ennenaikaista kuolemaa, vaikka:

○ PM2.5 vuosikeskiarvot pääosin WHO:n suositusarvojen alapuolella

○ WHO arvioinut Suomen ilmanlaadun maailman parhaaksi

● Ihmisen toiminnasta aiheutuu ulkoiskustannuksia, joita 
saastuttaja ei useimmiten maksa

● Ilmansuojelupolitiikassa tavoitteena pitäisi olla aina 
haittavaikutusten vähentäminen

● Arvottamalla saasteiden aiheuttamia terveyshaittoja 
rahallisesti voidaan tehdä kustannus-hyötyanalyysi 
päästövähennystoimenpiteille
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Ilmansaasteiden terveysvaikutukset



● Tarkastellut ilmansaasteet:

○ Primääriset pienhiukkaset (PM2.5) ja tärkeimmät 
sekundäärihiukkasia aiheuttavat päästöt (SO2, NOx, 
NH3)

● Haittakustannukset arvioitu vaikutuspolkumenetelmällä:
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Mallinnusmenetelmät

Simuloitu muutos 
päästöissä

Mallinnettu muutos 
PM2.5-
pitoisuuksissa

Mallinnettu 
väestöaltistus 
pienhiukkasille

Laskennalliset 
terveysvaikutukset 
ja kustannukset



Pitoisuuskarttoja verrataan 
väestökarttoihin 250 x 250m hilassa
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Tulisijojen käytöstä syntyvät 

PPM2.5-pitoisuudet

Teollisuuden SO2-päästöistä syntyvät 

PM2.5-pitoisuudet
Väestötiheys



● Huomioidut terveyshaitat:
○ Ennenaikainen kuolema

○ Krooninen keuhkoputkentulehdus, astma

○ Sairaalakäynnit (sydän-/hengityselinsairaudet)

○ Poissaolo töistä ja alentunut työkyky

● Ennenaikaisen kuoleman arvottaminen
○ Käytetty kahta yleistä metodia:

○ VOLY (Value of Life Year)

○ VSL (Value of Statistical Life)

● Terveysvaikutusten laskeminen
○ Kun PM2.5-pitoisuus nousee 1 µg/m3, tarkastellun 

terveyshaitan esiintymisen todennäköisyys kasvaa 
x % lähtötilanteeseen verrattuna
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Terveysvaikutukset 



Taajamaruudun määritelmä (250 
x 250m hilassa)

● Vähintään 200 asukasta 

● Rakennukset vähintään 200m 
etäisyydellä toisistaan
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Taajama/haja-asutusalue

Taajamaa Ivalossa 
www.mapio.net
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IHKU-haittakustannusmalli

Päästövähennyksen sijainti

Matalan päästökorkeuden lähteet Taajama Haja-asutus

Tieliikenne, Primääri-PM2.5 1401 (802–3203 ) 13 (7.6–31)

Muu liikenne ja työkoneet, Primääri-PM2.5 170 (100–390) 5.0 (2.8–11)

Pientalojen takat ja kiukaat, Primääri-PM2.5 70 (40–160) 8.7 (4.8–19)

Kaikki alueet

Kesämökkien takat ja kiukaat, Primääri-PM2.5 5.5 (3.1–13) 

Pientalojen puukattilat, Primääri-PM2.5 12 (6.6–27)

Liikenne ja työkoneet, NOx-> sekundääri-PM2.5 0.82 (0.46–1.8)

Maatalous, NH3-> sekundääri-PM2.5 1.2 (0.70–2.8)

Korkeat piiput Etelä-Suomi Pohjois-Suomi

Voimalaitokset ja teollisuus, Primääri-PM2.5 10 (5.8–24) 5.7 (3.2–13)

Kaikki alueet

Voimalaitokset ja teollisuus, SO2-> sekundääri-PM2.5 1.3 (0.73–3.1)

Voimalaitokset ja teollisuus, NOx-> sekundääri- PM2.5 0.43 (0.24–1.0)

1 VOLY keskiarvo (Value Of Life Year, Elinvuoden tilastollinen arvo) 160 000 €
2 VOLY mediaani (Value Of Life Year, Elinvuoden tilastollinen arvo) 69 000 €
3 VSL keskiarvo (Value of Statistical Life, Elämän tilastollinen arvo) 2,65 milj. €.

Yhden päästöyksikön vähentämisellä saavutettavat terveyshyödyt rahallisesti arvioituna 
(1000 €/tonni)



● 1. Informaatiokampanja paremmista tulisijojen 
käyttötavoista

○ Koko maan laajuisen kampanjan arvioitu kustannus 
300k€

○ Arvioitu PM2.5-päästövähennyspotentiaali 0,5 kt/a

● 2. Lietelannan ja virtsan sijoituslevitys

○ Nettokustannus 3,7 M€/a

○ Arvioitu NH3-päästövähennyspotentiaali 4,2 kt/a

● IHKU-nettilaskuri:
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Käyttöesimerkkejä

https://wwwp.ymparisto.fi/IHKU/haittakustannuslaskuri/



● Kansalliset tason ilmansuojelustrategiat

● Kuntatason strategiat

● Yksittäisen laitoksen päästövähennystoimenpiteet?

● Haasteita

○ Pystyttävä arvioimaan toimenpiteillä saavutettava 
päästövähennys tonneina

○ Karkean tason arvio
• Kaikkia vaikutuksia ei ole huomioitu

• Terveyskustannusten arvioissa suuri hajonta

• Tulokset keskiarvoja
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Mahdollisia käyttökohteita



● Päästövähennyksillä potentiaalia merkittäviin hyötyihin, 
vaikka Suomessa verrattain hyvä ilmanlaatu

● Suurimmat terveyshyödyt, kun vähennetään 
hiukkaspäästöjä matalan päästökorkeuden lähteistä 
taajamissa

● Haittakustannusmalli voi olla hyödyllinen työkalu 
investointien kohdentamisessa

○ Useimmat tekniset vähennyskeinot kustannustehokkaita

● Kustannusarviot konservatiivisia (myös VSL-metodilla)

● Työkalu vapaassa käytössä asiantuntijoille

○ Palaute käyttökokemuksista tervetullutta!
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Johtopäätökset
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Kiitos!

Malli ja hankkeen loppuraportti:
http://www.syke.fi/hankkeet/ihku/ihkumalli

mikko.savolahti@ymparisto.fi

+358 29 5251595

Suomen ympäristökeskus SYKE


