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1. Johdanto 

1.1  Vieraslajit Itämeressä 

 

Vieraslajit ovat ihmisen avulla uudelle alueelle levinneitä eliölajeja. Ihmisten avulla lajit voivat 

ylittää maantieteellisiä ja ekologisia esteitä, joiden yli ne eivät itse pääsisi (Leppäkoski ja Olenin 

2000). Jotkin levinneistä vieraslajeista ovat haitallisia uudessa ympäristössä: niillä voi olla 

vaikutuksia ekosysteemeihin, talouteen ja ihmisten terveyteen (IMO 2004). Vieraslajia on vaikeaa 

hävittää vesiekosysteemistä pysyvän kannan muodostuttua, joten vieraslajien torjunnassa 

kannattaa keskittyä erityisesti leviämisen ennaltaehkäisyyn (Eno ja Hamer 2002). 

 

Itämeri on suuri murtovesiallas, joka on melko eristyksissä muista merialueista. Se on yhteydessä 

Pohjanmereen kapeiden Tanskan salmien kautta. Tämän maantieteellisen esteen lisäksi 

vieraslajien leviämistä rajoittaa ekologinen este: siirryttäessä Pohjanmereltä Itämerelle meriveden 

suolaisuus alkaa laskea nopeasti. Tämä rajoittaa korkeaa suolaisuutta vaativien merilajien 

leviämistä Pohjanmereltä Itämerelle. Suolaisuudessa on eroja alueiden välillä Itämeren sisälläkin: 

vaihteluväli on noin 1–24. Siten Itämereen voi asettua niin murtoveden, meriveden kuin 

makeanveden lajeja (Leppäkoski ja Olenin 2000). Itämereen on kulkeutunut vieraslajeja jo satoja 

vuosia sitten: esimerkiksi merirokkoa (Balanus improvisus) on havaittu 1800-luvulta asti ja 

hietasimpukka (Mya arenaria) saattoi saapua jo 1100- tai 1200-luvulla (Leppäkoski ym. 2002). 

Vuoteen 2015 mennessä Itämereen on saapunut 132 vieraslajia, joista 59 % on muodostanut 

pysyvän kannan jonnekin päin Itämerta (Ojaveer ym. 2017).  

 

Vesieliöt voivat ihmisavusteisessa leviämisessä siirtyä paikasta toiseen esimerkiksi laivojen, 

vesiviljelyn ja kanaalien välityksellä. Kun laji on ihmisen myötävaikutuksella ylittänyt luonnollisen 

leviämisesteen, kuten valtameren, se voi myös jatkaa levittäytymistä uusille alueille itsenäisesti. 

Laivojen mukana kulkeutuminen runkoon kiinnittyneenä tai painolastivedessä on merkittävin tapa, 

jolla vieraslajit leviävät Itämereen  (Ojaveer ym. 2017). Painolastivesi on laivan säiliössä olevaa 

vettä ja tähän sekoittunutta ainesta. Sen tarkoituksena on pitää laiva tasapainossa merimatkan 

ajan, kun laivassa ei ole riittävästi lastia  (Gollasch ym. 2002, IMO 2004, Minchin ja Gollasch 2002). 

Silloinkin kun laivassa on täysi lasti, painolastivesisäiliöön jää usein jonkin verran vettä, jota säiliön 

pumppu ei pysty poistamaan. Kun laivaan otetaan painolastivettä satamasta, siirtyy säiliöön myös 
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vesipatsaassa esiintyviä eliöitä (Minchin ja Gollasch 2002). Jos alus sitten purkaa vesilastin 

määräsatamaan ilman erityisiä toimenpiteitä, eliötkin voivat siirtyä uuteen paikkaan (IMO 2004). 

 

Aiemmin laivoissa käytettiin painolastina kiinteää maa-ainesta (Minchin ja Gollasch 2002). Kun 

laivojen runkoja alettiin rakentaa teräksestä 1800-luvun lopulla, vesi korvasi pian kiinteän maan 

painolastina (Gollasch ym. 2002) ja loi vesieliöille uuden väylän leviämiseen. Vieraslajien 

leviämistahti on edelleen kiihtynyt 1900-luvulta alkaen. Alusten nopeutuessa matka-ajat ovat 

entistä lyhyempiä, joten eliöt pysyvät todennäköisemmin hengissä matkan ajan. Myös 

laivaliikenteen määrä on jatkuvasti kasvanut. Lisäksi aluksista rakennetaan entistä suurempia, 

jolloin ne kantavat suuremman tilavuuden painolastivettä (Leppäkoski ja Olenin 2000). 

 

 

1.2  IMO:n Painolastivesien käsittelyä koskeva kansainvälinen yleissopimus 

 

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (International Maritime Organization, IMO) hyväksyi 13.2.2004 

painolastivesien käsittelyä koskevan yleissopimuksen (International Convention for the Control 

and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments). Sopimuksen oli määrä astua voimaan 12 

kuukauden kuluttua siitä, kun sopimuksen oli allekirjoittanut ainakin 30 valtiota, joiden osuus 

maailman kauppalaivaston tonnistosta on vähintään 35 % (IMO 2004). Riittävä määrä 

allekirjoituksia tuli täyteen 8.9.2016, joten sopimus astui voimaan 8.9.2017 (IMO 2017b). 

Sopimuksen tarkoituksena on estää haitallisia vieraslajeja leviämästä laivojen painolastiveden 

mukana alueelta toiselle. Sopimuksen mukaan painolastivesi tulee lajien leviämisriskin 

pienentämiseksi vaihtaa ulapalla tai käsitellä satamassa siten, että sen sisältämät eliöt kuolevat. 

Painolastiveden vaihtaminen on hyväksytty väliaikaisena toimenpiteenä toistaiseksi, kunnes 

siirrytään kokonaan käsittelyyn. Säännöt koskevat lähes kaikkia sopimuksen osapuolten laivoja, 

jotka käyttävät vettä aluksen tasapainottamiseen (IMO 2004). Painolastiveden vaihdon ja 

käsittelyn voi kuitenkin jättää kokonaan väliin poikkeusluvalla, jos riskin haitallisten lajien 

leviämiseen katsotaan olevan hyväksyttävän pieni (IMO 2017a). Painolastivettä ei tarvitse vaihtaa 

myöskään silloin, jos se vaarantaa turvallisuuden tai kohtuuttomasti hidastaa laivan matkaa (IMO 

2004). 
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Painolastiveden vaihtaminen on suoritettava pääsääntöisesti vähintään 200 meripeninkulmaa (1 

mpk = 1,852 km) rantaviivasta ja vaihtopaikalla vedellä täytyy olla syvyyttä ainakin 200 metriä. 

Mikäli näitä vaatimuksia ei voi toteuttaa, täytyy painolastivesi vaihtaa mahdollisimman kaukana 

rantaviivasta – kuitenkin vähintään 50 meripeninkulman etäisyydellä. Tässäkin tapauksessa 

syvyyden täytyy olla edelleen vähintään 200 metriä. Jos ei ole mahdollista täyttää edeltäviä 

vaatimuksia, aluksen määränpäänä oleva valtio voi määrittää alueen, jossa painolastivesi 

vaihdetaan (IMO 2004). 

 

Painolastiveden vaihdossa 95 % painolastivesisäiliön sisältämän veden tilavuudesta on 

uusiuduttava. Tällöin katsotaan, että lähtösataman eliöstöstä on säiliössä jäljellä niin pieni määrä, 

että riskiä ei oikeastaan ole. Vaihto voidaan suorittaa tyhjentämällä säiliö ja täyttämällä se 

uudestaan vedellä tai pumppaamalla 3 kertaa painolastivesitankin tilavuuden verran vettä säiliön 

läpi. Mikäli on todistettavissa, että 95 % vesitilavuudesta vaihtuu vähemmälläkin pumppaamisella, 

tämä pienempi määrä riittää (IMO 2004).   

 

Painolastivettä vaihdettaessa mereen vapautuu eliöitä ja vastaavasti painolastivesisäiliöön päätyy 

uusia eliöitä. Tästä huolimatta menetelmän katsotaan ehkäisevän vieraslajien leviämistä, koska 

rannikon eliölajien ei uskota selviävän ulappaolosuhteissa. Vastaavasti ulapalla painolastiveteen 

joutuneet eliöt eivät todennäköisesti säily hengissä, kun ne päätyvät rannikolla takaisin mereen 

(Gollasch ym. 2007). Lisäksi ulapalla eliöiden tiheys vesipatsaassa on paljon pienempi kuin 

rannikolla, joten säiliön eliömäärä pienenee painolastivettä vaihdettaessa pienentäen samalla 

riskiä uusien lajien siirtämiseen laivan määränpäähän. Joskus voi tosin käydä niinkin, että vaihdon 

jälkeen säiliössä onkin enemmän eliöitä, mikä voi johtua esimerkiksi suurista leväkukinnoista. 

Monissa satamissa vesi on makeaa ja painolastiveden vaihtaminen suolaisessa meressä 

vähentääkin erityisesti makeanveden lajien mahdollisuuksia levitä meren yli. Jos useampi laiva 

toisaalta vaihtaa painolastivettä samassa paikassa, vieraslajit voivat siirtyä laivasta toiseen ja levitä 

uusille alueille (Gollasch ym. 2007). 

 

Kun siirrytään painolastiveden vaihtamisesta käsittelyyn, laivoihin on asennettava painolastiveden 

käsittelylaitteisto. Kansainvälisen merenkulkujärjestön ohjeistuksen mukaan painolastiveden 

käsittely voidaan suorittaa fysikaalisesti, kemiallisesti tai biologisesti ja erilaisia menetelmiä voi 

myös yhdistellä (IMO 2004). Menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi UV-säteilyä, 
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lämpökäsittelyä, ultraääntä, suodattamista ja erilaisia kemikaaleja kuten otsonia, vetyperoksidia, 

biosidejä ja klooria (Tsolaki ja Diamadopoulos 2010). 

 

Käsittelyn jälkeen painolastivedessä täytyy olla kuutiometrissä alle kymmenen kappaletta 

elinkelpoisia eliöitä, jotka ovat lyhimmältä läpimitaltaan suurempia tai yhtä suuria kuin 50 µm, ja 

millilitrassa alle kymmenen eliötä, joiden lyhin läpimitta on suurempi tai yhtä suuri kuin 10 µm 

mutta pienempi kuin 50 µm. Muutamalle ihmisen terveyttä uhkaavalle mikrobille on lisäksi omat 

tiukemmat määräyksensä: näitä ovat myrkyllinen Vibrio cholerae, Escherichia coli ja suolistossa 

esiintyvät enterokokit (IMO 2004). Laiva laskee satamaan vähemmän eliöitä painolastiveden 

käsittelyn jälkeen verrattuna siihen, että painolastivesi on vaihdettu ulapalla. Käsittelykään ei silti 

täysin poista riskiä lajien siirtymiseen. Laivaan saattaa mahtua jopa yli 100 000 tonnia 

painolastivettä, joten eliöitä voi käsittelyn jälkeenkin olla sen verran, että ne saattavat joissain 

tilanteissa muodostaa elinkelpoisia populaatioita uudelle alueelle. Lisäksi käsittelyn säännökset 

eivät ota lainkaan huomioon eliöitä, joiden pienin läpimitta on alle 10 µm. Näin pienien eliöiden 

joukossa voi olla haitallisia vieraslajeja, kuten kukintoja muodostavia leviä (Gollasch ym. 2007). 

 

Kaikkiin uusiin laivoihin, jotka rakennetaan painolastivesisopimuksen astuttua voimaan, täytyy 

rakentamisen yhteydessä asentaa laitteet painolastiveden käsittelyyn (IMO 2018). Aiemmin 

rakennettujen laivojen on porrastetun siirtymäajan kuluessa saatava vastaavat välineet (IMO 

2004).  Siirtymäajassa viimeistenkin laivojen on asennettava laitteet painolastiveden käsittelyyn 

syyskuuhun 2024 mennessä (IMO 2018). 

 

Itämerellä ei ole aluetta, joka täyttäisi kaikki ehdot painolastiveden vaihtamiseen. Kun etäisyys 

rannasta on riittävän suuri, meri on liian matala, kun taas kaikki syvänteet ovat liian lähellä rantaa. 

Kauempaa saapuvien laivojen täytyykin vaihtaa painolastivetensä Atlantilla ennen kuin ne 

saapuvat Itämerelle. Itämerellä etäisyydet ovat lyhyitä verrattuna valtameriin, joten eliöt selviävät 

helpommin Itämeren sisäisillä laivamatkoilla.  Itämereen kerran päästyään lajit myös 

todennäköisesti leviävät alueen sisällä ilman ihmisten avustusta, ellei suolaisuus, lämpötila tai 

muut tekijät rajoita niiden liikkumista. Siksi Itämeren suojelukomission (Helsinki Commission, 

HELCOM) merenkulkuryhmä (Maritime group) on päättänyt, että Itämeren sisäisillä matkoilla 

painolastivettä ei välttämättä tarvitse vaihtaa eikä käsittelyäkään vaadita siihen asti, kunnes se on 

pakollista kaikille laivoille (Stankiewicz ym. 2010). 
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1.3  Kohdelajien valinta riskien arviointiin 

 

Mikäli laivan omistaja tai kuljettaja haluaa selvittää, onko mahdollista anoa poikkeuslupa eli 

vapautusta painolastiveden käsittelyä ja vaihtamista koskevista velvoitteista, hänen täytyy olla 

yhteydessä kohdesataman merialueen vastuuviranomaisiin, jotka suorittavat riskinarvioinnin tai 

vaativat laivaoperaattoria tekemään tämän. Riskien arvioinnissa määritetään haitallisten 

vieraslajien siirtymisen mahdollisuutta laivamatkalla kahden sataman välillä ja siirtymisen 

mahdollisia seurauksia. Kansainvälinen merenkulkujärjestö hyväksyy riskien arviointiin kolme 

menetelmää, joita voi myös yhdistellä: 1) verrataan satamien ympäristöoloja kuten lämpötilaa ja 

suolaisuutta, 2) verrataan satamien alkuperäis- ja vieraslajien esiintyvyyden päällekkäisyyttä 

tarkoituksena arvioida ympäristön samankaltaisuutta ja määrittää lajit, jotka saattavat levitä ja 

muodostaa kannan vastaanottavalle alueelle tai 3) arvioidaan tiettyjen niin sanottujen kohdelajien 

levinneisyyttä ja ominaisuuksia (IMO 2017a). Tämä opinnäytetyö keskittyy kohdelajeihin 

painottuvaan riskiarviointiin. 

 

Riskien arvioinnin ja riskienhallinnan kohdelajit ovat lajeja, joiden katsotaan aiheuttavan 

mahdollisesti vahinkoa ympäristölle, ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai resursseille. Kohdelajit 

määritellään satamalle, valtiolle tai maantieteelliselle alueelle. Arvioinnissa verrataan aluksen 

lähtö- ja tulosatamissa esiintyviä kohdelajeja. Mukaan otetaan kaikki kohdelajit, joita on havaittu 

lähtösatamassa mutta ei määränpäässä ja arvioinnissa tarkastellaan näiden kohdelajien 

mahdollisuuksia siirtyä ja selvitä vastaanottavalla alueella. Tarkastelussa esimerkiksi selvitetään, 

millaisia elinympäristöjä ja ympäristöoloja alueella on, ja verrataan näitä kohdelajien 

elinvaatimuksiin (IMO 2017a). 

 

Jos sama kohdelaji esiintyy sekä lähtö- että vastaanottosatamassa, voi olla mahdollista jättää se 

pois riskien arvioinnista, ellei se ole erityisen kontrollin alla. On kuitenkin syytä huomioida, että 

kohdelajin jatkuva siirtyminen painolastiveden mukana voi vakiinnuttaa tai vahvistaa sen kantaa 

määränpäässä. Pelkästään kohdelajeja painottavassa riskien arvioinnissa uhkana on, että jonkin 

kohdelajin olemassaolo lähtösatamassa jää havaitsematta. Kohdelajiperusteisessa riskien 

arvioinnissa voi olla myös ongelmallista määrittää, mitkä eliöt saattavat olla haitallisia, koska 

menetelmä on osin subjektiivinen ja sisältää epävarmuutta (IMO 2017a). Mikäli riskin arvioidaan 
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olevan hyväksyttävällä tasolla, on mahdollista myöntää poikkeuslupa painolastiveden vaihtamisen 

ja käsittelyn ohittamiseen (IMO 2017a).  

 

Mahdollisesti haitalliset vieraslajit muodostavat kohdellajilistan, jota hyödynnetään reittikohtaisen 

riskin arvioinnissa. Kansainvälisen merenkulkujärjestön ohjeiden pohjalta ensimmäinen 

kohdelajilista Itämerelle ja koillis-Atlantille tehtiin vuonna 2013 (HELCOM 2013). Kesäkuussa 2015 

HELCOM hyväksyi korjatun Itämeren kohdelajilistan, ja suurin osa HELCOM-valtioista puoltaa sitä. 

Kohdelajeja oli tuolloin 41, mutta määrää päivitetään tarpeen mukaan tiedon karttuessa (HELCOM 

2015). 

 

Kansainvälisen merenkulkujärjestön ohjeet kohdelajien määrittämiseen ovat suuripiirteisiä. 

COMPLETE-hankkeessa (Completing Management Options in the Baltic Sea Region to Reduce Risk 

of Invasive Species Introduction by Shipping1) on kehitetty Itämeren kohdelajien valintaan 

tarkempia kriteerejä selityksineen (Gollasch ym. 2020). Neljä pääkriteeriä tarkastelevat sitä, onko 

lajin mahdollista levitä uudelle merialueelle painolastiveden mukana, lajin mahdollisia vaikutuksia 

ympäristössä ja yhteiskunnassa, lajin aiempaa leviämishistoriaa alkuperäiseltä 

esiintymisalueeltaan sekä sen nykyistä levinneisyyttä.  

 

Gollaschin ym. (2020) kriteerit on tarkoitus käydä läpi hyödyntämällä eliöstä olemassa olevaa 

tietoa, joka joko puoltaa tai ei puolla kriteerien täyttymistä ja edelleen eliön valintaa kohdelajiksi. 

Lopputuloksena laji yksiselitteisesti joko valitaan tai ei valita kohdelajiksi. Todellisuudessa 

kriteerien täyttymiseen liittyy eri lajien osalta eriasteisia epävarmuuksia. Epävarmoissa tilanteissa 

on suositeltu käytettävän varovaisuusperiaatetta (Gollasch ym. 2020). Eliölajit, joista ei ole varmaa 

tietoa, saattavat siten suoraan päätyä valituiksi kohdelajeiksi, mutta on olemassa myös riski, että 

ne voivat jäädä kokonaan luokittelematta. Gollaschin ym. (2020) kriteerien pohjalta ei Itämeren 

kohdelajilistaa ole toistaiseksi vielä päivitetty. 

 

 

 

 

 
1 https://balticcomplete.com/ 
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1.4  Tutkielman tavoite 

 

Vieraslajien leviämiseen ja vaikutuksiin Itämeressä liittyy eriasteisia epävarmuuksia. Itämeri on 

muiden merialueiden tavoin jatkuvassa muutostilassa, ja vieraslajit vaikuttavat Itämeren 

ekosysteemiin yhdessä muiden muutospaineiden, kuten ilmastonmuutoksen ja rehevöitymisen, 

kanssa (Bonsdorff 2006, Occhipinti-Ambrogi 2007). Painolastivesiyleissopimuksen mukaisten 

reittikohtaisten poikkeuslupa-anomusten riskiarvioissa huomioitavien kohde-eliölajien 

määrittäminen kuitenkin edellyttää lajien luokittelemista mm. näiden epävarmojen muuttujien 

suhteen. Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on kehittää malli, joka kuvaa kohdelajien 

valintaan käytettyä kriteeristöä (Gollasch ym. 2020) mutta ottaa samalla huomioon 

kohdelajikriteerien täyttymiseen liittyviä epävarmuuksia ja ilmentää näin kohdelajin 

määrittämisen epävarmuutta. Työssä sovelletaan Bayes-verkkoja, jotka ovat 

todennäköisyyspohjaisia luokitteluun soveltuvia malleja (Korb ja Nicholson 2011). Kehitettyä 

mallia  testataan vieraslajeihin perehtyneiden asiantuntijoiden avulla neljälle esimerkkilajille. 

 

 

2. Aineisto ja menetelmät  

2.1  Bayesilainen päättely ja Bayes-verkot 

 

Koska tutkielman tarkoituksena oli luoda Gollaschin ym. (2020) kohdelajien valintakriteerien 

täyttymiseen liittyvää epävarmuutta ilmentävä malli, valittiin mallinnusmenetelmäksi Bayes-

verkot, jotka perustuvat bayesilaiseen päättelyyn. Bayes-verkot ovat hyödyllinen työkalu 

ympäristötieteissä, joissa muuttujiin sisältyy usein epävarmuuksia. Kun päätöksentekijöiden on 

tasapainoteltava ympäristövaikutusten ja yhteiskunnallisten vaikutusten välillä, Bayes-verkot 

voivat auttaa eri vaihtoehtojen hyötyjen arvioinnissa ja siten päätöksenteossa (Korb ja Nicholson 

2011). Bayes-verkkoja on käytetty esimerkiksi ilmastonmuutoksen vesistövaikutusten, 

rehevöitymisen ja kalatalouden hoidon analysoimisessa (Borsuk ym. 2004, Kuikka ja Varis 1997, 

Varis 1997).  

 

Kun tarkasteltavasta ilmiöstä on puutteellisesti tietoa, voidaan päätyä käsitykseen, joka ei täysin 

vastaa todellisuutta. Tällöin puhutaan tiedollisesta epävarmuudesta. Sopiva lähestymistapa 
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epävarmuutta sisältävän aineiston käsittelyyn on Bayesilainen päättely, joka perustuu ehdolliseen 

todennäköisyyteen (Korb ja Nicholson 2011, Myllymäki ja Tirri 1998). Bayesin teoreema voidaan 

esittää muodossa: 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐴 )

𝑃(𝐵)
 

Matemaatikko Thomas Bayes kehitti teoreeman 1700-luvulla (Korb ja Nicholson 2011). 𝑃(𝐴) on 

satunnaismuuttujan A ennakkotodennäköisyys ja 𝑃(𝐵) on satunnaismuuttujan B 

ennakkotodennäköisyys. Ennakkotieto kuvastaa sitä, millainen käsitys ilmiöstä on ennen 

todisteita.  𝑃(𝐴|𝐵) on A:n todennäköisyys ehdolla, että B tapahtuu. Se kuvaa tilannetta, jossa 

saadaan uusia todisteita B:n tilasta ja päivitetään näiden perusteella tietämystä A:n 

todennäköisyyksistä. Vastaavasti 𝑃(𝐵|𝐴) kertoo satunnaismuuttujan B ehdollisen 

todennäköisyyden, kun tiedetään että A tapahtuu (Korb ja Nicholson 2011). 

 

Bayesin menetelmän satunnaismuuttujat voivat olla diskreettejä, jolloin niillä on rajallinen määrä 

vaihtoehtoisia tiloja, tai jatkuvia, jolloin mahdollisia tiloja on äärettömän paljon (Charniak 1991). 

Bayesin teoreemassa A voi myös olla ehdollisesti riippuvainen useammasta kuin yhdestä 

muuttujasta.  

 

Bayes-verkko on bayesilaiseen päättelyyn perustuva graafinen todennäköisyysmalli, jota kuvataan 

muuttujia edustavilla solmuilla (ovaali) ja niiden välisiä ehdollisia riippuvuussuhteita kuvaavilla 

suunnatuilla linkeillä (nuoli) (Korb ja Nicholson 2011, Myllymäki ja Tirri 1998) (kuva 1). Bayes-

verkot eivät voi olla syklisiä, eli seuraamalla nuolia ei voi palata takaisin lähtömuuttujaan (Korb ja 

Nicholson 2011).  

 

Satunnaismuuttujien ollessa diskreettejä, kuten tässä työssä, niille määritellään vaihtoehtoiset 

tilat, joiden toteutumistodennäköisyyttä malli laskee. Todennäköisyyttä kuvataan suhteellisena 

lukuna hyödyntäen joko prosentuaalista asteikkoa (0-100 %) tai desimaalilukuja välillä 0 – 1.  Jokin 

tiloista toteutuu varmasti, joten tilakohtaiset toteutumistodennäköisyydet muodostavat 

todennäköisyyjakauman, joka summautuu 100 %:iin. Kun epävarmuutta ei ole, on muuttujan tila 

tunnettu, jolloin sen yhden tilan toteutumistodennäköisyys on 100 % ja kaikkien muiden 0 %. 

Nollatodennäköisyys tarkoittaa sitä, että kyseisen tilan toteutuminen vallitsevissa oloissa (ehdolla 

mallin muiden muuttujien tila) on mahdotonta. Muuttujan tilaan liittyy epävarmuutta silloin, kun 
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todennäköisyys on 0 % < P(x) < 100 %. Suurinta mahdollista epävarmuutta eli täydellistä 

ennustamattomuutta tai tietämättömyyttä edustetaan tasajakaumalla, jossa kaikkien tilojen 

todennäköisyydet ovat yhtä suuret. Esimerkiksi kahden vaihtoehtoisen tilan muuttujalla tämä 

tarkoittaa 50–50 % jakaumaa.   

 

Kuvassa 1 on esimerkki Bayes-verkosta, jossa muuttuja A on riippuvainen muuttujista B ja C. 

Esimerkin satunnaismuuttuja B on ehdollisesti riippuvainen muuttujasta C. Kaikilla verkon 

muuttujilla on kaksi vaihtoehtoista tilaa – muuttuja on joko tosi tai epätosi. Verkon graafisen 

esityksen taustalla jokaisella muuttujalla on todennäköisyystaulu, jossa määritellään muuttujien 

tilojen todennäköisyydet (kuva 1). Taulun kukin sarake edustaa muuttujalla C vaihtoehtoisten 

tilojen ennakkotodennäköisyyksiä ja muuttujilla A sekä B mahdollisten tilojen ehdollisia 

todennäköisyyksiä, kun A:n ja B:n vanhemmat ovat tosia tai epätosia. Esimerkiksi muuttujan A 

todennäköisyystaulussa näkyy, että A on tosi todennäköisyydellä 0,85 ja epätosi 0,15 sillä ehdolla 

että B on epätosi ja C on tosi. 

 

 

 

Kuva 1. Esimerkki kolmen muuttujan (A, B ja C) Bayes-verkosta. Vasemmalla on esimerkkiverkon 

graafinen esitys ja oikealla on muuttujien todennäköisyystaulukot. 

 

 

Kun mallia käytetään, saadaan tuloksena todennäköisyydet muuttujien A, B ja C tiloille malliin 

syötetyn todennäköisyystaulun pohjalta (kuva 2a). Muuttuja C:n tilojen todennäköisyydet ovat 

samat kuin ennakkotodennäköisyystaulussa kuvassa 1, kun taas muiden muuttujien 
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posterioritodennäköisyydet määräytyvät ehdollisten todennäköisyyksien ja muuttujan C 

todennäköisyyksien kautta edellä esitetyn Bayesin kaavan mukaan. Mikäli saadaan uutta tietoa 

jonkin muuttujan tilasta, tämä voidaan päivittää malliin. Jos esimerkiksi on saatu selville, että C on 

toteutunut, A:n ja B:n todennäköisyydet päivittyvät ehdollisten todennäköisyyksien kautta 

vastaamaan tätä tietoa (kuva 2b). 

 

 

Kuva 2. Esimerkkimallin määräämät todennäköisyydet muuttujien A, B ja C tiloille malliin syötetyn 

todennäköisyystaulun pohjalta (a), ja mallin päivittämät todennäköisyydet, kun uutena tietona on 

saatu selville, että C on varmasti tosi (b).  

 

 

2.2 Asiantuntijatieto tieteellisenä menetelmänä 

 

Todennäköisyyksien määrittämisessä Bayes-verkon todennäköisyystauluihin voidaan käyttää 

monenlaista tietoa, kuten havaintoaineistoja ja mallinnustuloksia. Aineistona voidaan käyttää 

myös todennäköisyysmuodossa kerättyä - eli elisitoitua - asiantuntijatietoa (Myllymäki ja Tirri 

1998, O'Hagan ym. 2006). Tällöin asiantuntijat arvioivat tutkimuksen kohteena olevasta 

epävarmuutta sisältävästä muuttujasta todennäköisyyksiä tukeutuen olemassa olevaan tietoon 

(French 2011, O'Hagan ym. 2006). Tarkoituksena on määrittää tutkittavaan muuttujaan liittyvää 

tiedon tasoa ja sitä vastaavaa epävarmuutta (O'Hagan ym. 2006, Nevalainen ym. 2018). 

Asiantuntijoilla täytyy olla tarkasteltavasta aiheesta vankka asiantuntemus, ja he suorittavat 

arviointinsa tarkkaan harkiten. Näin ollen heidän tuottamansa todennäköisyydet eivät vastaa  

henkilökohtaisia mielipiteitä (French 2011). Koska asiantuntijatieto perustuu tutkittuun tietoon 

aiheesta, sitä on perusteltua käyttää tieteellisenä menetelmänä. Asiantuntijaelisitointia käytetään 

a) b) 
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laajasti ympäristötieteissä riskienarvioinnissa erityisesti silloin, kun tieto on puutteellista tai 

ilmiöstä ei ole aiempia havaintoja tai kokemusta (Nevalainen ym. 2018).  

 

Gollaschin ym. (2020) kriteereissä alkuperäinen ajatus on, että asiantuntija arvioi lajin luokitusta 

jokaisen kriteerin suhteen ja valitsee muuttujan tilalle yhden vaihtoehdon, joka parhaiten vastaa 

hänen tietämystään asian tilasta. Epävarmoissa tilanteissa käytetään varovaisuusperiaatetta ja 

valitaan ”pahempi” vaihtoehto. Epävarmuus ja sen määrä jäävät näin ollen dokumentoimatta. 

Sovellettaessa todennäköisyyspohjaista lähestymistapaa Gollaschin ym. (2020) kriteereihin 

voidaan ilmentää kriteereihin liittyviä eriasteisia epävarmuuksia. Todennäköisyyspohjaisessa 

lähestymistavassa asiantuntijalle annetaan mahdollisuus arvioida asiaan liittyvää tietotasoa, jota 

hän voi ilmentää todennäköisyysjakauman avulla. Siten asiantuntija saa arvioihinsa sisällytettyä 

epävarmuutta. Mitä parempi tietotaso on, sitä vähemmän asiaan liittyy epävarmuutta.  

 

 

2.3  Tutkielman Bayes-verkkomalli 

 

Mallin rakenne 

 

Tutkielmaa varten rakennettiin kohdelajin valintalogiikkaa kuvaava Bayes-verkkomalli käyttäen 

Hugin Researcher 8.8 -ohjelmaa (kuva 3). Mallia rakennettaessa pyrittiin noudattamaan Gollaschin 

ym. (2020) artikkelissa esitettyä kriteeristöä. Mallissa keskellä on muuttuja Kohdelaji, joka edustaa 

lajin todellista luokitusta ja sisältää kolme vaihtoehtoista tilaa: “kyllä”, “potentiaalinen” ja “ei”. 

Näistä tiloista vain yksi on tosi, mutta koska tieto asiasta ei ole täydellistä, tuottaa malli 

muuttujalle todennäköisyysjakauman, joka edustaa vallitsevaa tietotasoa lajin oikeasta luokasta. 

Kohdelaji-muuttujaan tulee nuolia neljästä muuttujasta, jotka edustavat kohdelajin 

luokituskriteerejä: 1) Suhde painolastiveteen, 2) Vaikutukset, 3) Todisteita aiemmasta leviämisestä 

ja 4) Nykyinen levinneisyys (kuva 3). Kohdelajin luokka (tila) on siis ehdollisesti riippuvainen näistä 

neljästä pääkriteerimuuttujasta. Pääkriteerit ovat puolestaan ehdollisesti riippuvaisia 

vanhemmistaan eli alakriteereistä. Esimerkiksi Vaikutukset -pääkriteerin tila riippuu alakriteereistä 

Vaikutukset ihmisten terveyteen, Talousvaikutukset ja Ympäristövaikutukset (kuva 3). Taulukko 1 

erittelee mallin muuttujat ja niiden vaihtoehtoiset tilat 
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Kuva 3. Kohdelajin luokituskriteeristöä ja logiikkaa (Gollaschia ym. 2020 mukaillen) kuvaava Bayes-

verkkomalli. Mallin keskellä on kohdelajin luokitusmuuttuja, jonka tilajakauma määräytyy neljän 

pääkriteerin mukaan. Näiden tilat ovat puolestaan ehdollisia ensimmäisen ja toisen asteen 

alakriteereille.  
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Taulukko 1. Tutkielman Bayes-verkon muuttujat ja näiden mahdolliset tilat. 

Muuttuja Luokka Tilat 

Kohdelaji tavoitemuuttuja kyllä, potentiaalinen, ei 

Suhde painolastiveteen pääkriteeri kyllä, ei 

Löytynyt painolastivedestä alakriteeri 1. taso kyllä, ei 

Painolastivedessä kulkeutuminen 
todennäköistä 

alakriteeri 1. taso kyllä, ei 

Puuttuu pelaginen vaihe alakriteeri 2. taso kyllä, ei 

Syvällä sedimentissä alakriteeri 2. taso kyllä, ei 

Liian suurikokoinen alakriteeri 2. taso kyllä, ei 

Vaikutukset pääkriteeri ei-hyväksyttäviä, hyväksyttäviä 

Vaikutukset ihmisten terveyteen alakriteeri 1. taso ei-hyväksyttäviä, hyväksyttäviä 

Talousvaikutukset alakriteeri 1. taso ei-hyväksyttäviä, hyväksyttäviä 

Ympäristövaikutukset alakriteeri 1. taso ei-hyväksyttäviä, hyväksyttäviä 

Vaikutukset lajeihin alakriteeri 2. taso ei-hyväksyttäviä, hyväksyttäviä 

Vaikutukset elinympäristöön alakriteeri 2. taso ei-hyväksyttäviä, hyväksyttäviä 

Vaikutukset ekosysteemien 
toimintaan 

alakriteeri 2. taso ei-hyväksyttäviä, hyväksyttäviä 

Vaikutukset resurssien käyttäjiin alakriteeri 2. taso ei-hyväksyttäviä, hyväksyttäviä 

Todisteita aiemmasta 
leviämisestä 

pääkriteeri kyllä, ei 

Nykyinen levinneisyys pääkriteeri laaja, ei-laaja 

Maantieteellinen levinneisyys 
alkuperäisellä alueella 

alakriteeri 1. taso laaja, ei-laaja 

Maantieteellinen levinneisyys 
muilla alueilla 

alakriteeri 1. taso laaja, ei-laaja 

Elinympäristöllinen levinneisyys alakriteeri 1. taso laaja, ei-laaja 

Asiantuntija asiantuntijamuuttuja A, B, C, D, E, F, G, H 

 

 

Mallin parametrisointi 

 

Asiantuntijatietoa käytetään mallissa niissä muuttujissa, joilla ei ollut vanhempia (kuva 3). 

Asiantuntijoiden näkemykset kerättiin lähettämällä heille kysely (liite 1), jossa heitä pyydettiin 

arvioimaan kyseisten kriteerimuuttujien tilat esimerkkilajeille ja ohjeistettiin ilmaisemaan 

tiedollista epävarmuutta todennäköisyyksien avulla. Kysely lähetettiin kaikkiaan kolmelletoista 

COMPLETE-hankkeessa jollain tavoin mukana olevalle vieraslajisasiantuntijalle. Vastaukset saatiin 

kahdeksalta henkilöltä, jotka työskentelevät Itämeren vieraslajikysymysten parissa ja joilla voidaan 

katsoa olevan merkittävää asiantuntemusta aiheeseen liittyen (liite 4). Todennäköisyysarviot 

perustuivat asiantuntijoiden tietämykseen tutkittavista lajeista, Itämeren eskosysteemistä ja 

meriympäristön vieraslajeista yleisesti. Koska tämän työn keskiössä oli mallinnustyökalun 
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kehittäminen ja testaaminen, asiantuntijoiden tietopohjaa ei analysoitu eikä heidän oletettu 

tekevän laajoja taustaselvityksiä vastatakseen kyselyyn. 

 

Lopulliseen malliin lisättiin erillinen asiantuntijamuuttuja, josta lähtee nuoli jokaiseen 

satunnaismuuttujaan, jolle asiantuntijat arvioivat todennäköisyyden (taulukko 1; kuva 4). 

Asiantuntijamuuttujan vaihtoehtoisina tiloina ovat yksittäiset asiantuntijat, joita kuvataan 

kirjaimilla A, B, C, D, E, F, G ja H (taulukko 1). Kirjaimet on annettu asiantuntijoille satunnaisessa 

järjestyksessä. Kullekin arvioitavalle eliölajille luotiin oma, rakenteeltaan identtinen malli, johon 

syötettiin asiantuntijoiden arvioimat lajikohtaiset todennäköisyydet. Malleissa voi tarkastella 

tuloksia sekä asiantuntijakohtaisesti että keskiarvojakaumina.  

 

 

Kuva 4. Bayes-verkkomalli, johon on lisätty muuttuja “Asiantuntija” asiantuntijoiden vastauksien 

erittelyyn tai niistä muodostuvien yhteisjakaumien analysointiin. 

 

 

Asiantuntija-muuttujalle annettiin tasajakauma, minkä seurauksena kunkin asiantuntijan 

vastaukset saavat yhtäläisen painoarvon (12,5 %), jos asiantuntijamuuttujassa ei valita yksittäistä 

asiantuntijaa, vaan hautaan tarkastella vastauksien yhteisjakaumia. Jokaisen lajin malli antaa 

omanlaisensa lopputuloksen riippuen asiantuntijoiden antamista todennäköisyyksistä.  
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Kuvan 4 muuttujat, joihin ei yhdisty nuolta asiantuntijamuuttujasta, ovat sääntöpohjaisia 

muuttujia. Ne vetävät yhteen (eli aggregoivat) informaatiota ylemmille tasoille. Seuraavaksi 

esitellään neljän pääkriteerin määräytyminen alakriteerien tilojen perusteella ja kuvataan, miten 

ne on koodattu Bayes-verkkoon ehdollisina todennäköisyystaulukoina. Kriteerit ovat peräisin 

Gollaschin ym. (2020) julkaisusta. Epäselvistä asioista liittyen Gollaschin ym. (2020) kriteereihin 

kysyttiin Suomen ympäristökeskus SYKE:n asiantuntijoilta Maiju Lehtiniemeltä ja Okko Outiselta. 

Heidän kanssaan keskusteltiin esimerkiksi kriteereihin liittyvistä määritelmistä, joita ei ollut avattu 

tarkemmin Gollaschin ym. (2020) julkaisussa.  

 

 

Suhde painolastiveteen 

Ensimmäinen pääkriteeri käsittelee eliön suhdetta painolastiveteen. Eliöllä on siis suhde 

painolastiveteen, kun lajia on jo löydetty painolastivedestä tai painolastivedessä kulkeutuminen on 

todennäköistä (Gollasch ym. 2020). Näin ollen ehdollinen todennäköisyystaulukko muuttujalle 

Suhde painolastiveteen määriteltiin seuraavasti: Jos jompikumpi tai molemmat näistä ehdoista 

täyttyy, eliöllä on suhde painolastiveteen (taulukko 2). Lajilla ei ole suhdetta painolastiveteen 

ainoastaan silloin, kun sitä ei ole löytynyt painolastivedestä eikä se todennäköisesti voi kulkeutua 

painolastivedessä (taulukko 2). 

 

Taulukko 2. Ehdollinen todennäköisyystaulukko muuttujalle ”Suhde painolastiveteen”.  

 

 

 

Eliön kulkeutumista painolastivedessä kuvataan muuttujalla ”Painolastivedessä kulkeutuminen 

todennäköistä”, jolla on kolme  vanhempaa, joiden tiloille asiantuntijat antoivat 

todennäköisyysjakauman: “Puuttuu pelaginen vaihe”, “Syvällä sedimentissä” ja “Liian 

suurikokoinen”. Pelaginen vaihe voi kestää koko eliön elämän ajan tai se voi olla vain jossain 

vaiheessa elinkaarta. Pelagisen vaiheen kestolla ei ole merkitystä kohdelajin valinnassa: vain 

muutaman tunnin mittainen pelaginen vaihe mahdollistaa leviämisen lyhyillä laivamatkoilla ja 
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pidemmilläkin matkoilla, jos eliö voi esimerkiksi lisääntyä painolastivesitankissa tai tuottaa 

lepovaiheita (Gollasch ym. 2020). 

 

Pohjaeliöt voivat joutua vesipatsaaseen esimerkiksi voimakkaiden virtausten, myrskyjen tai 

ruoppauksen takia (Gollasch ym. 2015). Kun laiva ottaa painolastivettä matalavetisellä alueella, 

resuspentoitunutta sedimenttiä ja pohjaeliöitä tulee mukaan (Hamer 2002). Jos pohjaeliöt elävät 

niin syvällä sedimentissä, että ne eivät voi päätyä painolastiveteen, niitä ei ole mahdollista valita 

kohdelajeiksi (Gollasch ym. 2020). 

 

Painolastivesistä on löytynyt monenlaisia eliöitä, esimerkiksi bakteereja, sieniä, alkueläimiä, leviä, 

selkärangattomia ja kaloja (Gollasch ym. 2002). Suurin osa näistä eliöistä on pienikokoisia, ja 

runsaimpina esiintyvät taksonit ovat piilevät, hankajalkaiset ja rataseläimet. Toisinaan 

painolastiveteen päätyy suurempiakin eliöitä kuten kookkaampia äyriäisiä ja kaloja, joiden pituus 

on jopa 15 cm (Gollasch ym. 2002, 2020). Jos laji on kaikissa elämänvaiheissaan liian suurikokoinen 

joutuakseen painolastivesitankkiin, sitä ei voi valita kohdelajiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi 

suuremmat kalat ja kilpikonnat (Gollasch ym. 2020). 

 

Tätä logiikkaa seuraten ehdollinen todennäköisyystaulukko muuttujalle “Painolastivedessä 

kulkeutuminen todennäköistä” muodostettiin seuraavasti: eliö ei voi kulkeutua painolastivedessä, 

jos sillä ei ole pelagista vaihetta ja se elää syvällä sedimentissä tai se on liian suurikokoinen kaikissa 

elämänvaiheissaan (taulukko 3).  Jos laji ei ole liian suurikokoinen, ei elä syvällä sedimentissä tai 

siltä ei puutu pelagista vaihetta, niin lajin kulkeutuminen painolastivedessä on todennäköistä 

(taulukko 3). 

 

Taulukko 3. Ehdollinen todennäköisyystaulukko muuttujalle ”Painolastivedessä kulkeutuminen 

todennäköistä”. 
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Vaikutukset 

Vieraslajien vaikutuksiin kuuluvat vaikutukset ihmisten terveyteen, talouteen ja ympäristöön 

(Gollasch ym. 2020). Toisessa pääkriteerissä selvitetään, ovatko nämä vaikutukset hyväksyttäviä 

vai eivät. IMO:n (2017) mukaan kohdelajeista saattaa olla haittaa ympäristölle, ihmisten 

terveydelle, omaisuudelle tai resursseille. Gollasch ym. (2020) ovat sisällyttäneet 

resurssivaikutukset ympäristövaikutusten alle. 

 

Mallissa kriteeri on kuvattu muuttujalla “Vaikutukset”, jolla on kolme vanhempaa “Vaikutukset 

ihmisten terveyteen”, “Talousvaikutukset” ja “Ympäristövaikutukset”. Mikäli terveys-, talous- tai 

ympäristövaikutukset eivät ole hyväksyttäviä, eivät kokonaisvaikutuksetkaan ole hyväksyttäviä  

(taulukko 4). Kun näiden kolmen vaikutusten osa-alueiden ei-hyväksyttävyyden todennäköisyys 

pienenee, kokonaisvaikutustenkin ei-hyväksyttävyyden todennäköisyys pienenee. Vain kun kaikki 

vaikutukset ovat hyväksyttyjä, kokonaisvaikutukset ovat myös hyväksyttyjä (taulukko 4). 

 

Taulukko 4. Ehdollinen todennäköisyystaulukko muuttujalle ”Vaikutukset”. 

 

 

 

Terveydellisten ja taloudellisten vaikutusten voimakkuudella ei ole käytännössä merkitystä, sillä 

pientäkään haittaa ei voida pitää hyväksyttävänä (Gollasch ym. 2020). Siten näiden vaikutus on 

hyväksyttävä vain, jos eliöstä ei ole lainkaan haittaa. Vieraslajien aiheuttamia vaikutuksia ihmisten 

terveyteen ovat ihmisten sairastuminen, kuolemantapaukset, myrkytykset, kipu ja ärsytys 

(Gollasch ym. 2018). Erityisesti potentiaaliset taudinaiheuttajat ovat ihmisten terveydelle 

vahingollisia Gollasch ym. 2020). Kaikki mitattavat rahalliset tappiot ovat haitallisia taloudellisia 

vaikutuksia (Gollasch ym. 2020). Kyse voi olla niin yksittäisten ihmisten kuin koko yhteiskunnankin 

taloudesta. Esimerkiksi vahingot omaisuudelle, tulojen laskeminen, työllisyyden väheneminen ovat 

vieraslajien aiheuttamia haitallisia taloudellisia vaikutuksia (Gollasch ym. 2018). 

 

Ympäristövaikutukset voivat kohdistua lajeihin, elinympäristöihin, ekosysteemien toimintaan tai 

resurssien käyttäjiin (Gollasch ym. 2020).  Vieraslaji voi vaikuttaa alkuperäisiin lajeihin muun 
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muassa kilpailulla, saalistuksella, tartuttamalla loisia ja tauteja tai vaikuttamalla elinympäristöön 

(Olenin ym. 2007). Vaikutukset elinympäristöön voivat ilmetä esimerkiksi muutoksina 

kasvualustassa, sedimentin kulkeutumisessa, veden virtauksissa, veden ravinnepitoisuuksissa ja 

näkösyvyydessä (Olenin ym. 2007). Resurssien käyttäjät ovat ihmisiä, jotka käyttävät erilaisia 

ekosysteemipalveluita. Resurssivaikutuksia ei ole helppo mitata rahayksikössä toisin kuin 

taloudellisia vaikutuksia. Resurssivaikutuksia voi olla esimerkiksi vedenalaisten putkien 

tukkeutuminen (Gollasch ym. 2018). 

 

Gollaschin ym. (2020) kriteereissä ympäristövaikutusten laajuuden arvioimiseen käytetään 

pohjana Olenin ym. (2007) kehittämiä määritelmiä. Olenin ym. (2007) jakoivat vaikutusten 

suuruuden viiteen ryhmään: ei vaikutusta, heikko vaikutus, keskisuuri vaikutus, vahva vaikutus ja 

erittäin vahva vaikutus. Gollasch ym. (2020) päättivät, että näiden viiden kategorian sijaan 

ympäristövaikutukset jaetaan vain hyväksyttäviin ja ei-hyväksyttäviin vaikutuksiin. 

 

Eliön vaikutuksia ympäristöön kuvataan muuttujalla “Ympäristövaikutukset”, jolla on neljä 

vanhempaa: “Vaikutukset lajeihin”, “Vaikutukset elinympäristöön”, “Vaikutukset ekosysteemien 

toimintaan” ja “Vaikutukset resurssien käyttäjiin”. Ympäristövaikutukset eivät ole hyväksyttäviä 

silloin, kun millä tahansa neljästä ympäristövaikutusten osa-alueesta vaikutus ei ole hyväksyttävä 

(taulukko 5). Vain kun kaikki ympäristövaikutusten osa-alueet ovat hyväksyttäviä, 

ympäristövaikutukset ovat hyväksyttyjä (taulukko 5).  

 

Jos ympäristöön liittyvät vaikutukset eivät ole hyväksyttäviä, niiden laajuus vastaa seuraavia 

määritelmiä tai ovat näitä voimakkaampia: Vaikutuksissa lajeihin vieraslaji voi paikallisesti korvata 

alkuperäisiä lajeja tai muuten vaikuttaa näiden esiintymiseen. Se ei kuitenkaan aiheuta näiden 

sukupuuttoja. Alkuperäisten lajien välisissä valtasuhteissa voi olla muutoksia, mutta eliöyhteisön 

vallitseva laji ja kyseiselle eliöyhteisölle tyypillinen rakenne pysyy samana. Vaikutuksissa 

elinympäristöihin on mitattavia fysikaalis-kemiallisia muutoksia elinympäristöissä, mutta ei 

tapahdu elinympäristöjen pirstaloitumista tai kutistumista. Vaikutuksissa ekosysteemien 

toimintaan on todettavissa mitattavia mutta heikkoja muutoksia ekosysteemin toiminnassa. Ei 

kuitenkaan häviä tai tule uusia toimintoja. Vaikutuksissa resurssien käyttäjiin on mitattavia mutta 

heikkoja muutoksia resursseissa, joiden määrä pysyy samana (liite 2) (Gollasch ym. 2020, Olenin 

ym. 2007). 
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Taulukko 5. Ehdollinen todennäköisyystaulukko muuttujalle ”Ympäristövaikutukset”.  

 

 

 

 

Todisteet aiemmasta leviämisestä 

Kolmas pääkriteeri tarkastelee sitä, onko laji levinnyt muualle alkuperäiseltä esiintymisalueeltaan. 

Jos laji on päässyt siirtymään alkuperäiseltä elinpaikaltaan muille alueille, osoittaa tämä lajin 

leviämiskykyä ja tukee lajin valintaa kohdelajiksi (Gollasch ym. 2020). Eliön valintaa kohdelajiksi ei 

voi kuitenkaan poissulkea, vaikka se ei olisi levinnyt muille alueille (Gollasch ym. 2020). Kriteeriä 

kuvataan mallissa muuttujalla “Todisteita aiemmasta leviämisestä”, jolla ei ole alakriteerejä, vaan 

se on itsessään asiantuntijoiden arvioima muuttuja ja siten taulukot ovat esitetty liitteissä 5, 6, 7 ja 

8. 

 

 

Nykyinen levinneisyys 

Neljäs pääkriteeri käsittelee sitä, millainen on lajin nykyinen levinneisyys, eli onko se laaja vai ei. 

Tätä kuvataan muuttujalla “Nykyinen levinneisyys”, jolla on kolme vanhempaa “Maantieteellinen 

levinneisyys alkuperäisellä levinneisyysalueella”, “Maantieteellinen levinneisyys muilla alueilla” ja 

“Elinympäristöllinen levinneisyys”. Eliöstöltään samankaltaiset alueet muodostavat 

eliömaantieteellisen alueen. Kansainvälinen merenkulkujärjestö suosittelee käyttämään riskien 

arvioinnissa eliömaantieteellisinä alueina suuria meriekosysteemejä, Large Marine Ecosystems 

(LME) (IMO 2017a). Esimerkiksi Itämeri on yksi tällainen alue.  

 

Laajalle levinneet eliöt aiheuttavat suurimmat haittavaikutukset, kuten muiden lajien sukupuuttoja 

(Gollasch ym. 2020). Ne tulevatkin todennäköisemmin valituksi kohdelajiksi kuin suppean 

levinneisyyden lajit (Gollasch ym. 2020). Toisinaan suppealle levinneen eliön pienialainen vaikutus 

voi olla haitallista, jos se esimerkiksi kohdistuu johonkin harvinaiseen tai uhanalaiseen lajiin, jolla 
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on rajoittunut elinalue (Gollasch ym. 2020). Lisäksi suppeasti levinnyt laji voi haitata resurssien 

käyttöä, kuten tukkimalla voimaloiden putkia (Gollasch ym. 2020). Laji voi siis olla kohdelaji, vaikka 

sen levinneisyys ei olisi laaja.  

 

 Jos mikä tahansa levinneisyyden osa-alueista luokitellaan laajaksi, niin silloin nykyinen 

levinneisyys on laaja.  Jos kaikki levinneisyyden osa-alueiden on mahdotonta olla laajoja, niin 

nykyinen levinneisyys on laaja todennäköisyydellä 0 (taulukko 6). 

 

Taulukko 6. Ehdollinen todennäköisyystaulukko muuttujalle ”Nykyinen levinneisyys”.  

 

 

 

Kohdelajin valinta 

Ylläkuvatut kriteerit vaikuttavat siihen, onko laji kohdelaji vai ei, eli ne ovat muuttujan “Kohdelaji” 

vanhempia. Jotta laji voitaisiin valita kohdelajiksi tai potentiaaliseksi kohdelajiksi, sillä on oltava 

suhde painolastiveteen (taulukko 7). Tämä kriteeri on siis aina välttämätön kohdelajin valinnassa 

(Gollasch ym. 2020). Seuraavaksi tärkein kriteeri on vaikutukset (Gollasch ym. 2018, 2020). Jos 

eliöllä on suhde painolastiveteen ja vaikutukset ovat ei-hyväksyttäviä, se on kohdelaji (taulukko 7). 

Tällaisessa tilanteessa muiden kriteerien toteutumisella ei ole merkitystä. 

 

Kriteerit ”Todisteita aiemmasta leviämisestä” ja ”Nykyinen levinneisyys” ovat tärkeysjärjestyksessä 

viimeisiä (Gollasch ym. 2018, Gollasch ym. 2020). Jos lajin leviämisestä on todisteita tai sen 

levinneisyys on laaja, osoittaa tämä Gollaschin ym. (2020) mukaan lajilla olevan mahdollisuus tulla 

valituksi kohdelajiksi. Tämä tulkittiin tutkielmassa niin, että luokkien kohdelaji ja ei-kohdelaji lisäksi 

on luokka “potentiaalinen kohdelaji", johon kuuluva eliö ei suoraan ole kohdelaji mutta saattaa 

mahdollisesti olla sellainen tulevaisuudessa. Luokkaan ”potentiaalisesti kohdelaji” kuuluva eliö 

saattaa siis myöhemmin muodostua uhaksi. Se voidaankin siirtää luokkaan kohdelaji, jos 

esimerkiksi asiantuntija-arvion mukaan on riski, että lajin vaikutukset muodostuvat myöhemmin 

ei-hyväksyttäviksi (Gollasch ym. 2020). Mikäli laji on laajalle levinnyt tai on todisteita aiemmasta 
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leviämisestä samaan aikaan, kun sillä varmasti on suhde painolastiveteen mutta vaikutukset ovat 

hyväksyttäviä, laji luokitellaan mallissa potentiaaliseksi kohdelajiksi (taulukko 7). 

 

Lajia ei luokitella kohdelajiksi eikä potentiaaliseksi kohdelajiksi silloin, kun sillä ei ole suhdetta 

painolastiveteen tai vaihtoehtoisesti sillä on suhde painolastiveteen mutta samaan aikaan mikään 

muu kriteeri ei toteudu (taulukko 7). 

 

Taulukko 7. Todennäköisyystaulukko Bayes-verkon muuttujalle ”Kohdelaji”.

 

 

 

2.4 Asiantuntijoiden palaute kyselystä 

 

Asiantuntijoita pyydettiin kohdelajikyselyyn vastaamisen lisäksi antamaan palautetta kyselystä 

(liite 3). Palautteeseen kuului kolme kysymystä, joista ensimmäisessä täytyi valita osuvin 

vaihtoehto ja kahdessa jälkimmäisessä sai antaa vapaamuotoisen vastauksen: 1) Oliko 

todennäköisyyksien antaminen helppoa vai vaikeaa? Vastaukset annettiin asteikolla 1(hyvin 

vaikeaa) – 5(hyvin helppoa). 2) Onko sinulla lisäkommentteja prosessista? Esimerkiksi jos 

todennäköisyyksien antaminen oli hankalaa, niin mistä tämä johtui? 3) Mitä ajatuksia tämä kysely 

herätti? Oliko se esimerkiksi selkeä ymmärtää ja helppo käyttää? 

 

 

2.5 Tutkielman eliöt 

 

Kehitettyä mallia ja sen logiikkaa testattiin neljällä esimerkkilajilla. Tässä osiossa esitellään 

tutkielmaan valitut eliölajit. Asiantuntijoiden arviointityön helpottamiseksi tutkielmaan valittiin 

sellaisia vieraslajeja, jotka jo esiintyvät jossain osassa Itämerta. Siten lajit olivat asiantuntijoille sen 

verran tuttuja, että he pystyivät arvioimaan kriteerien toteutumisten todennäköisyyksiä nykyisen 

tietämyksensä pohjalta, eikä heidän välttämättä tarvinnut tutkielmaa varten perehtyä syvällisesti 
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kirjallisuuteen. Tutkimukseen pyrittiin kuitenkin valitsemaan esimerkkilajeja, joihin liittyy 

eriasteisia epävarmuuksia kohdelajikriteerien toteutumisessa. Mukana oli niin lajeja, joiden 

vaikutuksia uusissa ympäristöissä ei ole tarkkaan tutkittu, kuin myös tapauksia, joista tiedetään 

enemmän. Tutkittavista lajeista kaksi, vaeltajasimpukka (Dreissena polymorpha) ja sirokatkarapu 

(Palaemon elegans), on jo valittu Itämerellä kohdelajeiksi (HELCOM 2015). Toiset kaksi, 

amerikankampamaneetti (Mnemiopsis leidyi) ja villasaksirapu (Eriocheir sinensis), eivät toistaiseksi 

ole Itämeren kohdelajilistalla (HELCOM 2015). SYKE:n asiantuntijat avustivat sopivien lajien 

valinnassa tutkielmaan. 

 

 

Vaeltajasimpukka (Dreissena polymorpha) 

Vaeltajasimpukka on alustoille kiinnittyvä nilviäinen, joka suodattaa vesipatsaasta ravintoa. Laji 

kasvaa usein kovilla pohjilla, mutta voi myös elää pehmeillä pohjilla esimerkiksi nilviäisten kuorien 

tai muiden kovien materiaalien päällä. Vaeltajasimpukka voi elää tiheästi suurina yhteisöinä ja lajin 

elinympäristöksi kelpaa niin makea vesi kuin vähäsuolainen murtovesikin (Orlova 2002). 

 

Vaeltajasimpukka esiintyy alkuperäisenä lajina Ponto-Kaspian alueella (Ludyanskiy ym. 1993). 

Kanaalien avaaminen Euroopan jokien välille on mahdollistanut lajin varhaisen leviämisen 

alkuperäiseltä esiintymisalueeltaan, ja laivaliikenne on edesauttanut lajin siirtymistä paikasta 

toiseen. Vaeltajasimpukka on levinnyt moniin järviin ja jokiin manner-Euroopassa, Brittein saarilla 

ja Venäjällä. Laji saapui 1800-luvulla eteläiselle Itämerelle ja on sittemmin levinnyt itäiselle 

Suomenlahdellekin (Minchin ym. 2002). Pohjois-Amerikan Suuriin järviin laji saapui 1980-luvulla, 

minkä jälkeen se on levittäytynyt nopeasti muihinkin vesistöihin Yhdysvalloissa ja Kanadassa 

(Ludyanskiy ym. 1993). Vaeltajasimpukka on erityisen haitallinen vieraslaji, jolla on ollut 

monenlaisia haitallisia vaikutuksia sen valtaamilla alueilla. 

 

Aikuiset simpukat elävät paikoillaan alustaan kiinnittyneinä, ja lisääntyäkseen ne laskevat 

sukusolunsa suoraan vesipatsaaseen, jossa hedelmöittyminen tapahtuu (Nichols 1996). 

Lisääntyminen ajoittuu myöhäisestä keväästä loppusyksylle, ja siihen vaaditaan yli 12 °C:een 

lämpötilaa (Orlova 2002) Toukkavaihe on planktinen, minkä päätteeksi simpukka kiinnittyy 

alustalle (Nichols 1996, Orlova ym. 2006). Veden lämpötila vaikuttaa yksilönkehityksen nopeuteen 

niin, että hedelmöittyneet munasolut kehittyvät lämpimässä nopeammin nuoriksi pohjaan 
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kiinnittyviksi simpukoiksi kuin kylmässä (Nichols 1996). Suomenlahdella toukkia on tavattu 

kesäkuun lopusta elokuun loppuun (Orlova ym. 2006). 

 

Vaeltajasimpukalla on ollut mittavia vaikutuksia maailmalla, erityisesti Amerikassa: Kun 

vaeltajasimpukka esiintyy suurina tiheyksinä, 1500–4000 yksilöä/m2, laji kykenee muuttamaan 

voimakkaasti vesistön kovien pohjien elinympäristöä ja suurten selkärangattomien yhteisöä 

(Ricciardi ym. 1997). Suodattamisen kautta simpukka siirtää orgaanista ainesta vesipatsaasta 

sedimenttiin (Daunys ym. 2006, Radziejewska ym. 2009). Näin se muokkaa elinympäristöstä 

suotuisamman sedimentinsyöjille, pienille kotiloille ja pienille petoselkärangattomille. Sen sijaan 

suurille kotiloille ja joillekin suurille suodattajille olot vaeltajasimpukan valtaamilla alueilla 

muuttuvat epäsuotuisammiksi, jolloin nämä ryhmät vähenevät (Ricciardi ym. 1997). 

Vaeltajasimpukka voi kilpailla makeanveden simpukoiden kanssa suodatettavasta ravinnosta ja 

kiinnittyä näiden päälle, mikä lisää jälkimmäisten kuolleisuutta. Vaeltajasimpukka harventaa näin 

alkuperäisten simpukoiden kantoja tai jopa hävittää niitä kokonaan (Burlakova ym. 2000, Ricciardi 

ym. 1998). Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa alkuperäisiä makeanveden simpukkalajeja on 

paikallisesti kuollut sukupuuttoon pian sen jälkeen, kun vaeltajasimpukka on saapunut maanosan 

järviin (Ricciardi ym. 1998). Toisaalta vaeltajasimpukalla voi olla myönteistäkin vaikutusta: 

tehokkaana suodattajana se sitoo ravinteita rehevöityneiden vesistöjen vesipatsaasta ja kirkastaa 

vettä (Ludyanskiy ym. 1993). 

 

Vaeltajasimpukka tukkii teollisuuden ja yksityiskäyttäjien vedenottoputkia, joten se haittaa 

ihmisten vedenkäyttöä. Laji kiinnittyy myös veneiden runkoihin, merimerkkeihin ja muihinkin 

ihmisten rakennelmiin vedessä, minkä seurauksena näiden pintoja täytyy käsitellä (Minchin ym. 

2002). Lajin aiheuttamista vahingoista on seurannut valtavia taloudellisia tappioita (Ludyanskiy 

ym. 1993). Vaeltajasimpukkaesiintymillä voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteenkin: 

uimarit saavat haavoja osuessaan simpukan teräviin kuoriin, mikä saattaa altistaa bakteerien ja 

muiden taudinaiheuttajien tartunnoille (Minchin ym. 2002). 

 

Itämeressäkin vaeltajasimpukan on havaittu todennäköisesti muokkaavan elinympäristöä ja 

eliöyhteisöä (Orlova ym. 2006, Zaiko ym. 2009). Vaeltajasimpukat kierrättävät ravinteita, 

puhdistavat vettä partikkelimaisista eloperäisestä aineesta ja lisäävät sedimentoituvan aineksen 

määrää (Daunys ym. 2006, Orlova ym. 2006). Simpukat lisäävät suurten pohjalla elävien 
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selkärangattomien runsautta (Radziejewska ym. 2009, Zaiko ym. 2009). Orlovan ym. (2006) 

tutkimuksessa detrituksen syöjien biomassa korreloi positiivisesti vaeltajasimpukan biomassan 

kanssa, mutta kotiloihin simpukalla ei todettu olevan vaikutusta. Itämeren alkuperäisten 

simpukoiden päälle kiinnittyy vaeltajasimpukoita mutta ei niin tuhoisin seurauksin Pohjois-

Amerikassa (Orlova ym. 2006).  

 

Vaeltajasimpukka suodattaa enemmän ravintoa makeassa vedessä kuin murtovedessä. Laji myös 

sopeutuu helpommin siirryttyään murtovedestä makeaan veteen kuin kuljettuaan makeasta 

vedestä murtoveteen (Lauringson ym. 2007). Lauringson ym. (2007) ehdottavat, että levitessään 

vaeltajasimpukan vaikutukset ovat voimakkaampia makean veden ympäristöissä kuin 

murtovedessä. Lajin vaikutukset Itämeressä eivät lienekään yhtä suuria kuin monissa 

makeavetisissä järvissä. 

 

Tutkielmaan haluttiin mukaan eliö, joka on erityisen haitallinen vieraslaji ja jonka vaikutuksia 

Itämeressä ei todennäköisesti voi hyväksyä. Vaeltajasimpukka sopii hyvin tähän tarkoitukseen, 

koska laji on vaikuttanut voimakkaasti monilla valloittamillaan alueilla maailmalla ja sen 

haittavaikutuksista Itämeressä on näyttöä. Laji myös aiheuttaa monipuolisesti erilaisia haittoja ja 

ympäristövaikutusten lisäksi mahdollisesti talous- ja terveysvaikutuksia. Vaeltajasimpukalla on 

myös ominaisuuksiensa, kuten planktisen toukkavaiheen, ansiosta mahdollisuus levitä 

painolastiveden mukana. 

 

 

Villasaksirapu (Eriocheir sinensis)  

Villasaksirapu on kaikkiruokainen pohjaeläin. Se on äyriäinen, joka esiintyy alkuperäisenä lajina 

itäisen Aasian rannikolla (Panning 1938). Villasaksirapu saapui Eurooppaan 1900-luvun alussa, ja 

nykypäivään mennessä laji on laajasti levittäytynyt manner-Euroopan ja Brittein saarten järviin ja 

jokiin sekä Itämerelle (Herborg ym. 2003). Villasaksirapua tavataan kaikkialla Itämerellä, mutta laji 

on vähälukuisempi pohjoisella Itämerellä kuin muualla. Runsaimmat kannat ovat Keskisellä 

Itämerellä ja Riianlahdella (Ojaveer ym. 2007). Villasaksirapu levisi Pohjois-Amerikkaan 1900-luvun 

loppupuolella (Bentley 2011). 
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Aikuinen villasaksirapu elää makeassa vedessä, mutta se vaeltaa jokisuille lisääntymään, sillä sen 

planktiset toukat elävät meressä (Bentley 2011). Suolaisuus ja lämpötila rajoittavat lajin 

lisääntymistä. Villasaksiravulla on useita toukkavaiheita, joista osa selviää vain valtameren 

suolaisuudessa ja osalla on laajempi suolaisuudensieto. Liian alhaisissa tai korkeissa 

suolaisuuksissa toukkien kehitys hidastuu ja kuolleisuus kasvaa (Anger 1991). Vartuttuaan nuoret 

ravut siirtyvät makeisiin vesiin, joissa ne elävät useamman vuoden ennen vaellusta takaisin 

mereen (Anger 1991, Bentley 2011).  

 

Villasaksirapu ei todennäköisimmin kykene lisääntymään keskisellä, itäisellä ja pohjoisella 

Itämerellä, koska suolaisuus on liian alhainen toukkien kehittymiselle (Otto ja Brandis 2011). Näillä 

alueilla tavattavat rapuyksilöt ovat todennäköisesti vaeltaneet sinne muualta (Ojaveer ym. 2007). 

Sen sijaan läntisellä Itämerellä ja Kattegatissa ravulla on mahdollisuuksia lisääntymiseen. Saksasta 

Kielin vuonosta on löytynyt munia kantavia naaraita ja planktisia toukkia, ja nuoria rapuja on nähty 

vuonoa lähellä sijaitsevassa järvessä (Otto ja Brandis 2011). Eteläiseltä Itämereltä 

Gdanskinlahdelta ja Veikselinhaffilta on löytynyt naaraita, joilla on kehittynyt sukupuolirauhanen 

tai jotka kantavat munia, joten ainakin hedelmöittyminen onnistuu näinkin alhaisessa 

suolaisuudessa (suolaisuus ≤7). Toukkien ei kuitenkaan välttämättä ole mahdollista käydä läpi 

kaikkia kehitysvaiheitaan alueella (Wójcik ja Normant 2014).  

 

Villasaksiravulla on monenlaisia vaikutuksia valtaamillaan alueilla. Laji esimerkiksi kilpailee 

alkuperäisten selkärangattomien kanssa ja kaivamalla pohjaa muokkaa elinympäristöjä ja 

aiheuttaa eroosiota (Brockerhoff ja McLay 2011). Villasaksirapu voi hankaloittaa voimaloiden 

vedenottoa tukkimalla putkia (Bentley 2011). Se voi myös haitata kalastusta syömällä verkkoon 

tarttuneita kaloja ja rikkomalla verkkoja, mistä seuraa myös taloudellisia tappioita (Bentley 2011, 

Panning 1938). Aasiassa villasaksirapu on yhtenä isäntäeläimenä Paragonimus westermani -

loiselle, joka voi tartuttaa ihmisenkin. Ei kuitenkaan liene todennäköistä, että tämä 

taudinaiheuttaja leviäisi ainakaan Euroopan pohjoisosiin, sillä elinkierrossaan se tarvitsee 

isäntäeläimeksi Thiaridae-kotiloa, joka vaatii lämpimämpää ilmastoa (Clark ym. 1998). 

 

Villasaksiravun vaikutuksia Itämeressä ei tunneta hyvin. Kaikkiruokaisena eläimenä sillä saattaa 

olla vaikutuksia Itämeren ekosysteemiin ja erityisesti pohjien eliöyhteisöihin. Laji voi mahdollisesti 

luoda saalistuspainetta muihin selkärangattomiin (Ojaveer ym. 2007.) Villasaksiravun saksien 
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karvapeitteen pinnalla elää erilaisia pieneliöitä: Normantin ym. (2007) tutkimuksessa Puolassa 

murtovedessä eläviltä ravuilta löytyi sukkulamatoja, simpukoita, äyriäisiä, harvasukamatoja ja 

kotiloita ja Saksan makeanveden ravuilta surviaissääskiä ja hämähäkkieläimiä. Villasaksirapu 

vaeltaa pitkiä matkoja, joten sen on mahdollista levittää muita eliöitä uusille alueille (Normant ym. 

2007).  

 

Villasaksirapu sopii hyvin tähän työhön, koska sen vaikutuksiin Itämeressä liittyy epävarmuutta. 

Muualla maailmalla laji on osoittautunut erittäin haitalliseksi lajiksi, ja on mahdollista, että se olisi 

haitallinen Itämeressäkin. Villasaksiravulla voi olla monenlaisia haittavaikutuksia. Toisaalta 

lisääntymisen epäonnistuminen Itämeressä voi vähentää sen mahdollisuuksia aiheuttaa ei-

hyväksyttäviä vaikutuksia. Villasaksiravun on myös mahdollista levitä painolastiveden mukana 

ominaisuuksiensa ansiosta. 

 

 

Amerikankampamaneetti (Mnemiopsis leidyi) 

Amerikankampamaneetti elää koko elämänsä planktisena (Baker ja Reeve 1974). Laji on peto, joka 

käyttää ravinnokseen eläinplanktonia ja suurempiakin eliöitä, jopa kalanpoikasia ja -mätiä (Mutlu 

1999). Amerikankampamaneetti on peräisin Pohjois-Amerikasta, josta se on levinnyt 

todennäköisesti painolastiveden välityksellä Mustallemerelle 1980-luvulla ja sieltä eteenpäin 

muun muassa Kaspianmerelle 1997 ja Välimerelle (Fuentes ym. 2010, Kideys 2002). Vuonna 2006 

amerikankampamaneettia on löytynyt ensimmäisen kerran Itämerestä ja Pohjanmerestä (Boersma 

ym. 2007, Javidpour ym. 2006). 

 

 Amerikankampamaneetista on ollut paljon haittaa Kaspianmerellä ja Mustallamerellä (Finenko 

ym. 2006, Kideys 2002). Laji syö tehokkaasti eläinplanktonia ja kykenee näin vähentämään rajusti 

kaloille ravinnoksi kelpaavan planktonin määrää vesipatsaassa (Finenko ym. 2006). Levittyään 

Mustallemerelle amerikankampamaneetti lisääntyi runsaasti ja muutti planktonyhteisön 

rakennetta. Laji on saattanut vähentää muiden tekijöiden ohella huomattavasti Mustanmeren 

runsaimman kalan, sardellin (Engraulis encrasicolus), munien ja toukkien määrää syömällä näitä tai 

kilpailemalla näiden kanssa ravinnosta. Monien ulapalla elävien kalojen saaliit ovat romahtaneet ja 

näin on käynyt myös sardellille. Kalastuselinkeinonharjoittajille on aiheutunut taloudellisia 

tappioita satojen miljoonien dollarien arvosta (Kideys 2002). 
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Amerikankampamaneetti on kaksineuvoinen laji eli yksilöt voivat tuottaa sekä siittiöitä että 

munasoluja (Baker ja Reeve 1974). Laji lisääntyy tehokkaasti, kun ravintoa on tarjolla (Jaspers ym. 

2015). Kampamaneetti voi tuottaa tuhansia munia muutamassa viikossa (Finenko ym. 2006) ja 

useimmat munat kuoriutuvat kahden vuorokauden kuluessa (Jaspers ym. 2015). Optimaalisissa 

oloissa kampamaneetit voivat laskea munia jo 13 vuorokauden kuluttua kuoriutumisestaan (Baker 

ja Reeve 1974). Lisääntyminen tapahtuu pääasiassa kesällä. Populaatiokoko on pienimmillään juuri 

sitä ennen talvella ja keväällä, jolloin myös saalistuksen vaikutukset muihin eliöihin ovat 

heikoimmillaan (Finenko ym. 2006). 

 

Alhainen suolaisuus rajoittaa amerikankampamaneetin lisääntymistä Itämeressä (Jaspers ym. 

2011a, Lehtiniemi ym. 2012). Suolaisessa Kattegatissa lisääntyminen onnistuu hyvin, mutta 

alhaisemmassa suolaisuudessa keskisellä Itämerellä munien tuotanto on heikkoa (Jaspers ym. 

2011). On mahdollista, että laji ei kykene muodostamaan pysyvää kantaa keskiselle ja pohjoiselle 

Itämerelle. Tällöin lajin haittavaikutuksetkin voivat todennäköisemmin jäädä vähäisiksi. 

Kampamaneettiyksilöt voivat ajautua merivirtojen mukana sinnekin, missä lisääntyminen ei 

onnistu. Ei kuitenkaan liene todennäköistä, että ne siirtyisivät virtausten mukana pohjoiselle 

Itämerelle asti, mutta painolastiveden mukana tämä on mahdollista (Lehtiniemi ym. 2012). 

 

Haslob ym. (2007) löysivät Itämeren Bornholmin altaasta amerikankampamaneetteja samasta 

syvyydestä, jossa oli turskan (Gadus morhua) ja kilohailin (Sprattus sprattus) mätiä ja havaitsivat 

kampamaneetin syövän näitä. He arvioivat, että amerikankampamaneetti voi mahdollisesti 

muodostua merkittäväksi mädin saalistajaksi ja vaikuttaa pelagiseen ravintoverkkoon.  Laji saattaa 

vaikuttaa Itämeren kaloihin myös kilpailun kautta (Haslob ym. 2007). Sen sijaan Jaspersin ym. 

(2011b) mukaan amerikankampamaneetti ei saalista turskan munia ja poikasia riittävän 

tehokkaasti ollakseen suora uhka kalakannalle. 

 

Amerikankampamaneettiin liittyy epävarmuuksia, joten laji sopii hyvin tähän työhön.  

Amerikankampamaneetinvaikutuksia Itämeressä ei tunneta hyvin, ja laji ei välttämättä kykene 

muodostamaan pysyvää laajalle levinnyttä kantaa Toisaalta se on Mustamerellä aiheuttanut 

ekologisen katastrofin (Kideys 2002). Planktisena lajina amerikankampamaneetti saattaa siirtyä 
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painolastiveteen. Planktisen elämäntavan takia sen ympäristövaikutukset kohdistuvat erityisesti 

vesipatsaan eliöihin. 

 

 

Sirokatkarapu (Palaemon elegans) 

Sirokatkarapu on rantavyöhykkeessä elävä kaikkiruokainen äyriäinen (Gurney 1923, Janas ja 

Barańska 2008), jonka luontaiseen elinalueeseen kuuluu Atlantin valtameren rannikot Pohjois-

Euroopasta Afrikkaan, Välimeri ja Mustameri (Reuschel ym. 2010). Sirokatkarapu on levinnyt 

vieraslajina esimerkiksi Kaspianmerelle ja Araljärvelle 1930–1950-lukujen aikana (Zenkevitch 

1963). Ghasemin (2014) tutkimuksessa lajin havaittiin kuuluvan eteläisen Kaspianmeren 

kasvipeitteisillä kovilla pohjilla biomassaltaan yleisimpiin suuriin pohjaeläimiin. Sirokatkarapu 

saapui eteläiselle Itämerelle todennäköisesti 2000-luvun alussa (Grabowski 2006).  

 

Itämereen saavuttuaan sirokatkarapu on levinnyt nopeasti ja on monin paikoin saattanut 

syrjäyttää paikallisen leväkatkaravun (Palaemon adspersus) Puolan rannikolla (Grabowski 2006). 

Suomen rannikkovesiltä sirokatkarapu havaittiin ensimmäistä kertaa vuonna 2003 Tvärminnestä 

(Katajisto ym. 2013). Vuoteen 2011 mennessä se on runsastunut ja hyvin levittäytynyt 

Suomenlahdella ja Saaristomerellä (Katajisto ym. 2013, Kotta ja Kuprijanov 2012). Sen ei 

kuitenkaan havaittu korvanneen leväkatkarapua (Katajisto ym. 2013). Viron puolella ensimmäiset 

havainnot sirokatkaravusta tehtiin 2011, jolloin lajia oli jo runsaasti paikalla (Kotta ja Kuprijanov 

2012). Sirokatkarapu olisi saattanut levitä Atlantilta omin avuin Itämereen (Grabowski 2006), 

mutta Reuschelin ym. (2010) tutkimus osoittaa sen todennäköisemmin siirtyneen ihmisen 

kuljettamana, koska sen perimä on samanlainen kuin lajin Välimeren ja Mustameren kannoilla.  

 

Sirokatkaravun lisääntyminen painottuu kesäkuukausille – yleensä munat munitaan toukokuun 

lopussa tai kesäkuun alussa. Naaras kantaa munia mukanaan, kunnes ne kuoriutuvat (Gurney 

1923). Kuoriutuneet toukat uivat avomerelle, ja tämän planktisen toukkavaiheen aikana laji syö 

muita planktoneliöitä (Gurney 1923, Janas ja Mańkucka 2010). Toukkavaihe kestää muutaman 

viikon, minkä jälkeen katkarapu palaa rannikkovyöhykkeelle (Gurney 1923). Sirokatkaravun 

lisääntyminen onnistuu Itämeressä (Grabowski 2006, Katajisto ym. 2013). 
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Sirokatkarapu on euryhaliini laji eli se sietää laajasti erilaisia suolaisuuksia, minkä ansiosta se voi 

pärjätä niin valtameressä kuin murtovedessäkin. Sirokatkarapu kasvaa Itämeressä 

pienikokoisemmaksi kuin alkuperäisellä esiintymisalueellaan, mikä saattaa johtua muun muassa 

epäsuotuisammista oloista esimerkiksi suolaisuudessa, lämpötilassa tai ravinnossa (Janas ja 

Mańkucka 2010). Sirokatkarapu kestää paremmin alhaista suolaisuutta kuin leväkatkarapu, mikä 

voi osittain selittää sirokatkaravun laajempaa levinneisyyttä vähäsuolaisilla haffeilla eteläisellä 

Itämeressä. Siten sirokatkarapu saattaa kyetä leviämään Itämerellä sellaisille vähäsuolaisille 

alueille, missä leväkatkarapu ei pärjää (Janas ym. 2013).  

 

Sirokatkaravun vaikutuksia Itämeressä ei tunneta hyvin, ja muun muassa vaikutuksista 

elinympäristöihin ja ekosysteemeihin on huonosti tietoa. Se saattaa kilpailla paikallisten 

katkarapulajien kanssa, mutta vaikutukset muihin lajeihin ovat lähes selvittämättä. Puolan 

rannikolla sirokatkaravun on havaittu monin paikoin syrjäyttäneen leväkatkaravun kokonaan tai 

olevan dominoivana Palaemonidae-heimon katkarapuna (Grabowski 2006). Suomenlahdella ei 

vastaavaa havaintoa ole tehty (Katajisto ym. 2013). Tutkielmaan haluttiin laji, jolla vain vähän 

erilaisia vaikutuksia Itämeressä ja jonka vaikutuksiin liittyy epävarmuutta. Sirokatkarapu sopi hyvin 

tähän tarkoitukseen. 

 

 

3. Tulokset 

3.1  Vaeltajasimpukka 

 

Vaeltajasimpukka on kohdelaji 99,39 % todennäköisyydellä, potentiaalisesti kohdelaji 0,61 % 

todennäköisyydellä ja ei-kohdelaji 0 % todennäköisyydellä (taulukko 8). Laji on lähes varmasti 

kohdelaji jokaisen asiantuntijan vastauksessa (taulukko 8). Tulosten perusteella lajilla on varmasti 

suhde painolastiveteen ja sen leviämisestä on todisteita. Vaikutukset ovat ei-hyväksyttäviä 

keskimäärin 99,39 % todennäköisyydellä ja nykyinen levinneisyys on laaja keskimäärin 99,99 % 

todennäköisyydellä. Siten kaikki kohdelajin kriteerit täyttyvät lähes varmasti vaeltajasimpukan 

kohdalla. Vertailtaessa asiantuntijakohtaisia tuloksia keskenään voidaan havaita kaikkien neljän 

kriteerin täyttyvän yli 97 % todennäköisyydellä jokaisen asiantuntijan tuloksissa. 
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Taulukko 8. Kohdelajimuuttujan tilojen (kyllä, potentiaalinen, ei) todennäköisyydet 

vaeltajasimpukalle yksittäisten asiantuntijoiden vastauksista laskettuna ja keskiarvojakaumana. 

 

 

 

Kriteerissä ”Suhde painolastiveteen” oli epävarmuutta ainoastaan osa-alueessa ”Löytynyt 

painolastivedestä” (kuva 5). Asiantuntija C arvioi, että vaeltajasimpukka on löytynyt 

painolastivedestä 70 % todennäköisyydellä ja loput seitsemän asiantuntijaa arvioivat vastaavaksi 

todennäköisyydeksi 100 % (liite 5). Vaeltajasimpukalta puuttuu pelaginen vaihe, se on syvällä 

sedimentissä ja se on liian suurikokoinen 0 % todennäköisyydellä. 

  

 

Kuva 5. Keskiarvojakaumat asiantuntijoiden arvioimien (A) ja mallin sääntöpohjaisten (S) kriteerien 

tiloille vaeltajasimpukan osalta. 
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Kriteerien osa-alueista epävarmuutta liittyi eniten lajin vaikutuksiin uudessa ympäristössä (kuva 5). 

Vaikutukset ihmisten terveyteen olivat keskimäärin yhtä suurella todennäköisyydellä ei-

hyväksyttäviä ja hyväksyttäviä ja yksittäisten asiantuntijoiden vastausten välillä hajontaa oli 0–100 

% välillä (liite 5). Asiantuntijoiden välillä oli siis erimielisyyttä, ovatko terveysvaikutukset 

hyväksyttäviä. Muut vaikutusten osa-alueet kallistuvat enemmän ei-hyväksyttävyyden puolelle ja 

niissä oli vähemmän epävarmuutta kuin terveysvaikutuksissa (kuva 6). Asiantuntijoiden 

vastauksien välillä oli näissäkin eroja, mutta ei yhtä paljon kuin terveysvaikutuksissa. Asiantuntijat 

A, B ja H arvioivat, että kaikki vaikutusten osa-alueet ovat varmasti ei-hyväksyttäviä, joten heidän 

mukaansa vaikutuksiin ei liity epävarmuutta (kuva 6). Asiantuntija E arvioi kahdelle ja F viidelle 

vaikutusten osa-alueelle ei-hyväksyttävyyden todennäköisyydeksi 100 %. Asiantuntijan D 

vastauksissa oli eniten epävarmuutta, sillä hän määritti lähes kaikille vaikutusten alakriteereille 

tasajakauman. Myös Asiantuntijoiden C ja G vastauksissa oli paljon epävarmuutta. Vaikka moniin 

vaikutusten alakriteereihin liittyy epävarmuutta, kokonaisvaikutusten todennäköisyys menee 

vahvemmin ei-hyväksyttävyyden puolelle, koska malli toimii niin että yhdenkin 

satunnaismuuttujan ei-hyväksyttävyys saa aikaan kokonaisvaikutusten ei-hyväksyttävyyttä. 

  

 

Kuva 6. Asiantuntijoiden (A–H) arvioimat todennäköisyydet pääkriteerin ”Vaikutukset” 

alakriteerien ei-hyväksyttävyydelle vaeltajasimpukkamallissa. 

 

 



   
 

34 
 

Vaeltajasimpukan kolme levinneisyyden osa-aluetta saavat suurimmassa osassa asiantuntijoiden 

arvioista tilaksi laaja 100 % todennäköisyydellä (liite 5). Vain kolme asiantuntijaa arvioi tästä 

poikkeavia todennäköisyyksiä: Asiantuntija C arvioi kaikkien levinneisyyden osa-alueiden 

todennäköisyyksiksi 90 % laaja. Asiantuntijan C arvion mukaan vaeltajasimpukan levinneisyys 

alkuperäisellä alueella ja elinympäristöllinen levinneisyys ovat laajoja 70 % todennäköisyydellä. 

Asiantuntija H arvioi levinneisyyden alkuperäisellä alueella laajaksi 50 % todennäköisyydellä. 

 

 

3.2  Villasaksirapu 

 

Villasaksiravun pitäisi tulosten perusteella olla kohdelaji 86,85 % todennäköisyydellä, 

potentiaalisesti kohdelaji 13,15 % todennäköisyydellä ja ei-kohdelaji 0 % todennäköisyydellä 

(taulukko 9). Villasaksirapu on kohdelaji yksittäisten asiantuntijoiden vastauksia tarkasteltaessa 

todennäköisyyksillä 10 %, 86,18 %, 98,7 %, 99,94 % ja 100 % (4 kpl) (taulukko 9). Villasaksiravulla 

on suhde painolastiveteen, sen aiemmasta leviämisestä on todisteita ja sen nykyinen levinneisyys 

on laaja 100 % todennäköisyydellä. Jokaisen asiantuntijan vastauksesta seuraa sama tulos näille 

kolmelle kriteerille. Neljästä kriteeristä ainoastaan villasaksiravun vaikutuksissa näkyy epävarmuus 

lopputuloksessa: ne ovat ei-hyväksyttäviä keskimäärin todennäköisyydellä 86,85 % ja hajontaa on 

paljon eri asiantuntijoiden vastausten välillä (kuva 7).  

 

Taulukko 9. Kohdelajimuuttujan tilojen (kyllä, potentiaalinen, ei) todennäköisyydet villasaksiravulle 

yksittäisten asiantuntijoiden vastauksista laskettuna ja keskiarvojakaumana. 
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Kun tarkastellaan alakriteereitä, epävarmuutta löytyy vaikutuksista ja levinneisyydestä (kuva 7). 

Asiantuntijat eivät arvioineet lainkaan epävarmuutta liittyvän muuttujan “Suhde painolastiveteen” 

vanhemmille. Kaikki asiantuntijat vastasivat, että 100 % todennäköisyydellä villasaksirapua on 

löytynyt painolastivedestä, siltä ei puutu pelagista vaihetta, se ei elä syvällä sedimentissä ja se ei 

ole liian suurikokoinen päätyäkseen painolastivesisäiliöön (kuva 7). 

 

 

Kuva 7. Keskiarvojakaumat asiantuntijoiden arvioimien (A) ja mallin sääntöpohjaisten (S) kriteerien 

tiloille villasaksiravun osalta. 

 

 

Kaikkin vaikutusten alakriteereihin liittyy epävarmuutta. Ei-hyväksyttävien vaikutusten 

todennäköisyys on vaikutuksilla ihmisten terveyteen keskimäärin 45 %, talousvaikutuksilla 73,75 % 

ja ympäristöllisillä vaikutuksilla lajeihin 50 %, elinympäristöön 60 %, ekosysteemin toimintaan 

52,50 % ja resurssien käyttäjiin 40 % (liite 6). Asiantuntijat A ja B eivät arvioineet lainkaan 

epävarmuutta vaan arvioivat kaikki vaikutusten alakriteerit varmasti ei-hyväksyttäviksi (kuva 8). 

Muut asiantuntijat antoivat epävarmoja sisältäviä arvioita ainakin osassa vaikutusten 

alakriteereissä (kuva 8) Asiantuntijalla F ja H oli vähintään yksi vaikutusten alakriteeri 100 % ei-

hyväksyttävä. Asiantuntija D:llä olivat kaikki vaikutusten alakriteerit terveysvaikutuksia lukuun 

ottamatta 0 % todennäköisyydellä ei-hyväksyttäviä. 
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Kuva 8. Asiantuntijoiden (A–H) arvioimat todennäköisyydet pääkriteerin ”Vaikutukset” 

alakriteerien ei-hyväksyttävyydelle villasaksirapumallissa. 

 

  

Nykyisen levinneisyyden alakriteereihin liitty epävarmuutta, mutta vain kahden asiantuntijan 

arvion tuloksena: suurin osa asiantuntijoista määritti kaikille levinneisyyden osa-alueelle tilan 

laaja. Maantieteellinen levinneisyys alkuperäisellä esiintymisalueella on laaja keskimäärin 

todennäköisyydellä 96,25 %, maantieteellisessä levinneisyydessä muilla alueilla 

todennäköisyydellä 97,50 % ja elinympäristöllisessä levinneisyydessä todennäköisyydellä 95 % 

(kuva 7). Siitä huolimatta, että levinneisyyden kaikissa alakriteereissä on epävarmuutta, nykyinen 

levinneisyys on varmasti laaja. 

 

 

3.3  Amerikankampamaneetti 

 

Amerikankampamaneetti on mallin tulosten perusteella keskimäärin 84,86 % todennäköisyydellä 

kohdelaji, 15,13 % todennäköisyydellä potentiaalinen kohdelaji ja 0 % todennäköisyydellä se ei ole 

kohdelaji (taulukko 10). Asiantuntijoiden välisissä vastauksissa on hajontaa, mutta 

amerikankampamaneetti on viiden asiantuntijan tuloksissa varmasti kohdelaji. Näiden lisäksi 
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kampamaneetti on kohdelaji asiantuntijan C tuloksissa 30 % todennäköisyydellä, asiantuntijan D 

vastauksissa 50 % todennäköisyydellä ja asiantuntijan G arvion mukaan 98,92 % 

todennäköisyydellä (taulukko 10). Villasaksiravun tavoin amerikankampamaneetilla on suhde 

painolastiveteen, sen aiemmasta leviämisestä on todisteita ja sen nykyinen levinneisyys on laaja 

100 % todennäköisyydellä. Sen vaikutukset ovat ei-hyväksyttäviä 84,86 % todennäköisyydellä. 

 

Taulukko 10. Kohdelajimuuttujan tilojen (kyllä, potentiaalinen, ei) todennäköisyydet 

amerikankampamaneetille yksittäisten asiantuntijoiden vastauksista laskettuna ja 

keskiarvojakaumana. 

 

 

 

Alakriteereissä epävarmuutta liittyi eniten vaikutuksiin (kuva 9). Sen sijaan painolastivesi- ja 

levinneisyyskriteerien alakriteereihin liittyi vain vähän epävarmuutta. Asiantuntijat A ja B arvioivat 

amerikankampamaneetilla olevan suhde painolastiveteen 0 % todennäköisyydellä, kun taas muut 

asiantuntijat määrittivät todennäköisyydeksi 100 %. Asiantuntijoilla oli siis täysin vastakkaisia 

näkemyksiä siitä, onko lajia löydetty painolastivedestä. Kaikki asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, 

että 100% todennäköisyydellä amerikankampamaneetilla ei puutu pelagista vaihetta, se ei ole 

syvällä sedimentissä eikä ole liian suurikokoinen (kuva 9).  
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Kuva 9. Keskiarvojakaumat asiantuntijoiden arvioimien (A) ja mallin sääntöpohjaisten (S) kriteerien 

tiloille amerikankampamaneetin osalta. 

 

 

Vaikutukset ihmisten terveyteen ovat aineiston pohjalta varmasti hyväksyttäviä niin 

keskiarvojakaumia kuin yksittäisiä vastauksia tarkasteltaessa (kuva 10). Amerikankampamaneetti 

ei siis uhkaa asiantuntijoiden mukaan ihmisten terveyttä. Muiden vaikutusten kohdalla 

asiantuntijoilla oli eriäviä näkemyksiä, ovatko ne hyväksyttäviä vai eivät. Useimmat asiantuntijat 

olivat kuitenkin varmoja vaikutuksista ja antoivat todennäköisyydeksi joko 0 % tai 100 %. 

Asiantuntijoilla A, B, E, F ja H oli 2–5 vaikutusten osa-aluetta varmasti ei-hyväksyttäviä. 

Asiantuntijoilla C ja D ainoastaan lajivaikutuksiin liittyi epävarmuutta ja loput olivat ei-

hyväksyttäviä 0 % todennäköisyydellä. Asiantuntija G antoi eniten epävarmoja arvioita 

amerikankampamaneetin vaikutusten alakriteereille. 
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Kuva 10. Asiantuntijoiden (A–H) arvioimat todennäköisyydet pääkriteerin ”Vaikutukset” 

alakriteerien ei-hyväksyttävyydelle amerikankampamaneettimallissa. 

 

 

Kaikki amerikankampamaneetin levinneisyyden kolme alakriteeriä ovat lähes kaikissa tilanteissa 

varmasti laajoja. Poikkeuksena maantieteellinen levinneisyys alkuperäisellä alueella ja 

elinympäristöllinen levinneisyys ovat laajoja 80 % todennäköisyydellä asiantuntijan E arviossa. 

Asiantuntijat ovat siten varsin yksimielisiä siitä, että amerikankampamaneetti on levinnyt laajalle. 

 

 

3.4  Sirokatkarapu 

 

Sirokatkarapu tulisi valita kohdelajiksi 78,24 % todennäköisyydellä, potentiaaliseksi kohdelajiksi 

21,76 % todennäköisyydellä ja ei-kohdelajiksi 0 % todennäköisyydellä (taulukko 11). Sirokatkarapu 

on kohdelaji yksittäisten asiantuntijoiden vastauksissa todennäköisyyksillä 20 %, 30 %, 87,20 %, 

91,90 %, 96,80 % ja 100 % (3 asiantuntijaa) (taulukko 11). Lajilla on suhde painolastiveteen 100 % 

todennäköisyydellä, ja lajin vaikutukset eivät ole hyväksyttäviä 78,24 % todennäköisyydellä. 
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Todisteita sirokatkaravun aiemmasta leviämisestä on 87,50 % todennäköisyydellä, eli melko 

varmasti (kuva 11). Kuusi asiantuntijaa arvioikin, että todisteita on varmasti ja kaksi arvoi 

tasajakuman (50–50 %) (liite 8). Nykyinen levinneisyys on mallin antamissa tuloksissa laaja 

keskimäärin 99,75 % todennäköisyydellä (kuva 11). Jos asiantuntijoiden vastauksia tarkastellaan 

erikseen, seitsemän vastaajan tuloksissa nykyinen levinneisyys on varmasti laaja ja asiantuntijan E 

vastauksessa 98 % todennäköisyydellä.  

 

Taulukko 11. Kohdelajimuuttujan tilojen (kyllä, potentiaalinen, ei) todennäköisyydet 

sirokatkaravulle yksittäisten asiantuntijoiden vastauksista laskettuna ja keskiarvojakaumana. 

 

 

 

Löytynyt painolastivedestä -alakriteeriin sisältyy paljon epävarmuutta sirokatkaravun kohdalla. 

Suurin osa asiantuntijoista arvioi tälle todennäköisyyden 50 %, eli he eivät osanneet sanoa, onko 

lajia löytynyt painolastivedestä vai ei (liite 8). Lisäksi kaksi asiantuntijaa määritti 

todennäköisyydeksi 0 % ja yksi vastaaja 100 % eli oli täysin vastakkaisia tuloksia. Muille muuttujille, 

jotka käsittelevät myös suhdetta painolastiveteen, kaikki asiantuntijat arvioivat yksimielisesti 

samat tulokset: asiantuntijatiedon mukaan on varmaa, että sirokatkaravulta ei puutu pelagista 

vaihetta, se ei ole syvällä sedimentissä ja se ei ole liian suuri joutuakseen painolastivesisäiliöön.  
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Kuva 11. Keskiarvojakaumat asiantuntijoiden arvioimien (A) ja mallin sääntöpohjaisten (S) 

kriteerien tiloille sirokatkaravun osalta. 

 

 

Vaikutuksissa oli kaikista neljästä kriteeristä eniten epävarmuutta ja eroavaisuuksia 

asiantuntijoiden välillä. Terveys- ja talousvaikutusten oli lähes kaikkien asiantuntijoiden mukaan 

mahdotonta olla ei-hyväksyttäviä (kuva 12). Toisaalta asiantuntijan F arviossa nämä ovat varmasti 

ei-hyväksyttäviä. Siinä missä terveys- ja talousvaikutukset ovat todennäköisesti hyväksyttäviä, 

ympäristövaikutukset ovat todennäköisemmin ei-hyväksyttäviä keskimäärin 76,13 % 

todennäköisyydellä. Ympäristövaikutuksista erityisesti lajivaikutukset ovat todennäköisesti ei-

hyväksyttyjä, mutta näiden tuloksissa on paljon epävarmuutta. Muut ympäristövaikutukset ovat 

keskimäärin todennäköisemmin hyväksyttyjä kuin ei-hyväksyttyjä. Lähes kaikki vastaajat arvioivat 

lajivaikutuksille tilan ei-hyväksyttävä todennäköisyydellä > 0 %, asiantuntijat A ja B arvioivat, että 

lajivaikutukset eivät ole hyväksyttyjä 100 % todennäköisyydellä (kuva 12). Muut 

ympäristövaikutukset olivat harvemman asiantuntijan mielestä ei-hyväksyttyjä ja kukaan ei 

antanut 100 % todennäköisyyttä näille. Lisäksi kaikki asiantuntijat arvioivat, että sirokatkaravun 

vaikutukset resursseihin ovat varmasti hyväksyttyjä. 
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Kuva 12. Asiantuntijoiden (A–H) arvioimat todennäköisyydet pääkriteerin ”Vaikutukset” 

alakriteerien ei-hyväksyttävyydelle sirokatkarapumallissa. 

 

 

Suurin osa asiantuntijoista arvioi nykyisen levinneisyyden alakriteerien tilaksi laaja 100 % 

todennäköisyydellä, ja osa arvioi todennäköisyyksiksi 80 % tai 50 % (liite 8). Sirokatkaravun 

maantieteellinen levinneisyys alkuperäisellä alueella on keskimäärin 86,25 %, muilla alueilla 91,25 

% ja elinympäristöllinen levinneisyys 95 % (kuva 11). Asiantuntijat A, B, D ja H eivät arvioineet 

epävarmuutta sisältyvän lainkaan nykyisen levinneisyyden alakriteereille, vaan levinneisyydet ovat 

heidän mukaansa varmasti laajoja. Muilta asiantuntijoilta jotkin levinneisyyden osa-alueet saivat 

epävarmuutta, mutta ainoastaan asiantuntija E määritti jokaiselle levinneisyyden osa-alueelle 

epävarmuutta. Kaikki levinneisyyden osa-alueet olivat laajoja vähintään 50 % todennäköisyydellä 

tai suuremmalla, joten ne kallistuivat laajaan päin. 
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3.5  Asiantuntijoiden antama palaute 

 

Ensimmäisessä palautekysymyksessä asiantuntijoiden arvioimat kyselyn vaikeustasot jakautuivat 

kuvan 13 osoittamalla tavalla. Asiantuntijoiden asteikolla 1 (hyvin vaikea) - 5 (hyvin helppo) 

arvioiman vaikeustason keskiarvo oli 3,4. Vastaukset sijoittuivat enemmän keskivaikean tai helpon 

puolelle kuin vaikean puolelle, eikä kenenkään mielestä kysely ollut hyvin vaikea (kuva 13). 

Asiantuntijoiden vastauksissa oli paljon samankaltaisuutta palautekysymyksissä 2 ja 3, joten näitä 

kysymyksiä käsitellään yhdessä tutkielman tuloksissa. 

 

 

Kuva 13. Asiantuntijoiden arvioimat vaikeustasot kohdelajikyselylle asteikolla 1–5. Vaikeustaso 1 

tarkoittaa, että todennäköisyyksien antaminen oli hyvin vaikeaa, ja vaikeustaso 5 kertoo sen olleen 

hyvin helppoa.  

 

 

Asiantuntija A arvioi kyselyn vaikeusasteeksi 4. Hän kirjoitti, että näille hyvin tunnetuille 

vieraslajeille oli helppo arvioida todennäköisyydet. Hän myös kommentoi, että esimerkki olisi 

auttanut hahmottamaan miten kyselyä täytetään (liite 9 ja 10). 

 

Asiantuntija B arvioi kyselyn hyvin helpoksi eli vaikeusasteeksi 5. Hän kommentoi, että kysely oli 

selkeä (liite 10). 
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Asiantuntija C määritti vaikeusasteeksi 4. Hän kommentoi, että kysely oli helppo täyttää ja 

ymmärtää. Hän kirjoitti myös, että elinympäristöllisessä levinneisyydessä oli vaikeampi ymmärtää, 

mitä tarkoitetaan laajalla ja ei-laajalla. Lisäksi asiantuntija C pohti, että osa kyselyyn osallistuneista 

asiantuntijoista saattoi ymmärtää kyselyn väärin niin, että kysyttiin vaikutuksia yleisesti eikä 

Itämeressä koska oli annettu erityisen suuria todennäköisyyksiä ei-hyväksyttävyydelle sellaisten 

lajien kohdalla, jotka eivät ole kovin haitallisia Itämeressä (liite 9 ja 10). 

 

Asiantuntija D määritti vaikeusasteeksi 3. Hän kirjoitti, että kyselyn täyttäminen ei ollut helppoa 

eikä hän siten ollut varma oliko oikeassa. Hänen mielestään ei ollut selkeää, pitäisikö 

todennäköisyydet arvioida koskien Iajeja yleisesti vai Itämeressä. Hän kertoi suhteuttaneensa 

vastauksensa Itämeren tilanteeseen (liite 9 ja 10). 

 

Asiantuntija E arvioi vaikeusasteeksi 2. Hänen mielestään suurimmat vaikeudet kohdistuivat 

epäselviin termistön selityksiin, esimerkiksi elinympäristöllinen levinneisyys ja resurssin käyttäjät 

tulisi määritellä tarkemmin. Hän pohti, miten voi arvioida lajin vaikutusta Itämeressä, kun 

perustelut ovat lähtöisin vaikutuksista muilta alueilta. Hän myös ehdotti, että kyselyyn voisi 

kehittää selkeät luokat jokaiselle alakysymykselle. Esimerkiksi jos laji vaikuttaa ihmisten terveyteen 

ainoastaan myrkytyksen kautta, todennäköisyys ei-hyväksyttävyydelle voisi olla pienempi kuin jos 

terveysvaikutuksia on useampia erilaisia. Asiantuntija E ei ollut varma, minkä todennäköisyyden 

arvioisi, kun ei ole todettu vaikutusta ihmisten terveyteen: pitäisikö ei-hyväksyttävä–hyväksyttävä 

olla 0,5–0,5 vai 0–1 (liite 9 ja 10). 

 

Asiantuntija F määritti kyselyn vaikeusasteeksi 3. Hän kirjoitti, että ei ollut selkeää, koskevatko 

kysymykset Itämerta vai mitä tahansa aluetta maailmassa. Hän vastasi myös kyselylomakkeen 

erilliseen kommentointiosioon (Reasoning and other notes), että tulkitsi vaikutuksia käsittelevien 

kysymysten liittyvän Itämeren lisäksi yleiseen tietoon lajeista (liite 1). Lisäksi hän ehdotti, että 

parempi selitys auttaisi todennäköisyyksien arvioimisessa (liite 9 ja 10).  

 

Asiantuntija G ilmoitti vaikeusasteeksi 4. Hän vastasi, että kysely oli selkeä ymmärtää ja helppo 

käyttää mutta hän ei ollut varma, kuinka yksityiskohtaisesti kysymyksiin tulisi vastata. Hän 

kommentoi, että sirokatkaravun arviointi oli haastavaa (liite 9 ja 10). 
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Asiantuntija H ilmoitti vaikeusasteeksi 2. Hän kirjoitti, että kysely oli helppo silloin kun ei ollut 

epävarmuutta. Kun asiaan liittyi epävarmuutta, oli hänen mukaansa haastavaa arvioida 

todennäköisyyksiä. Eliön vaikutukset saattavat vaihdella paljon alueellisesti. Siksi hän katsoi, että 

on vaikeaa arvioida, kuinka paljon painoarvoa pitäisi antaa paikallisille vaikutuksille ja vaikutuksille 

muilla alueilla. Asiantuntija H kommentoi, että kyselylomake oli helppo ymmärtää ja se oli hyvin 

kuvattu. Vaikeudet vastaamisessa eivät liittyneet itse lomakkeeseen (liite 9 ja 10). 

 

 

4. Tulosten tarkastelu 

4.1  Kohdelaji-status 

 

Asiantuntijajoukon keskiarvojakaumia tarkasteltaessa kaikki tutkielman lajit ovat yli 78 % 

todennäköisyydellä kohdelajeja. Vaeltajasimpukkaan liittyy vähiten epävarmuutta tutkielman 

eliöistä (todennäköisyys 99,39 %). Villasaksiravun, amerikankampamaneetin ja sirokatkaravun 

kohdelajiluokitukseen liittyy enemmän epävarmuutta, ja yksittäisten asiantuntijoiden arvioita 

tarkasteltaessa on hajontaa todennäköisyyksissä. Villasaksirapu ja amerikankampamaneetti 

kuuluvat luokkaan Kohdelaji lähes yhtä suurella keskiarvotodennäköisyydellä (86,85% ja 84,86%), 

kun taas  sirokatkaravun osalta  todennäköisyys on pienin (78,24%). Suurimman osan yksittäisten 

asiantuntijoiden arvioista seuraa, että lajit kuuluvat todennäköisemmin luokkaan Kohdelaji kuin 

Potentiaalinen kohdelaji tai Ei-kohdelaji. Muutamassa vastauksessa kohdelajin todennäköisyys on 

kuitenkin 50 % tai pienempi: villasaksirapu kuuluu kohdelajiluokkaan asiantuntijan D  skenaariossa 

todennäköisyydellä 10 %, amerikankampamaneetti todennäköisyydellä 30 % (asiantuntija C) ja 50 

% (asiantuntija D) ja sirokatkarapu 20 % (asiantuntija D) ja 30 % (asiantuntija G).  

 

Kaikki tutkielman lajit kuuluvat 0 % todennäköisyydellä luokkaan ei-kohdelaji. Kaikki lajit ovat siis 

varmasti joko kohdelajeja tai potentiaalisia kohdelajeja. Jotta laji olisi kohdelaji, sillä täytyy olla 

suhde painolastiveteen ja sen vaikutukset uudessa ympäristössä eivät voi olla hyväksyttäviä. 

Kaikilla neljällä tutkielman lajilla on suhde painolastiveteen 100 % todennäköisyydellä, joten on 

vaikutusten hyväksyttävyydestä kiinni, luokitellaanko ne varsinaisiksi kohdelajeiksi. Siten lajit 

kuuluvat luokkaan Kohdelaji yhtä suurella todennäköisyydellä kuin vaikutukset eivät ole 

hyväksyttäviä. 
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Kun tutkielman lajit eivät ole mallin laskemissa tuloksissa varsinaisia kohdelajeja, ne ovat kuitenkin 

potentiaalisia kohdelajeja. Asia on selvä vaeltajasimpukan, villasaksiravun ja 

amerikankampamaneetin kohdalla, joilla on varmasti todisteita aiemmasta leviämisestä ja/tai 

levinneisyys on varmasti laaja. Sirokatkaravulla vastaavat kriteerit täyttyvät 87,5 % ja 99,75 % 

todennäköisyyksillä. Nämä kriteerit eivät siis välttämättä täyty kyseisen lajin kohdalla kuten eivät 

aina lajin vaikutukset uudessa ympäristössä. Sirokatkarapu on silti ei-kohdelaji 0 % 

todennäköisyydellä. Tämä selittyy sillä, että mallissa aina jompikumpi näistä kahdesta kriteeristä 

toteutuu sirokatkaravulle: Silloin kun levinneisyys ei ole laaja, leviämisestä on todisteita ja päin 

vastoin. 

 

 

4.2  Kriteereihin liittyvä epävarmuus 

 

Kaikilla tutkielman eliölajeilla on hyvin samansuuntaiset tulokset kriteereissä ”Suhde 

painolastiveteen”, ”Todisteita aiemmasta leviämisestä” ja ”Nykyinen levinneisyys”. Näihin myös 

liittyi vähiten epävarmuutta ja asiantuntijoiden arviot ovat usein keskenään yhteneviä. Lajien 

arvioituihin vaikutuksiin uudessa elinympäristössä ilmenee muita kriteerejä enemmän hajontaa 

niin lajien sisällä kuin välilläkin. Vaikutuksiin liittyi myös enemmän epävarmuutta kuin muihin 

kriteereihin. 

 

Hyvin tunnetut ilmiöt asiantuntijat todennäköisesti tietävät valmiiksi tai heidän on helppo 

tarkistaa asia kirjallisuudesta tai tietokannasta. Tällaisten muuttujien kohdalla asiantuntijoiden 

arviot ovat todennäköisemmin samankaltaisia ja epävarmuutta on vähän. Esimerkiksi AquaNIS-

tietokantaan on koottu olemassa olevaa tietoa vesiekosysteemien vieraslajeista, ja siellä ne ovat 

helposti saatavilla (AquaNIS 2015). Tietokannasta löytyy muun muassa havaintoja lajien 

leviämisestä, ja tietoa lajien elinkierrosta. Varmaa tietoa on olemassa erityisesti ilmiöistä, joiden 

todentamiseen riittää yksi tai muutama luotettava tutkimus. Esimerkiksi eliön koko selviää 

mittaamalla yksilöiden pituuden eri kehitysvaiheissa ja sijaintia voi selvittää ottamalla vesi- ja 

sedimenttinäytteitä. Yksikin havainto lajista uudella alueella voi osoittaa lajin levinneen, jos 

lajintunnistus on onnistunut. Epävarmemman tiedon kohdalla asiantuntijoiden vastaukset 

poikkeavat enemmän toisistaan.  
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Epävarmuutta ja asiantuntijoiden arvioiden välisiä eroja voi syntyä esimerkiksi, kun asiantuntijoilla 

on erilaista tietoa lajeista, tai he tulkitsevat tietoa eri tavalla. Kriteerien todennäköisyyksiä 

arvioidessaan jotkin asiantuntijat saattavat myös käyttää valmiiksi varovaisuusperiaatetta ja 

määrittää kriteerit osoittamaan todennäköisemmin eliön valintaa kohdelajiksi. Lisäksi on 

mahdollista, että tutkimuksissa havaittuja eliöitä luullaan toisiksi ja tulokset saattavat päätyä 

tietokantoihin. Tällainen mahdollisuus lajien väärinmäärittämiseen lisää epävarmuutta 

(Katsanevakis ja Moustakas 2018). Esimerkiksi sirokatkarapua havaittiin Itämeressä jo 1900-

luvulla, mutta kyseessä oli todennäköisemmin Itämeren alkuperäislaji leväkatkarapu (Grabowski 

2006). 

 

Silloin kun kohdelajiluokituksen muuttujiin liittyy epävarmuutta, asiantuntijoilla on 

todennäköisesti ainakin jonkin verran toisistaan poikkeavia näkemyksiä arvioissa, koska muuttujiin 

ei ole ”oikeaa vastausta”. Mielenkiintoista on, että toisinaan heillä on myös täysin vastakkaisia 

näkemyksiä, vaikka he olisivat varmoja vastauksestaan. Esimerkiksi asiantuntijat A, B ja H arvioivat, 

että villasaksiravun terveysvaikutukset ovat ei-hyväksyttyjä 100 % todennäköisyydellä, kun taas 

asiantuntija C ja G arvioivat vastaavaksi todennäköisyydeksi 0 %. Eroja ei siis ole vain niissä 

muuttujissa, joissa asiantuntijat arvioivat epävarmuutta, vaan myös niissä, joissa asiantuntijat ovat 

varmoja näkemyksistään. 

 

Kaikkia lajeja pidettiin kykenevinä siirtymään painolastiveden mukana. Tulos oli odotettu, sillä 

kirjallisuudesta löytyy hyvin tietoa näiden lajien elinkierrosta (Anger 1991, Baker ja Reeve 1974, 

Bentley 2011, Gurney 1923, Janas ja Mańkucka 2010, Jaspers ym. 2015, Nichols 1996, Orlova 2002, 

Orlova ym. 2006, Otto ja Brandis 2011). Tutkielmaan otettiinkin tarkoituksella mukaan lajeja, joille 

oletettiin olevan mahdollista levitä painolastiveden mukana. Jos lajien olisi täysin mahdotonta 

siirtyä painolastiveden välityksellä, ne eivät voisi olla kohdelajeja tai potentiaalisia kohdelajeja. 

Tällöin tarkastelun voisi lopettaa siihen, eikä muilla kriteereillä olisi merkitystä. Ennakoitavaa oli 

myös, että lajit ovat leviämiskykyisiä koska leviämisiä on hyvin raportoitu kirjallisuudessa (Bentley 

2011, Fuentes ym. 2010, Herborg ym. 2003, Kideys 2002, Ludyanskiy ym. 1993, Minchin ym. 2002, 

Zenkevitch 1963). 

 



   
 

48 
 

AquaNIS-palvelussa listataan, mitä lajeja on raportoitu löytyneen painolastivedestä. 

Vaeltajasimpukka, villasaksirapu ja amerikankampamaneetti löytyvät listalta, mutta sirokatkarapu 

ei (AquaNIS 2015). Viisi asiantuntijaa arvioikin, että sirokatkarapua on 50 % todennäköisyydellä 

löytynyt painolastivedestä, joten asiasta ei liene varmaa tietoa. Sen sijaan suurin osa 

asiantuntijoista määritti, että vaeltajasimpukkaa, villasaksirapua ja amerikankampamaneettia on 

löytynyt painolastivedestä 100 % todennäköisyydellä. Kaksi asiantuntijaa oli 

amerikankampamaneetin kohdalla arvioinut 0 %, joka on ristiriidassa tietokantaan raportoidun 

tiedon kanssa. Asiantuntijoiden arviointityössä on saattanut muodostua ymmärtämis- ja 

kirjaamisvirheitäkin. 

 

Kyselylomakkeessa ei määritelty, mitä lajin levinneisyyteen liittyvien muuttujien tilat “laaja” ja “ei-

laaja” tarkoittavat, joten ne olivat vapaasti asiantuntijoiden tulkittavissa. Silti suurin osa 

asiantuntijoista määritti levinneisyyden varmasti tai ainakin yli 50 % todennäköisyydellä laajaksi 

jokaisella levinneisyyden osa-alueella tutkielman eliöille. COMPLETE-hankkeessa työskentelevillä 

tutkijoilla voi olettaa olevan yhtenevä käsitys levinneisyydestä jo senkin takia, että monet heistä 

osallistuivat  alkuperäisten Gollaschin ym. (2020) kriteerien luomiseen. Tosin osa asiantuntijoista 

arvioi ”laajan” ja ”ei-laajan” todennäköisyyksiksi  50–50 %, mikä voi johtua ainakin osittain siitä, 

että asiantuntijoiden oli vaikea määritellä, missä on laajan ja ei-laajan raja.  

 

Aina ei tiedetä tarkkaan, mikä on lajin alkuperäistä esiintymisaluetta ja minne se on levinnyt 

vieraslajina. Esimerkiksi laji on voinut levitä uudelle alueelle hyvin varhain, jolloin luotettava 

raportointi saattaa puuttua, tai tiedossa on muuten puutteita. Joskus on epävarmaa, onko laji 

levinnyt luontaisesti vai ihmisen avustuksella (Katsanevakis ja Moustakas 2018). Useampi 

asiantuntija arvioi sirokatkaravulle liittyvän epävarmuutta levinneisyyden alakriteereihin kuin 

muille tutkielman lajeille. Sirokatkaravun levinneisyyteen liittyvään epävarmuuteen saattaa myös 

vaikuttaa esimerkiksi epätietoisuus siitä, onko laji levinnyt ihmisen mukana vai omin avuin 

(Grabowski 2006). Villasaksirapuun ja amerikankampamaneettiin liittyy vähiten epävarmuutta 

levinneisyyksissä. 

 

Lajien vaikutuksiin uudessa ympäristössä liittyi kriteereistä eniten vaihtelua sekä asiantuntijoiden 

arvioiden että eliölajien tulosten välillä. Tutkielmaan pyrittiinkin ottamaan lajeja, joilla olisi 

monipuolisesti erilaisia vaikutuksia ympäristöönsä. Mahdolliset vaikutukset voivat kuitenkin olla 
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vaikeasti todennettavissa. Jos laji ei ole vielä levinnyt arvioitavalle alueelle, sen vaikutuksia 

kyseisellä alueella on mahdotonta ennakoida varmuudella. Lajit eivät myöskään vaikuta 

kohdealueen ekosysteemiin yksin, vaan vuorovaikutuksessa muihin lajeihin – niin alkuperäisiin 

kuin tulokkasiinkin. Jos vieraslajeja on levinnyt alueelle useampia, näiden yhteisvaikutuksista 

ekosysteemiin voi olla hankala erottaa yksittäisten vieraslajien aiheuttamia mahdollisia haittoja 

(Katsanevakis ja Moustakas 2018). Siten todetuista vaikutuksista ei aina voi todistaa, että ne 

aiheutuvat nimenomaan kyseisistä vieraslajeista. Vieraslajien aiheuttamia vaikutuksia saattaa 

joskus myös olla haastavaa erottaa muista mahdollisista vaikuttavista tekijöistä ja Itämeren 

muuttuvista paineista (Bonsdorff 2006, Occhipinti-Ambrogi 2007). Vieraslajin vaikutusten 

luotettavaan selvittämiseen saatetaan tarvita paljon tutkimuksia. Vaikka mitattavia vaikutuksia ei 

olisikaan tällä hetkellä, niitä saattaa ilmetä myöhemmin.  

 

Asiantuntijalla H on palautteessaan hyvä huomio, että lajien vaikutukset saattavat vaihdella 

alueittain ja siten on vaikea arvioida, kuinka paljon painoarvoa pitäisi antaa paikallisille 

vaikutuksille verrattuna vaikutuksille muilla alueilla. Esimerkiksi sirokatkaravun vaikutukset 

paikalliseen leväkatkarapuun eivät Suomen rannikolla ole samaa luokkaa kuin Puolan rannikolla 

(Grabowski 2006, Katajisto ym. 2013). Vaikutusten alueellinen vaihtelu voi jopa lisätä 

epävarmuutta asiantuntijoiden arvioissa tai eroavaisuuksia asiantuntijoiden arvioiden välillä, jos 

ihmiset ovat ottaneet eri tavoilla huomioon vaikutusten alueelliset vaihtelut. 

 

Osa asiantuntijoista arvioi lajin vaikutuksia Itämereen ja osa muillekin merialueille, mikä 

todennäköisesti osaltaan aiheutti vaihtelua asiantuntijoiden vastausten välille. Jos asiantuntija 

arvioi vaikutuksia Itämeressä, arvioihin liittyi todennäköisemmin enemmän epävarmuutta kuin 

silloin, kun ne tulkittiin yleisiksi vaikutuksiksi. Kun asiantuntija tulkitsi vaikutukset muillekin 

merialueille kuin Itämerelle, todennäköisyydet useammin kallistuivat ei-hyväksyttävyyden puolelle 

ja olivat varmoja. Tämä tulkintavirhe saattaa myös aiheuttaa sen, että kokonaisvaikutusten 

keskimääräinen ei-hyväksyttävyys on suurempi kuin mitä se olisi, jos kaikki asiantuntijat olisivat 

arvioineet todennäköisyydet vaikutuksille Itämeressä. 

 

Toisinaan alakriteereihin liittyvä epävarmuus näkyy lopputuloksena pääkriteerissä ja toisinaan ei. 

Malliin sisäänrakennetun varovaisuusperiaatteen takia epävarmuus näkyy kriteerin 

lopputuloksessa vain, kun kaikki kyseisen pääkriteerin alakriteerit ovat epävarmoja. Jos yksikin 
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alakriteeri toteutuu 100 % todennäköisyydellä, pääkriteeri toteutuu 100 % todennäköisyydellä. 

Esimerkiksi villasaksiravulle asiantuntija F arvioi ei-hyväksyttävyyden todennäköisyydeksi 

vaikutuksille resurssien käyttäjiin 0 %, vaikutuksille ihmisten terveyteen, lajeihin ja ekosysteemien 

toimintaan 20 %, talousvaikutuksille 60 % ja vaikutuksille elinympäristöön 100 %. Siten hänen 

arviossaan useimmissa vaikutusten alakriteereissä on epävarmuutta, mutta yksi on varmasti ei-

hyväksyttävä, joten kokonaisvaikutuksetkin ovat ei-hyväksyttäviä 100 % todennäköisyydellä. 

Mallin logiikasta seuraa myös, että keskimääräisiä todennäköisyyksiä tarkasteltaessa 

kokonaisvaikutukset kaikilla lajeilla kallistuvat enemmän ei-hyväksyttävän puolelle, vaikka lajien 

välillä olisi vaikutusten alakriteereissä suuriakin eroja. Sirokatkaravulla on selvästi harvemmassa 

vaikutusten alakriteereissä ei-hyväksyttäviä vaikutuksia kuin muilla lajeilla (kuvat 9, 11, 13 ja 15). 

Silti malliin logiikan takia sirokatkaravun kokonaisvaikutusten todennäköisyydet eivät ole niin 

paljon alhaisempia kuin vaikuttaisi pelkkiä vaikutusten osa-alueita tarkastelemalla. 

 

 

4.3  Hyväksyttävä luokitusepävarmuus 

 

Tutkielman mallin avulla saadaan tulokseksi todennäköisyys, jolla laji on kohdelaji. Kun tämä 

todennäköisyys on tiedossa, on tehtävä päätös, valitaanko laji todellisuudessa kohdelajiksi. Jos 

todennäköisyys on lähes sata prosenttia, niin eliö on perusteltua luokitella kohdelajiksi. Kun 

todennäköisyys laskee, niin jossain vaiheessa lajia ei enää oteta kohdelajiksi. Toisaalta vasta kun 

todennäköisyys on pudonnut nollaan prosenttiin, voidaan täydellä varmuudella sanoa, ettei lajia 

voi luokitella kohdelajiksi. Tästä huolimatta todennäköisyys voi olla tarpeeksi alhainen, jotta sen 

voi hyväksyä (IMO 2017a), Päätöksen tekijöiden täytyy määrittää hyväksyttävä epävarmuus sille, 

että laji on mahdollisesti väärin luokiteltu. Tämä päätöksentekijän riskiasenne on tärkeä tekijä 

päätöksenteossa (Laurila-Pant ym. 2021). Tärkeä kysymys tutkielman tulosten kannalta on, kuinka 

suuri kohdelajin todennäköisyyden on oltava, että eliö todellisuudessa otetaan kohdelajiksi. 

 

Kansainvälinen merenkulkujärjestö kehottaa varovaisuuteen riskien arviointiin liittyvässä 

kohdelajien luokituksessa, joten kovin suurta epävarmuutta ei voine hyväksyä (IMO 2017a). 

Amerikankampamaneetti on asiantuntijan D:n tuloksessa kohdelaji todennäköisyydellä 50 %, joten 

se on tässä tapauksessa yhtä suurella todennäköisyydellä varsinaiseksi kohdelajiksi kelpaava ja 

kelpaamaton laji. Tällöin on varovaisuuden nimissä turvallisempaa, että laji otetaan ennemmin 
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kohdelajilistalle kuin jätetään listan ulkopuolelle. Samoin kannattaa toimia, kun vastaava 

todennäköisyys on suurempi kuin 50 %. Suurin osa tutkielman tuloksista kohdelajin 

todennäköisyydelle asettuu tälle alueelle, ja asiantuntijajoukon keskiarvojakaumia tarkasteltaessa 

kaikki lajit valitaan kohdelajeiksi. Tutkielmassa saatiin tuloksina myös 30 %, 20 % tai 10 % 

todennäköisyyttä kohdelajille, ja on syytä pohtia, valittaisiinko laji tällaisissa tapauksissa edelleen 

kohdelajiksi. Siten saattaa riippua asiantuntijasta, näyttääkö siltä, että laji kannattaa valita 

kohdelajiksi. Jos tukeuduttaisiin asiantuntijaan A, B, E tai H, kaikki lajit olisivat kohdelajeja yli 85 % 

todennäköisyydellä. Jos tarkastellaan vain asiantuntijan C, D tai G tuloksia, yksi tai kaksi lajia ovat 

kohdelajeja alle 50 % todennäköisyydellä ja näin ollen epävarmempia tapauksia. 

 

Kun tutkielman eliöt eivät tulosten mukaan ole kohdelajeja, ne ovat potentiaalisesti kohdelajeja. 

Potentiaalisten kohdelajien kohdalla on myös pohdittava, siirretäänkö ne asiantuntija-arvion 

mukaan kuitenkin kohdelajeiksi vai laitetaanko ne esimerkiksi tarkkailtavien lajien listalle. Ne ovat 

siis epävarmoja tapauksia. Kun tutkielman eliöt ovat kohdelajeja niin pienellä todennäköisyydellä 

kuin 30 %, 20 % tai 10 %, ne ovat silti potentiaalisia kohdelajeja 70 %, 80 % tai 90 % 

todennäköisyydellä. Tilanne voisi olla toisenlainen, jos ne potentiaalisen kohdelajin sijaan voisivat 

olla joko varsinaisia kohdelajeja tai ei-kohdelajeja. Hyväksyttävää epävarmuutta määrittäessä 

täytyy siten kohdelajitodennäköisyyden lisäksi ottaa huomioon potentiaalisen kohdelajin ja ei-

kohdelajin todennäköisyydet. 

 

Jos kohdelajien valinnassa hyväksytään kovin suuri epävarmuus, niin lopulta häviää hyöty, joka 

saadaan määrittämällä kohdelajit. Tällöin varsinaiseen riskien arviointiin, jolla selvitetään 

mahdollisuudet poikkeuslupaan painolastiveden käsittelystä, ei välttämättä tule mukaan kaikkia 

vaarallisia vieraslajeja. Mitä vähemmän lajeja analysoidaan, sitä enemmän epävarmuutta 

sisältyykin riskin ennustamiseen (IMO 2017a). Tällöin arvioinnissa saatetaan arvioida pienempi 

riski kuin todellisuudessa on, ja seurauksena jopa saatetaan myöntää poikkeuslupia sellaisilla 

laivamatkoilla, joilla ei todellisuudessa pitäisi. 

 

Lopullinen ratkaisu siitä, mikä on hyväksyttävä epävarmuus kohdelajin määrittelyssä, on 

yhteiskunnan päättäjien käsissä. Epävarmuutta voi olla niin kohdelajien valinnassa kuin itse 

riskiarviossakin.  Kun riskiarvio on tehty ja siten on selvillä riskin taso ja epävarmuuden suuruus, 

näitä verrataan osapuolten vastaaviin hyväksyttyihin tasoihin (IMO 2017a). Tällöin selviää, 
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voidaanko myöntää poikkeusta painolastiveden käsittelyn väliin jättämisestä (IMO 2017a). Siten 

painolastivesisopimuksen osapuolet voivat kukin itse määrittävät hyväksyttävän epävarmuuden. 

 

 

4.4  Menetelmien ja mallin jatkokehitys 

 

Tutkielmassa tehty mallirakenne ei ole ainoa mahdollinen, vaan mallin voisi rakentaa monella eri 

tavalla. Nykyiseen ratkaisuun päädyttiin, koska se oli suhteellisen yksinkertainen ja mukaili 

Gollashin ym. (2020) kehittämiä kriteereitä. Mallirakenteessa alakriteerien yhdistäminen 

pääkriteereiksi tehtiin ehdollisten todennäköisyyksien avulla käyttämällä arvoja 0 ja 1. Näin tehtiin, 

koska nämä olivat selkeitä joko-tai -sääntöjä: 0 tarkoittaa varmuutta mahdottomuudesta ja 1 

varmuutta asian tapahtumisesta. Mikäli käytettäisiin todennäköisyyksiä väliltä 0 < P(x) < 1, 

tarvittaisiin yksityiskohtaisempaa pohdintaa, mihin arvot perustuvat. Malli saattaisi vastata entistä 

paremmin Gollaschin ym. (2020) luomia kriteereitä, jos myös aggregointimuuttujissa käytettäisiin 

ehdollisia todennäköisyyksiä väliltä 0  < P(x) < 1. Tällöin eri kriteereitä tai niiden osa-alueita voisi 

painottaa sen mukaan, kuinka tärkeitä ne ovat. 

Gollasch ym. (2020) toteavat julkaisussaan, että vaikutusten tärkeysjärjestyksessä ovat 

ensimmäisinä vaikutukset ihmisten terveyteen, jonka jälkeen talousvaikutukset ovat seuraavaksi 

tärkeimpiä ja viimeiseksi tulevat ympäristövaikutukset. Pohdinnaksi jäisi, kuinka suuria vaikutusten 

osa-alueiden erot prioriteeteissa olisivat, koska Gollasch ym. (2020) eivät tarkemmin avaa tätä. Jos 

nämä prioriteetit otettaisiin mallissa huomioon, erityisesti sirokatkarapu ja 

amerikankampamaneetti olisivat kohdelajeja pienemmällä todennäköisyydellä kuin nykyisessä 

mallissa, koska niillä terveysvaikutukset ovat lähes varmasti hyväksyttyjä ja sirokatkaravulla 

talousvaikutuksetkin ovat melkein kaikkien asiantuntijoiden arvion mukaan varmasti hyväksyttyjä. 

Näillä kahdella lajilla vaikutusten ei-hyväksyttävyys perustuu siis erityisesti ympäristövaikutuksiin. 

Myös vaeltajasimpukan ja villasaksiravun todennäköisyyksiin kyseinen muutos voisi vaikuttaa. Sen 

sijaan nykyisen mallin logiikka ympäristövaikutusten määräytymiseen lienee varsin hyvä eikä 

tarvitse muutoksia, koska Gollaschin ym. (2020) kriteerien pohjalta ei ole syytä olettaa, että 

ympäristövaikutusten osa-alueet olisivat eriarvoisia. 

 

Levinneisyydestä Gollasch ym. (2020) eivät myöskään mainitse, että osa-alueita pitäisi painottaa 

eri lailla. Toisaalta voisi olla loogista, että maantieteellinen levinneisyys muilla alueilla olisi 
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merkittävämpi kuin alkuperäisellä alueella, koska se voi kertoa lajin kyvystä valloittaa vieraita 

elinympäristöjä. Suhteessa painolastiveteen voisi olla mahdollista nostaa tärkeämmäksi kohdaksi 

”Löytynyt painolastivedestä” kuin pelkän potentiaalin siirtyä painolastiveden mukana. Toisaalta 

suhde painolastiveteen on merkittävin kriteeri, joten siinä voi olla erityisen hyvä noudattaa 

varovaisuutta.  

 

Asiantuntijamuuttujassakin olisi tarvittaessa mahdollista antaa asiantuntijoille erisuuruisia 

painoarvoja esimerkiksi asiantuntijoiden kokemuksen mukaan tai sen mukaan, miten hyvin he itse 

uskovat tietävänsä vastaukset kysymyksiin. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan nähty tarvetta 

painotukselle.  

 

Jotta malli kuvaisi hyvin todellisuutta, täytyy lähtöaineiston eli asiantuntijoiden antamien 

arvioiden olla laadukkaita. Siten asiantuntijoille lähetettävän kyselylomakkeen pitäisi olla 

mahdollisimman selkeä, jotta asiantuntijat ymmärtäisivät sen oikein ja mahdollisimman samalla 

tavalla. Tätä lomake ei kuitenkaan ilmeisestikään ollut, sillä asiantuntijoilta saatiin palautteessa 

kyselylle parannusehdotuksia. Asiantuntijat eivät välttämättä myöskään olleet ennestään tuttuja 

tällaisen todennäköisyyspohjaisen menetelmän kanssa. Kyselylomakkeeseen olisikin voinut lisätä 

esimerkkilajin, jolle olisi valmiiksi täyttänyt todennäköisyydet. Tämä olisi asiantuntijan A mukaan 

auttanut hahmottamaan miten kyselyä täytetään ja olisi siten ollut hyödyllinen (liite 9). Esimerkki 

olisi voinut olla kuvitteellinen laji tai jokin oikea laji, ei kuitenkaan mikään neljästä tutkielman 

lajista. Toisaalta esimerkki voi olla ongelmallinen, sillä ihmiset saattavat arvioita tehdessään 

ankkuroitua liiallisesti heille ensimmäisenä annettuihin esimerkkiarvoihin. Tällainen psykologinen 

ankkuri voi vaikuttaa lopullisiin arvioihin (Tversky ja Kahnemann 1974).  

  

Asiantuntija E ehdotti, että arvioitaville kriteereille voisi kehittää tarkemmat luokat, miten 

todennäköisyyksiä määritetään: esimerkiksi mitä useampia haittavaikutuksia ihmisten terveydelle 

laji aiheuttaa, sitä suuremmalla todennäköisyydellä se on ei-hyväksyttävä. Jos tällainen muutos 

helpottaisi asiantuntijoiden työtä todennäköisyyksien antamisessa, se voisi olla varteenotettava 

vaihtoehto. Toisaalta tätä ei ollut mukana alkuperäisissä Gollaschin ym. (2020) kriteereissä. 

 

Kyselylomakkeessa olisi voinut olla paremmin selitetty, mitä kysymyksillä tarkoitetaan. Esimerkiksi 

levinneisyyteen liittyviä määritelmiä ei avattu tarkemmin, mistä tuli palautettakin. Termejä 
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jätettiin tarkoituksella määrittämättä tarkemmin kyselylomakkeessa. Niitä ei ollut määritelty 

Gollaschin ym. (2020) kriteereissäkään, ja kyselyn haluttiin mukailevan juuri näitä kriteereitä. Jos 

kriteerejä olisi tarkemmin pyritty tulkitsemaan, niiden merkitys olisi saattanut muuttua 

alkuperäisestä. Oletuksena myös oli, että asiantuntijat COMPLETE-hankkeeseen osallistujina ovat 

ennestään tuttuja kyseisen kriteeristön kanssa, joten näiden määritelmiä ei tarvitse avata 

tarkkaan. Tutkielmaa varten täytyi kysyä SYKE:n asiantuntijoilta muutamasta epäselvästä 

kriteereihin liittyvästä määritelmästä. Lomakkeeseen näitä ei kuitenkaan lisätty, ainoastaan tämän 

pro gradu -työn menetelmiin. Voisi olla hyvä ottaa asiantuntijat mukaan mallin muotoiluun, jolloin 

he näkisivät kriteereihin liittyvät epäselvyydet. 

 

Levinneisyys-kriteeri ja siihen liittyvä epävarmuus on mallissa vähemmän tärkeää kuin lajin 

vaikutukset ja suhde painolastiveteen. Laaja levinneisyys vain osoittaa lajilla olevan potentiaalia 

kuulua kohdelaji-luokkaan eikä kerro, onko laji varsinainen kohdelaji. Tässä työssä asiantuntijoiden 

näkemyserot vallitsevasta tietotasosta liittyen levinneisyyteen eivät myöskään näy 

lopputuloksessa, koska kyseiset lajit eivät tulosten perusteella ikinä päädy ei-kohdelajeiksi. 

Merkittävimpien kriteerien kohdalla sen sijaan asiantuntijoiden näkemyserot voivat vaikuttaa 

voimakkaasti kohdelajin valintaan, ja siksi näiden kriteerien on hyvä olla mahdollisimman 

yksiselitteisiä. 

 

Kyselyssä olisi myös kannattanut painottaa vieläkin selkeämmin, että siinä tarkoitettiin vaikutuksia 

nimenomaan Itämeressä. Vaikka tämä mainittiinkin kyselyssä, jäi asiaan palautteen perusteella 

tulkinnanvaraa. Kolmen osallistujan vastauksista kävi ilmi, että heille oli epäselvää, viitattiinko 

kysymyksillä Itämeren tilanteeseen vai koskivatko ne lajeja yleisesti. Lisäksi asiantuntija C pohti, 

että osa kyselyyn osallistuneista asiantuntijoista saattoi tulkita kyselyn siten, että siinä kysyttiin 

vaikutuksia yleisesti eikä Itämeressä. Joissain muissakin kysymyksissä kuin vaikutuksissa saattaa 

olla mahdollista, että osa asiantuntijoista on tulkinnut kysymyksen liittyvän Itämereen ja osa 

yleiseen tilanteeseen. Esimerkiksi painolastivedestä löytymisen voisi tulkita siten, onko missään 

maailmassa lajia havaittu painolastivedestä vai Itämeren laivamatkalla havaittu. 

Amerikankampamaneetin kohdalla kaksi asiantuntijaa arvioi, että lajia ei ole löytynyt 

painolastivedestä, ja muiden asiantuntijoiden näkemys oli päinvastainen. Myös esimerkiksi 

elinympäristöllisessä levinneisyydessä kysymyksen voisi tulkita kumpaan tilanteeseen vain. 
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Mallia rakennettaessa kävi ilmi, että myös Gollaschin ym. (2020) alkuperäisissä kriteereissä on 

tulkinnan varaa. Kun ollaan täsmällisiä ongelman sanallisesta muotoilusta, asiantuntijat 

ymmärtävät mitä tarkoittaa ja voidaan tehdä parempia päätöksiä (Cummings ym. 2018). 

Asiantuntijoiden tulkintaerot kapenevat ja tulokset ovat vertailukelpoisempia. Siten Gollaschin ym. 

(2020) kriteereitä olisi hyvä kehittää selkeämmiksi ja yksikäsitteisiksi niin, että asiantuntijoiden 

tulkinnat eivät poikkeaisi huomattavasti toisistaan. Tällöin kohdelajin määrittämisen voisi arvioida 

helpommin myös ihmiset, jotka eivät itse ole olleet mukana tekemässä kriteerejä. Gollaschin ym. 

(2020) kriteereissäkään ei suoraan mainittu, että vaikutukset koskisivat tilannetta kohdealueella eli 

Itämeressä tai Koillis-Atlantilla. Itämerellä ja Koillis-Atlantilla on molemmilla omat 

kohdelajilistansa. Jos kohdelajilistoja tehdessä ei tarvitsisi lainkaan ottaa huomioon kohdealueen 

tilannetta, molemmat alueet näyttäisivät saavan saman listan. Itämeren kohdelajilistalle tulisi 

tässä tilanteessa kaikki lajit, jotka voivat levitä painolastiveden välityksellä ja ovat jossain päin 

maailmaa aiheuttaneet haittavaikutuksia. Tämä tosin voi olla varteenotettava tapa tehdä 

kohdelajilistaa ainoastaan, jos kriteeristön toteutumisen lisäksi selvitetään erikseen, voisiko lajit 

esimerkiksi fysiologian puolesta mahdollisesti asettua elämään Itämeressä. Muussa tapauksessa 

kyseinen tapa aiheuttaisi, että Itämeren kohdelajilistalle tulisi sellaisiakin lajeja, jotka eivät voisi 

pärjätä alueella. 

 

Gollaschin ym. (2020) kriteereissä kohdelajin lopullinen määräytyminen kriteerien pohjalta jää 

jokseenkin epäselväksi. Tutkielmaa varten Gollaschin ym. (2020) julkaisua tulkittiin niin, 

kohdelajiin liittyen voi olla kolme erillistä luokkaa: kohdelaji, potentiaalinen kohdelaji ja ei-

kohdelaji. Julkaisussa ei kuitenkaan suoraan todettu, että käytetään kolmea luokkaa.  

  

 

4.5  Bayes-verkkomallin soveltuminen kohdelajien määrittämiseen 

 

Päätöksenteossa pitäisi ottaa huomioon tiedon epävarmuus, ja tämä on erityisen tärkeää 

myönnettäessä poikkeuslupia painolastivesikäsittelystä (IMO 2017a). Epävarmuus tuleekin 

tutkielmassa käytetyllä Bayes-verkkomenetelmällä esiin, koska malli laskee kohdelaji-luokkaan 

kuulumisen todennäköisyyden kullekin lajille. Jos asiantuntijat valitsevat kaikkien kriteereiden 

osalta yhden vaihtoehdon, ei ole mahdollista nähdä, kuinka varmaa tieto on. Kun epävarmuus 

tiedostetaan, se voi vaikuttaa päätöksentekoon (van der Bles ym. 2019). Kohdelaji-statukseen 
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liittyvä epävarmuus voidaan mahdollisesti myös ottaa riskiarviossa erikseen huomioon. Lisäksi 

menetelmä tuo esiin, mistä lajeista tarvittaisiin lisää tutkimustietoa ja miltä osa-alueilta. 

Esimerkiksi tässä työssä tulee ilmi, että tutkimuksen eliölajien painolastivesisuhteeseen liittyvät 

tekijät tunnetaan jo varsin hyvin, mutta lajien vaikutuksista uudessa ympäristössä on eriasteisesti 

epävarmaa tietoa.  

 

Asiantuntijat arvioivat todennäköisyyksien määrittämisen helpoksi, jos lajeista oli hyvin tietoa. 

Epävarmoissa tilanteissa todennäköisyyksien antaminen oli sen sijaan vaikeaa. Asiantuntijoiden 

antaman epävarmuuden määrä ei näyttänyt kuitenkaan osuvan yhteen sen kanssa, kuinka 

helpoksi asiantuntija arvioi kyselyn. Toisaalta asiantuntijat A ja B, joiden mielestä kysymyksiin liittyi 

epävarmuutta tuskin lainkaan, arvioivat kyselyn helpoksi tai hyvin helpoksi. Myönteistä oli, että 

kukaan asiantuntija ei arvioinut kyselyä hyvin vaikeaksi. Tähän saattaa vaikuttaa, että tutkielman 

eläinlajeista on runsaasti tietoa olemassa. Asiantuntijoiden saattaisi olla liian vaikeaa antaa 

todennäköisyyksiä huonommin tunnetuille lajeille, eikä menetelmä siten välttämättä toimisi.  

 

Kun tehdään todellisuudessa kohdelajiluokitukseen liittyviä päätöksiä, asiantuntijat 

todennäköisesti perehtyvät tarkkaan viimeisimpäänkin kyseisiin lajeihin liittyvään kirjallisuuteen ja 

aineistoihin. Nyt se ei ollut vaatimuksena, mikä voi näkyä tuloksissakin ja vaikeusasteen 

arvioinnissa.  

 

Mallin antamiin tuloksiin vaikuttaa ketkä asiantuntijat ja kuinka monta asiantuntijaa osallistuu 

arviointiin. Toisaalta sama ongelma on silloinkin, jos asiantuntija kohdelajeja valittaessa valitsee 

vain yhden vaihtoehdon eikä arvioi todennäköisyyksiä. Jos Bayes-verkkomallin kehittämistä 

jatketaan, kannattaa se tehdä yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Kun asiantuntijat tuodaan 

mukaan mallin rakentamiseen ja testailuun, he havaitsevat itse, mitä erilaiset sanalliset muotoilut 

merkitsevät päätöksenteon logiikassa ja miten ne vaikuttavat lopputulokseen. Samalla 

asiantuntijat voisivat keskustella siitä, mihin tietoihin (aineistoihin, julkaisuihin ym.) he pohjaavat 

todennäköisyysarvionsa ja miten ymmärtävät kriteerit ja niiden tilavaihtoehdot. Keskustelun 

jälkeen he voisivat vielä päivittää antamiaan vastaustodennäköisyyksiä, mikäli siihen on tarvetta. 

Tällaista menetelmää, jossa asiantuntijat tuodaan yhteen keskustelemaan määritelmistä ja 

aineistosta, on käytetty esimerkiksi Itämeren rehevöitymistä ja kalastusta käsittelevässä 
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tutkimuksessa (Uusitalo ym. 2016). On tärkeää, että asiantuntijoiden antamat todennäköisyydet 

kuvaavat samoja asioita, jotta ne ovat mahdollisimman vertailukelpoisia keskenään.  

 

IMO:n (2017) ohjeiden mukaan riskin määrittämiseen käytettäviä malleja täytyy ajoittain arvioida 

ja päivittää vastaamaan syventynyttä ymmärrystä. Mallit eivät siis ole kiveen hakattuja, vaan niitä 

voi jatkuvasti muokata. Siten on hyvä tarkastella vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa riskinarviointi, 

koska on mahdollista, että näin saadaan kehitettyä uusia parempia menetelmiä. 

Todennäköisyyspohjainen kohdelajien määrittäminen on tämän tutkielman pohjalta 

varteenotettava menetelmä, jota on syytä harkita työkaluna tukemaan kohdelajien luokittelua. 

 

 

5. Johtopäätökset 

 

Tutkielmassa esitettiin Gollaschin ym. (2020) kohdelajivalinnan kriteeristö Bayes-verkkomallina. 

Samalla löydettiin kriteereissä olevia epäloogisuuksia ja määrittelyongelmia, jotka olisivat muuten 

saattaneet jäädä havaitsematta. Gollaschin ym. (2020) kriteerejä onkin syytä muokata 

selkeämmiksi riippumatta siitä, määritetäänkö jatkossa kohdelajit todennäköisyyspohjaisesti vai 

alkuperäisen ehdotuksen mukaan. Kehitetty Bayes-verkkomalli vaikuttaa lupaavalta työkalulta 

tukemaan kohdelajien valintaa, ja jos mallin kehittämistä jatketaan, kannattaa se tehdä yhdessä 

asiantuntijaryhmän kanssa. Samalla asiantuntijat voisivat keskustella, mihin he pohjasivat 

todennäköisyysarvionsa ja miten määrittelivät kriteerit tai niiden vastausvaihtoehdot. Tämän 

jälkeen he voisivat päivittää antamiaan vastaustodennäköisyyksiä, mikäli siihen on tarvetta.  
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Liite 1. Asiantuntijoille lähetetty kyselylomake vaeltajasimpukasta 

  

Bayesian Network for probabilistic identification of Baltic Sea target species

This is a questionnaire for the experts to specify their personal opinions how certainly the criteria used to identify Baltic Sea target species (TS) are fulfilled when a certain species is considered.

The criteria are published in Gollasch et al. (2020). The questionnaire follows the phrasing and the terminology of the paper in order to avoid any linguistic misunderstandings.

Guidance for filling the questionnaire:
1. For each criteria, give your personal estimates on how probable the alternative states are by using probabilities 0 ≤ P ≤ 1 (i.e. proportional values between 0 ‐ 1). 

2. The sum of the probabilities for the alternative states of a given criteria needs to be 1. This can be checked from column D.

      - If you think a state is certain ("100% sure"), the probability for that particular state is 1, whereas the other option gets zero.

      - If you think a state is impossible, the probability is 0. Correspondingly the other option is then certain, getting 1. 

      - If you think the state is uncertain, the two alternative classes get probabilities between 0 - 1, so that the proportion represents their mutual plausibilities, the values summing up to 1.

3. Please provide short reasoning behind your answer in "Reasoning and other notes"

Species (scientific name )

Target species selection criteria Reasoning and other notes

Relation with ballast water as 

transport vector

yes no Sum (should 

equal to 1)

Found in ballast water tank 0

Lack a pelagic phase 0

Deep in the sediment 0

Large size 0

Impact and its severeness (in the 

Baltic Sea)

unacceptable acceptable

Impact on human health 0

Impact on economy 0

Enviromental impact (see the sheet "Environmental impact")

    Impact on species 0

    Impact on habitat 0

    Impact on ecosystem functioning 0

    Impact on resource users 0

yes no

Evidence of earlier introduction(s) 

elsewhere

0

Current distribution wide non-wide

In native biogeographic region 0

In other biogeographic regions 0

Habitat distribution 0

References:

For instance, the alterative states for the criteria "Impact on economy" are "acceptable" and "unacceptable". If you are not 

sure, whether the species would have economic impacts in the Baltic Sea, you can express this uncertainty by giving 

probabilities 0.8 and 0.2 to the alternative states (or 0.75 and 0.25 or 0.38 and 0.62 and so on). Distribution 0.5 - 0.5 

represents a "fifty-fifty" case, meaning that we are not able to say anything about the mutual plausibility of the states.

Dreissena polymorpha

Alternative states Questions in detail

Has the species already been found in ballast tanks?

Does the species lack a planktonic or spreading phase completely? The spreading 

phase duration is neglected here.

Does the species live so deep in the sediment that it cannot be stirred up into the 

water column and be pumped into a ballast tank?

Is species in all developmental stages relatively large so that it is impossible for it to 

be pumped on board

Alternative states

Alternative states

Does the species have impact on economy? Does the species cause e.g. damage to 

property, decline of employment or decline of income? No measurable impact on 

economy is acceptable.

Does the species have impact on human health? Is there e.g. mortality, illness, 

poisoning, toxicity, pain, irritation?  No impact on human health is acceptable.

Is the species documented as to be introduced to areas outside of its native area?

Does the species have impact on native species and communities? Is there 

displacement of native species, change in ranking of native species, extinctions or 

change in type-specific communities? See table "Environmental impact" for the 

definitions of  "unacceptable" and "acceptable".

Does the species have impact on habitat(s)? Is there alteration of habitat or 

reduction of spatial extent of a habitat(s)? See table "Environmental impact" for the 

definitions of  "unacceptable" and "acceptable".

Does the species have impact on ecosystem functioning? Are there measurable 

changes, for example loss or addition of new ecosystem functions? See table 

"Environmental impact" for the definitions of  "unacceptable" and "acceptable".

Does the species have impact on resource users? Are there measurable changes, for 

example loss or addition of resources? See table "Environmental impact" for the 

definitions of  "unacceptable" and "acceptable".

Alternative states

Gollasch S., David M., Broeg K., Heitmüller S., Karjalainen M., Lehtiniemi M., Normant-Saremba M., Ojaveer H., Olenin S., Ruiz M., Helavuori M., Sala-Pérez M., Strake S. 2020: Target species 

selection criteria for risk assessment based exemptions of ballast water management requirements. Ocean and Coastal Management 183 (1): 105021.

Gollasch, S., David, M., Hegele-Drywa, J., Heitmüller, S., Helavuori, M., Karjalainen, M., Lehtiniemi, M., Normant-Saremba, M., Ojaveer, H., Olenin, S., Ruiz, M., Sala Perez, M., Strake, S., Broeg, K. 

2018: 3 – 4 Target species selection criteria for risk assessment based exemptions of ballast water management requirements in the Baltic Sea. HELCOM/OSPAR Task Group on Ballast Water 

Management Convention Exemptions.

Has the species a wide biogeographical distribution in its native region?

Has the species a wide biogeographical distribution in other regions?

Has the species a wide habitat distribution?
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Liite 2. Kyselylomakkeiden mukana asiantuntijoille lähetetty Gollaschin ym. (2020) taulukko 

ympäristövaikutuksista (Olenin ym. 2007 mukaan). 

  

Impact category Impact on species Impact on habitat Impact on ecosystem 

functioning

Impact on resource users

Acceptable No displacement of 

native species, although 

NIS may be present. 

Status of native species 

according to quantitative 

parameters in the 

community remains 

unchanged 

No habitat alteration No measurable effect No measurable effect

THRESHOLD

Unacceptable Local displacement of 

native species, but no 

extinction. Change in 

ranking of native species, 

but dominant species 

remain the same. 

Typespecific communities 

are present

Alteration of a habitat(s), 

but no reduction of 

spatial extent of a 

habitat(s)

Measurable, but weak 

changes with no loss or 

addition of new 

ecosystem function(s)

Measurable, but weak 

changes with no loss or 

addition of resources

Large scale displacement 

of native species causes 

decline in abundance and 

reduction of their 

distribution range within 

the assessment unit; 

and/or type-specific 

communities are changed 

noticeably due to shifts in 

community dominant 

species

Alteration and reduction 

of spatial extent of a 

habitat(s)

Moderate modification 

of ecosystem 

performance and/or 

addition of a new, or 

reduction of existing, 

functional group(s) in part 

of the assessment unit

Moderate modification 

of resources and/or 

addition of a new, or 

reduction of existing, 

resources in part of the 

assessment unit

Population extinctions 

within the ecosystem. 

Former community 

dominant species still 

present but their relative 

abundance is severely 

reduced; NIS are 

dominant. Loss of 

typespecific community 

within an ecological 

group

Alteration or loss of 

habitat(s), severe 

reduction of spatial 

extent of habitat(s)

Severe shifts in 

ecosystem functioning. 

Reorganisation of the 

food web as a result of 

addition or reduction of 

functional groups within 

trophic levels

Severe shifts in resources 

with income loss for 

resource users
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Liite 3. Kyselylomakkeiden mukana asiantuntijoille lähetetty palautelomake 

 

 

 

 

 

Liite 4. Kyselyyn osallistuneet asiantuntijat ja heidän organisaationsa. Taulukko ei vastaa 

tutkielmassa esitettyä asiantuntijajärjestystä A, B, C, D, E, F, G ja H. 

Asiantuntija Organisaatio Valtio 

Stephan Gollasch Gollasch Consulting -yritys Saksa 

Sergej Olenin Klaipėdan yliopisto Liettua 
Greta Srėbalienė Klaipėdan yliopisto Liettua 
Monika Normant-Saremba Gdańskin yliopisto Puola 
Joanna Hegele-Drywa Gdańskin yliopisto Puola 

Maiju Lehtiniemi Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Suomi 

Okko Outinen Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Suomi 
Mariusz Zabrocki Federal Maritime and Hydrographic 

Agency (BSH) 
Saksa 

 

 

  

Feedback form

1. Did you find it easy or difficult to give probabilities? very difficult very easy

(Please use the fill or font color to indicate your answer.) 1 2 3 4 5

2. Do you have any additional comments on the 

process? For instance, if it was difficult to give the 

probabilities, what was the reason for this? Your answer:

3. What are your thoughts on this questionaire? For 

instance, was it clear to undestand and easy to use? 

Here, we ask you to give some feedback on the questionnaire

In the first question, please choose one of the five options in the continuum that ranges from very difficult to very easy.

In the second and third questions, you may freely write your answer.

Your answer:
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Liite 5. Asiantuntijoiden vastauksilla täytetyt todennäköisyystaulukot vaeltajasimpukalle 
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Liite 6. Asiantuntijoiden vastauksilla täytetyt todennäköisyystaulukot villasaksiravulle 
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Liite 7. Asiantuntijoiden antamilla todennäköisyyksillä täytetyt todennäköisyystaulut 

amerikankampamaneetille. 
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Liite 8. Asiantuntijoiden vastauksilla täytetyt todennäköisyystaulut sirokatkaravulle. 
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Liite 9. Kooste asiantuntijoiden alkuperäisistä vastauksista palautteen kysymykseen 2. 

Asiantuntijan C vastausta on muokattu, ja siitä on poistettu toisen asiantuntijan nimi. 

 

 

 

 

 

2. Do you have any additional comments on 

the process? For instance, if it was difficult to 

give the probabilities, what was the reason for 

this?

A

B

C

D

E

F

G

H

It was not clear, does the question concerns the Baltic Sea, or any world region. Also, there is no question 

about the potential of a species to get into the ballast water, e.g if species is known to have pelagic stage, or 

belongs to a family (genus) which has pelagic larvae but yet it was not recorded in the ballast water. 

Assessment of P. elegans is not so easy, becous the status of P. elagans is still unknown. Native or 

cryptogenic?

The questionnaire was relatively easy to understand and well described. The problem with probabilities was 

not related to the questionnaire itself, but more to the fact that some aspects/impacts/species have regional 

differences and it may be difficult to evaluate probabilities. 

For these well known invaders the answeres were relatively easy to give.

Otherwise quite easy but the habitat distribution wide or not was a bit difficult. Does that mean occupies 

several different habitats or something else? Other thing that I was thinking was the Baltic Sea specific 

impact questions, I think not all respondents understood that it is the impacts in the Baltic that were asked 

(as I checked _____ answers after finishing mine and they marked large impacts for Mnemiopss in the Baltic, 

which is not the case, but in the Black Sea and Caspian Sea it is true, the whole ecosystem collapsed).

It was not easy and therefore I am not sure if I was right.

Firstly, difficulties were associated with unclear descriptions of terminology e.g.  "resource users". Secondly, 

in the case of putting the rate on each criteria, how we should assess species if we assess the impact on 

Baltic sea, but the reasoning for rates are from other regions. e.g. if we assess M.leidyi for impact on the 

economy, but reasoning or notes about impact comes form the Black sea? Thirdly, there should be a clear 

scale for each sub-question (e.g. Does the species have an impact on human health? Is there e.g. mortality, 

illness, poisoning, toxicity, pain, irritation?  No impact on human health is acceptable.) If species have an 

impact only through poisoning we give 0,2; but if it has an impact on mortality, illness, poisoning, toxicity, 

then we have to give a higher score. These comments are only for consideration, for better understanding of 

risk and impact assessment methodology. 
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Liite 10. Kooste asiantuntijoiden alkuperäisistä vastauksista palautteen kysymykseen 3. 

 

 

 


