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Johdanto 
 

Euroopan unionin meristrategiapuitedirektiivi (MSD) edellyttää että toimenpideohjelman nykyisten ja uusien 
toimenpiteiden avulla on mahdollista saavuttaa tai säilyttää meriympäristön hyvä tila (artikla 13.1). Lisäksi jä-
senvaltioiden on varmistettava, että uudet toimenpiteet ovat kustannustehokkaita ja teknisesti toteuttamiskel-
poisia, ja suoritettava vaikutusten arviointeja, sisältäen kustannus-hyötyanalyysit a (artikla 13.3).  

Merenhoidon toimenpideohjelma (TPO) päivitettiin vuosille 2022–2027 ja siihen sisällytettiin uusia toimenpi-
teitä, joiden kustannuksia, hyötyjä, vaikutuksia ja riittävyyttä arvioitiin poikkitieteellisten arviointimenetelmien 
avulla. Tämä tausta-asiakirja esittää miten analyysit toteutettiin. Toimenpiteiden riittävyyttä arvioitiin meren hy-
vän tilan kuvaajien ja niiden osatekijöiden sekä kuvaajiin liittyvien yleisten ympäristötavoitteiden kannalta. Toi-
menpiteiden riittävyyden arvioiden perusteella yksilöitiin tarpeet ja perustelut poikkeamisille hyvän tilan saavut-
tamisesta toimenpideohjelman aikana. Tässä tausta-asiakirjassa esitettyä riittävyysanalyysia käytettiin toimen-
pideohjelman riittävyysarvioiden tukena sekä toimenpiteiden kustannusten ja hyötyjen arvioinnissa. Tausta-
asiakirjassa esitetään myös kustannustehokkuuteen liittyviä tuloksia yksittäisten toimenpiteiden kustannuk-
sista ja vaikutuksista. 

Meristrategiapuitedirektiivin edellyttämiin analyyseihin liittyviä käsitteitä on kuvattu taulukossa 1.Toimenpiteen 
kustannustehokkuudella tarkoitetaan toimenpiteen tehokkuutta jollakin mittarilla mitattuna verrattuna toimenpi-
teen kustannuksiin. Kustannusvaikuttavuusanalyysi ottaa lisäksi huomioon sen, edistääkö toimenpide haluttuja 
tavoitteita. Esimerkiksi merenhoidon toimenpide voi olla kustannustehokas, jos se vähentää jotain mereen 
kohdistuvaa painetta tehokkaasti verrattuna siitä aiheutuviin kustannuksiin ja muihin toimenpiteisiin. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, että toimenpide olisi kustannusvaikuttava, ellei se vähennä jotain sellaista painetta, jolla 

 
a Suomenkielinen direktiivi ja laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää kustannustehokkuuden (englanniksi cost-effi-

ciency) tarkastelua, kun taas englanninkielinen direktiivi kustannusvaikuttavuuden (englanniksi cost-effectiveness) tarkastelua. Nämä 
eivät tarkoita samaa asiaa. Esimerkiksi ruotsin- ja ranskankielisissä direktiiveissä käytetään myös kustannustehokkuuteen viittaavia ter-
mejä (efficace ja effektiv).     
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on merkittävä vaikutus meriympäristön ja sen hyvän tilan saavuttamisen kannalta. Merenhoitosuunnitelman 
toimenpideohjelman tavoitteena on saavuttaa meriympäristön hyvä tila 11 eri kuvaajan osalta, ja näin ollen 
toimenpiteiden riittävyyttä arvioitiin toimenpiteiden vaikuttavuutena tämän tavoitteen kannalta. Arvio toimenpi-
teillä saavutettavan meren tilan taloudellisista hyödyistä perustuu toimenpiteiden riittävyyteen ja hyvän tilan 
saavuttamisen hyötyarvioihin. Analysoimalla meren tilan paranemisesta saatavia hyötyjä voidaan tarkastella 
toimenpideohjelman kustannus-hyötysuhdetta, sekä painottaa monitavoitearvioinnin mukaisesti sellaisia me-
ren hyvän tilan kuvaajia, joiden tilan parantaminen tai hyvän tilan saavuttaminen koetaan tärkeimmäksi. Toi-
menpiteiden hyötyjen analyysi edellyttää analyysia toimenpiteiden vaikutuksista ja riittävyydestä, ja siksi on 
järkevää toteuttaa nämä analyysit yhdessä. MSD:n edellyttämä toimenpiteiden tekninen toteutettavuus arvioi-
tiin ympäristöministeriön asettaman toimenpideohjelmatyöryhmän teemakohtaisissa alatyöryhmissä. Arviointi 
ja toimenpiteiden valikointi alatyöryhmissä toteutettiin ennen tässä raportissa esitettyjen analyysien tekoa. 
Analyysit pilotoitiin ja niihin liittyvä kansallinen aineisto kerättiin ennen ohjelmaehdotuksen julkista kuulemista. 
Analyyseja kehitettiin ja ne toteutettiin kokonaisuudessaan julkisen kuulemisen aikana ja sen jälkeen.  

 

Taulukko 1. Riittävyys- ja kustannusvaikuttavuusanalyyseihin liittyvät keskeiset termit 

Termi Selitys 

Nykytoimenpide Toimenpide, joka on käynnistetty ennen vuotta 2022 ja vaikuttaa meriympäristöön 
toimenpideohjelman 2022–2027 aikana, sekä vesienhoitosuunnitelmien 2022–2027 
toimenpiteet. 

Uusi toimenpide Toimenpide, joka sisältyy merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaan 2022–
2027. 

Riittävyys Toimenpiteiden riittävyys määrittää ovatko toimenpiteet yhdessä riittäviä saavutta-
maan hyvän tilan kunkin ekosysteemin osatekijän tai muun ympäristötavoitteen koh-
dalla.  

Tehokkuus Tehokkuutta mitataan aina suhteessa johonkin panokseen ja sitä vertaillaan yleensä 
muihin vaihtoehtoihin. Esimerkiksi kustannustehokkuus kuvaa toimenpiteen tehok-
kuutta vähentää painetta suhteessa kustannuksiin. Tehokkuus ei ota kantaa siihen, 
että tehdäänkö oikeita asioita (esimerkiksi vähennetäänkö oikeita paineita meren hy-
vän tilan saavuttamisen kannalta).  

Vaikutus Vaikutus voidaan määrittää ilman että sitä suhteutetaan panokseen (esimerkiksi toi-
menpiteen kyky vähentää painetta).    

Vaikuttavuus Vaikuttavuus ottaa huomioon tehokkuuden sekä sen kohdistuvatko taloudelliset pa-
nostukset oikeisiin asioihin (esim. kustannusvaikuttavuus on toimenpiteen tai toi-
menpidejoukon vaikuttavuus meriympäristön hyvän tilan saavuttamisen kannalta 
verrattuna sen kustannuksiin).   

Kustannushyötyanalyysi Hyödyt määritellään taloudellisina hyötyinä meriympäristön tilan parannuksesta tai 
hyvän tilan saavuttamisesta. Analyysissä verrataan saavutettavia hyötyjä toimenpi-
teistä aiheutuviin kustannuksiin.  

Hyvän tilan osatekijä ja  
alatekijä 

Ekosysteemin osatekijöitä ovat mm. lajiryhmät ja laajat elinympäristötyypit. Nämä on 
määritelty Suomen meriympäristölle perustuen EU:n meristrategiapuitedirektiiviin. 
Osatekijöihin voidaan liittää alatekijöitä kuten yksittäisiä lajeja tai elinympäristöjä.   

 
 

Toimenpiteiden vaikutusten ja riittävyyden arviointiin käytettyjen menetelmien kehitystyö, ja pitkälti asiantunti-
janäkemyksiin perustuvan aineiston keruu, tapahtui pääasiassa osana Itämeren suojelun toimintaohjelman 
(Baltic Sea Action Plan, BSAP) päivitystä, HELCOMin koordinoimassa ja EU:n osarahoittamassa ACTION -
hankkeessa. Käytetyt menetelmät ja aineisto ovat osa SOM (sufficiency of measures) -analyysia ja ne julkais-
taan HELCOMin toimesta vuoden 2021 aikana (lista raporteista ja linkit niihin löytyvät lähteestä HELCOM 
2021). Tässä asiakirjassa kuvataan yleispiirteisesti nämä menetelmät ja aineistot, sekä miten niitä on sovel-
lettu ja päivitetty Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaa varten. SOM -analyysi arvioi toimenpi-
teiden vaikutuksia meriympäristön tilaan toimenpide-ihmistoiminto-paine-tila ketjujen kautta, ja näin ollen se 
tarjoaa myös menetelmiä, joilla voidaan tarkastella jotain osaa tästä ketjusta, kuten tietyn toimenpiteen vaiku-
tusta tiettyyn meren tilaan kohdistuvaan paineeseen. Kansallisten analyysien tarpeita varten koko Itämerelle 
laadittua SOM -analyysia päivitettiin ja täydennettiin toimenpiteiden vaikutusten ja kustannusten osalta asian-
tuntijanäkemykseen pohjautuvalla aineistolla. Lisäksi menetelmän tietopohjaa meren tämänhetkisestä tilasta 
ja tavoiteltavasta hyvästä tilasta tarkennettiin Suomen meriympäristön tila 2018 -raportin tila-arvion pohjalta 
(Korpinen ym. 2018). Tämä mahdollisti analyysin kohdistamisen niihin kuvaajiin ja kuvaajien osa- ja alatekijöi-
hin, jotka eivät ole hyvässä tilassa tai joihin liittyvien ihmistoiminnoista aiheutuvien paineiden arvioidaan mer-
kittävästi kasvavan toimenpidekauden aikana nykytoimenpiteistä huolimatta. 

Hyötyjen arvioinnissa hyödynnettiin etenkin tutkimusta meriympäristön hyvän tilan saavuttamisen rahallisista 
hyödyistä (Nieminen ym. 2019), jossa arvioitiin ihmisten maksuhalukkuuden avulla meriympäristön hyvän tilan 



6 
 

saavuttamisen rahallinen hyöty. Kustannushyötyanalyysissa hyödynnettiin myös HELCOM ACTION -projek-
tissa toteutettua SOM-analyysiin perustuvaa kustannusvaikuttavuusanalyysia (cost effectiveness analysis, 
CEA) (HELCOM 2021: Raportti 25), joka luo raamit uusien toimenpiteiden vaikutusten ja hyötyjen vertaile-
miseksi toimenpiteiden kustannuksiin. Rehevöitymiseen ja haitallisiin aineisiin liittyviä toimenpiteitä tarkasteltiin 
SOM -viitekehyksen ulkopuolella, tukeutuen kansallisiin arvioihin toimenpiteiden vaikutuksesta rehevöitymisti-
laan (Fleming ym. 2021) ja vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden vaikutuksista ravinnepäästöihin (VE-
MALA-malli).  

HELCOM SOM-analyysissä ja tähän pohjautuvassa kansallisessa analyysissä käytetyt todennäköisyyksiin pe-
rustuvat suhteelliset mallinnusmenetelmät perustuvat pitkälti Suomen edellisen toimenpideohjelman 2016–
2021 riittävyys- ja kustannusvaikuttavuusanalyysien lähestymistapoihin (Kontogianni ym. 2015, Oinonen ym. 
2016). Tässä asiakirjassa esitetyssä analyysissa vaikuttavuutta tarkasteltiin toimenpide-ihmistoiminta-paine-
tila ketjun kautta, kun taas edellisen toimenpideohjelman analyyseissa tarkasteltiin toimenpiteiden vaikutusta 
suoraan hyvän tilan kuvaajiin. Lisäksi päivitetyn toimenpideohjelman 2022–2027 analyysissä pyrittiin ottamaan 
paremmin huomioon toimenpiteiden päällekkäisyydet ja antagonistiset vaikutukset. Analyysiin liittyy myös mer-
kittäviä heikkouksia verrattuna edellisen toimenpideohjelman analyyseihin. HELCOM-analyysien tarpeita var-
ten määritellyt tilakuvaajat eivät vastaa suoraan Suomen hyvän tilan kuvaajien osatekijöitä, eikä toimenpide-
ihmistoiminta-paine-tila ketjujen linkkejä pystytty kokonaisuudessaan määrällistämään. Lisäksi analyyseissä 
käytettiin koko Itämeren alueelle, HELCOM allasjaon yksiköille tai niistä muodostetuille alayksiköille yhdistet-
tyä aineistoa esimerkiksi ihmistoimintojen vaikutuksista paineisiin, ihmistoimintojen kehityksestä toimenpideoh-
jelman aikana ja paineiden merkityksestä kuvaajien osa- ja alatekijöiden kannalta. Tämä aineisto ei välttä-
mättä kaikilta osin edusta hyvin Suomen meriympäristöä ja sen erityispiirteitä. Analyysit perustuvat suurelta 
osin suppeaan asiantuntijanäkemykseen, eikä niissä pystytty resurssien puitteissa laajemmin hyödyntämään 
tutkimustietoa toimenpiteiden vaikutuksiin ja riittävyyteen liittyvistä tekijöistä. Edellisen toimenpideohjelman 
asiantuntija-aineiston keruussa käytettiin osallistavampia aineistonkeruumenetelmiä, kun taas päivitetyn toi-
menpideohjelman 2022–2027 analyyseissa aineisto kerättiin pääosin sähköisillä kyselyillä. On lisäksi huomioi-
tava, että HELCOM SOM -analyysissa toimenpiteiden vaikutuksia tarkastellaan vuoteen 2030 asti, kun taas 
kansallinen toimenpideohjelma päättyy vuonna 2027.  

 

Tämän tausta-asiakirjan analyyseissa tarkastellaan seuraavia toimenpiteiden vaikutuksiin, riittävyyteen ja kus-
tannushyötyihin liittyviä indikaattoreita: 

a) Yksittäisten toimenpiteiden vaikutukset meren tilan kuvaajiin suoraan liittyviin paineisiin verrattuna niiden 
kustannuksiin (kustannustehokkuus) 
b) Toimenpideohjelman kaikkien toimenpiteiden yhteisvaikutus meren tilan kuvaajiin liittyviin paineisiin eri me-
rialueilla 
c) Toimenpideohjelman kaikkien toimenpiteiden riittävyys hyvän tilan saavuttamisen kannalta. Hyvän tilan saa-
vuttamista tarkastellaan hyvän tilan kuvaajien osatekijöiden ja niiden alatekijöiden kautta. Näihin voivat vaikut-
taa epäsuorasti myös muihin kuvaajiin suoraan liittyvät paineet (vaikuttavuus, jossa riittävyys kriteerinä). 
d) Yksittäisten toimenpiteiden kustannukset kustannustyypeittäin 
e) Toimenpideohjelman kokonaiskustannukset verrattuna hyötyihin (kustannushyöty) 
 

Seuraavassa esitellään ensin lyhyesti HELCOM ACTION -projektissa kehiteltyjen SOM- ja CEA -analyysien 
menetelmät ja aineistot. Lisäksi kuvataan menetelmiin ja aineistoihin kansallisia analyyseja varten tehdyt muu-
tokset ja päivitykset, sekä analyyseissä käytetyt indikaattorit. Tämän jälkeen kuvataan analyysien tulokset ja 
johtopäätökset.        
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Kuva: Suomen ympäristökeskus 

 
 

Menetelmät ja aineisto  
 

HELCOM SOM-viitekehys ja aineisto 
 

HELCOM SOM (Sufficiency of Measures) viitekehys kehitettiin HELCOM ACTION -hankkeessa 2019–2020 ja 
se luo puitteet analysoida toimenpiteiden vaikutuksia toimenpide-ihmistoiminto-paine-tila ketjujen kautta (dri-
ver-pressure-state-impact-response, DPSIR). Näitä ketjuja mallinnettiin todennäköisyyksiin perustuvalla ja 
pääosin asiantuntija-arvioita hyödyntävällä SOM-mallilla, joka perustuu lähtökohtaisesti ehdollisen todennäköi-
syyden määritelmään, jonka mukaan myöhempien ilmiöiden toteutumisten todennäköisyydet riippuvat niitä 
edeltävistä tapahtumista ja ilmiöiden todennäköisyyksistä. Näin ollen esimerkiksi toimenpiteen vaikutus tiet-
tyyn tilaa kuvaavaan osatekijän alatekijään, kuten jonkin lajin runsauteen riippuu toimenpiteen potentiaalista 
vähentää tämän alatekijän kannalta yhtä tai useampaa merkittävää painetta. Tämä potentiaali taas riippuu 
siitä, miten todennäköisesti toimenpiteen kohteena oleva ihmistoiminta on merkittävä paineen aiheuttaja ja mi-
ten todennäköisesti toimenpide pystyy merkittävästi vähentämään painetta kyseisestä ihmistoiminnasta. Li-
säksi toimenpiteiden arvioituhin vaikutuksiin vaikuttavat skenaariot toimialojen ja ihmistoimintojen kehityksestä 
Itämeren alueella. SOM -analyysia eli SOM -viitekehystä, siihen liittyvää mallia ja kerättyä aineistoa käytettiin 
myös toimenpideohjelman analyyseissä. SOM-viitekehykseen liittyvät komponentit ja niiden välisiä suhteita 
kuvaava aineisto on esitetty kuvassa 1 ja taulukossa 2. Menetelmä ja ei-kansallinen aineisto on kuvattu yksi-
tyiskohtaisesti HELCOM SOM -menetelmäraportissa ja tulosraporteissa (HELCOM 2021: Raportit 11–25).  
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Kuva 1. Toimenpiteiden riittävyyden arvioinnin SOM-analyysin rakenne. SOM -mallissa käytettyjen komponenttien välisiä suh-
teita kuvaava aineisto on esitetty taulukossa 2.    

 

Taulukko 2. Komponenttien välisiä suhteita kuvaava aineisto sekä kustannuksiin ja hyötyihin liittyvä kansallinen aineisto. 
Komponenttien väliset suhteet (1–4) määriteltiin SOM -mallissa prosentteina, ja niitä kuvattiin todennäköisyysjakaumilla 
välille 0-100%. 

Kuva Selitys Lähteet 

1a Toimenpiteen potentiaali vähentää tietyn ihmistoimen 
tai toimialan aiheuttamaa ihmisperäistä painetta  

Uudet toimenpiteet: Kansalliset asiantutijakyselyt. 
Nykytoimenpiteet: Kansainväliset asiantuntijaky-
selyt osana HELCOM ACTION -hanketta. 

2a Toimenpiteen välitön potentiaali vähentää painetta  Uudet toimenpiteet: Kansalliset asiantutijakyselyt. 
Nykytoimenpiteet: Kansainväliset asiantuntijaky-
selyt osana HELCOM ACTION -hanketta. 

1b Ihmistoiminnan tai toimialan merkittävyys ihmisperäi-
sen paineen kannalta 

Kansainväliset asiantuntijakyselyt osana HELCOM 
ACTION -hanketta, HELCOM paikkatietoaineistot 
ja selvitykset. 

1c  Ihmisperäisen paineen merkittävyys alatekijän hyvän 
tilan saavuttamisen kannalta 

Kansainväliset asiantuntijakyselyt osana HELCOM 
ACTION -hanketta. 

2b Hyvän tilan saavuttamiseen vaadittava vähennys ala-
tekijään merkittävästi vaikuttavissa paineissa 

Kansainväliset asiantuntijakyselyt osana HELCOM 
ACTION -hanketta. 

3 Toimenpiteen välitön potentiaali parantaa alatekijän ti-
laa 

Uudet toimenpiteet: Kansalliset asiantutijakyselyt. 
Nykytoimenpiteet: Kansainväliset asiantuntijaky-
selyt osana HELCOM ACTION -hanketta. 

4 Ennustetut muutokset ihmistoiminnoissa tai toimi-
aloissa  

Kirjallisuuskatsaus toimialoja koskeviin tulevaisuus-
skenaarioihin osana HELCOM ACTION -hanketta. 

5 Hyvän tilan määritelmä. Onko meren hyvälle tilalle indi-
kaattoreihin perustuva määritelmä, ja pystytäänkö hy-
vän tilan saavuttamista näin ollen arvioimaan. 

Suomen meriympäristön tilaa kuvaavat indikaattorit 
ja HELCOM-indikaattorit. 

6 (ei ku-
vassa) 

Uusien toimenpiteiden kustannukset Kansallinen asiantuntijakysely 

7 (ei ku-
vassa) 

Meren tilan paranemisen hyödyt Analyysi meren tilan paranemiseen liittyvistä hyö-
dyistä (Nieminen ym. 2019) ja muut relevantit tutki-
mukset. 
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Nykyisten toimenpiteiden osalta hyödynnettiin pääosin alkuperäisen HELCOM SOM -mallin Suomen merialu-
eita koskevia tuloksia, joissa on otettu huomioon myös Suomen nykytoimenpiteet. Merenhoidon uusia toimen-
piteitä varten SOM -analyysia täydennettiin kansallisella aineistolla toimenpiteiden vaikutuksista, kustannuk-
sista ja hyödyistä. Tämä toteutettiin pääpiirteittäin samalla tavalla kuin HELCOM ACTION -projektin CEA-ana-
lyysi, jossa otettiin huomioon erikseen nykytoimenpiteiden ja uusien toimenpiteiden vaikutukset sekä näiden 
yhteisvaikutukset mereen kohdistuviin paineisiin ja meren tilan alatekijöihin (HELCOM 2021: Raportti 25). Me-
renhoitosuunnitelman TPO:ssa pyrittiin tunnistamaan kaikki voimassa olevat nykytoimenpiteet, joilla arvioitiin 
olevan vaikutusta meren tilaan ajanjaksona 2018–2027. Ajanjakson loppuvuosi on TPO:n viimeinen vuosi ja 
alkuvuosi on vuosi jolloin edellinen Suomen meriympäristön tila-arvio toteutettiin. Toimenpideohjelmassa nyky-
toimenpiteitä tunnistettiin 163 kappaletta. Ravinnekuormitukseen liittyen niitä tunnistettiin 53, merenpohjaan 
liittyen 46, vaarallisiin aineisiin liittyen 44, roskaantumiseen liittyen 42, luonnonsuojeluun ja aluesuunnitteluun 
liittyen 24, eläviin luonnonvaroihin liittyen 21, vieraslajeihin liittyen 15 ja vedenalaiseen meluun liittyen 11. 
Koska HELCOM SOM -analyysin arvioitiin sisältävän huomattavan osan tunnistetuista nykytoimenpiteistä, 
käytettiin analyysin tuloksia lähes sellaisenaan nykytoimenpiteiden vaikutusten ja riittävyyden arvioimiseksi. 

 
 

Kansallinen aineisto toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja kustannuksista  
 

Toimenpideohjelman riittävyysanalyysi toteutettiin HELCOM ACTION -projektissa kehitetyllä menetelmällä ja 
sitä varten kerätyllä aineistolla. Uusia toimenpiteitä varten aineistoa täydennettiin keräämällä asiantuntijaky-
selyin aineistoa uusien kansallisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja kustannuksista. Toimenpiteiden vaikut-
tavuuden selvittämiseksi käytettiin samaa kyselypohjaa kuin HELCOM SOM -analyysia varten kehitetyssä ky-
selyssä (HELCOM 2021: Raportti 12). Toimenpiteiden kustannusten asiantuntijakysely toteutettiin todennäköi-
syyspohjaisesti kustannustyypeittäin, noudattaen samanlaista kustannusten kuvaustapaa kuin nykyisten kan-
sallisten toimenpiteiden kustannusvaikuttavuusanalyysissa (Oinonen ym. 2016). Webropol-ohjelmalla toteute-
tut asiantuntijakyselyt laati Suomen ympäristökeskus syyskuussa 2020. Kyselyillä kartoitettiin uusien toimenpi-
teiden vaikuttavuutta sekä kustannuksia tulevalla toimenpideohjelmakaudella 2022–2027. Vaikutukset määri-
teltiin yhteensä 39 ja kustannukset 60b uudelle toimenpiteelle. Rehevöitymisen ja haitallisten aineiden kysely-
aineisto ei soveltunut SOM-analyysin vaatimaa toimenpiteiden vaikutusten määrittämistä varten. Niihin liitty-
vien toimenpiteiden vaikutuksia ja riittävyyttä käsitellään erikseen luvussa ”Rehevöityminen ja haitalliset ai-
neet”.   

 

Kyselyn toteutus 

Asiantuntijakyselyillä selvitettiin, kuinka paljon merenhoitosuunnitelman uudet toimenpiteet vähentävät mereen 
kohdistuvia paineita annetuista ihmistoimista. Asiantuntijaa pyydettiin  arvioimaan 1) annettujen toimenpiteiden 
suhteellista vähennysvaikutusta ihmistoiminnasta aiheutuvaan paineeseen , 2) toimenpiteiden vaikutuksiin liit-
tyvää epävarmuutta, 3) sen toimenpiteen kykyä vähentää painetta annetusta ihmistoiminnasta, jonka asian-
tuntija arvioi vaikuttavimmaksi kysymyksessä 1 sekä 4) kuinka varma asiantuntija on vastauksistaan kysymyk-
siin 1-3. Näissä kysymyksissä käytettiin lähes samaa kyselypohjaa kuin HELCOM SOM -aineiston keruussa, 
ja kyselyaineistoa käytettiin analyyseissa identtisesti SOM mallin kanssa (HELCOM 2021: Raportti 12). Kysely 
toteutettiin samaa rakennetta hyödyntäen kaikille merenhoidon eri teemoille, joita olivat roskat, melu, rehevöi-
tyminen, vaaralliset aineet, kalat, merenpohjan elinympäristö sekä luonnon monimuotoisuus. TPO:n teema-
kohtaiset asiantuntijaryhmät suunnittelivat uusia toimenpiteitä ja arvioivat niiden teknisen toteutettavuuden. 
Sen jälkeen uudet toimenpiteet luokiteltiin sen mukaan, miten ne kohdistuivat ihmistoimiin, paineisiin ja 
ekosysteemin alatekijöihin. Tämän perusteella järjestettiin luokitellut toimenpiteet asiantuntijakyselyihin, jossa 
kysyttiin toimenpiteiden vaikuttavuutta vähentää jonkin ihmistoiminnan tuottamaa painetta tai parantaa suo-
raan jonkin ekosysteemin alatekijän tilaa. Asiantuntijakyselyllä kerätty aineisto merenhoitosuunnitelman toi-
menpideohjelman 2022–2027 toimenpiteiden vaikuttavuudesta on esitetty liitteessä 1. 

Merenhoidon toimenpideohjelman kustannuksia selvitettiin Suomen ympäristökeskuksen toteuttamalla asian-
tuntijakyselyllä. Asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon toimenpiteet 1) kasvattavat virkamiestyötä, 
2) lisäävät julkisia ja yksityisiä investointeja, sekä 3) kuinka paljon toimenpiteistä aiheutuu muita suoria kustan-
nuksia toimenpidekauden aikana. Näiden lisäksi asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan, 4) onko toimenpiteillä 

 
b Tulostaulukoissa 9 ja 14 on mukana toimenpide POHJAX. Tämä toimenpide ei päätynyt erillisenä toimenpiteenä lopulliseen toimenpide-
ohjelmaan vaan se yhdistettiin toimenpiteisiin LUONTO1 ja LUONTO2. Analyysien kannalta tieto yhdistämisestä tuli liian myöhään ja näin 
se on esitetty tuloksissa erillisenä toimenpiteenä. Toimenpiteiden kokonaisvaikutuksen ja riittävyyden (taulukot 11 ja 13) kannalta tällä ei 

ole merkitystä. 
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vaikutusta, jonkin muun ihmistoiminnon tai sektorin toimintaan. Kysymystyyppien sanamuodot ja vastausvaih-
toehdot on esitetty taulukossa 3. Kysely noudatti samaa rakennetta kaikille eri merenhoidon teemoille, joita 
olivat roskat, melu, rehevöityminen, vaaralliset aineet, kalat, riskienhallinta, merenpohjan elinympäristö sekä 
luonnon monimuotoisuus. 

 

Taulukko 3. Asiantuntijakyselyn kysymykset kustannusten määrittelemiseksi. 

Kysymykset Kustannuskategoria 

1. Paljonko toimenpiteen toteuttaminen lisää viranomaisten kokonaistyömäärää 
toimenpidekaudella 2021–2027 (esimerkiksi tutkimus, suunnittelu, toimeenpano 
ja valvonta). Kustannukset määritellään todennäköisyyksinä (%). Todennäköi-
syyksien summa toimenpidettä kohti tulee olla 100. 

0–6 kk, 6–12 kk, 1–2 v, 2–5 v, 5–
10 v, yli 10 v. 

2. Paljonko toimenpiteen toteuttamisen investointikustannukset ovat koko toimen-
pidekaudella 2021–2027? Investointikustannukset sisältävät sekä yksityiset että 
julkiset investoinnit. Kustannukset määritellään todennäköisyyksinä (%). Toden-
näköisyyksien summa toimenpidettä kohti tulee olla 100. 

0 €, 0–50 000 €, 50 000–100 000 
€, 100 000–500 000 €, 1–5 M€, 
5–10 M€, 10–50 M€, yli 50 M€. 

3. Paljonko toimenpiteen toteuttamisesta koituu lisää muita suoria kustannuksia 
elinkeinonharjoittajille/yrittäjille ja yrityksille toimenpidekaudella 2021–2027? 
Tämä ei sisällä investointikustannuksia tai julkisten investointien käytöstä aiheu-
tuvia kustannuksia kuten käyttömaksuja. Kustannukset määritellään todennäköi-
syyksinä (%). Todennäköisyyksien summa toimenpidettä kohti tulee olla 100. 

0 €, 0–50 000 €, 50 000–100 000 
€, 100 000–500 000 €, 1-5 M€, 5-
10 M€, 10-50 M€, yli 50 M€. 

4. Miten [toimenpiteen nimi] rajoittaa eri aktiviteettien/sektoreiden toimintaa (esi-
merkiksi taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset merenkululle matka-aikojen 
kasvaessa)? 

Toimintamahdollisuudet eivät 
muutu, …rajoittuvat vähän, … 
rajoittuvat jonkin verran, … ra-
joittuvat merkittävästi, En osaa 
sanoa 

 

Kysymystyypeissä 1–3 (taulukko 3) asiantuntijat pystyivät ilmaisemaan epävarmuutta jakamalla 100 prosenttia 
haluamassaan suhteessa ennalta määriteltyjen kustannuskategorioiden kesken. Prosenttiosuuksilla ilmaistiin, 
kuinka suurella todennäköisyydellä toimenpiteestä aiheutuvat kustannukset olisivat tietyn kustannuskategorian 
suuruiset. Esimerkiksi 1. kysymyksessä 20 prosenttia kustannuskategoria 0–6 kk kohdalla merkitsi, että kysei-
sestä toimenpiteestä aiheutuva viranomaisen kokonaistyömäärän lisääntyminen toimenpidekaudella 2022–
2027 olisi asiantuntijan mukaan 20 prosentin todennäköisyydellä 0–6 kuukautta. Asiantuntijan ollessa täysin 
varma vastauksestaan hänen oli myös mahdollista asettaa koko 100 prosentin osuus yhdelle vastausvaihtoeh-
dolle. Minkään kysymyksen kohdalla annettua 100 prosenttia ei ollut kuitenkaan mahdollista ylittää tai alittaa. 
Asiantuntijoiden vastaamista prosenttiosuuksista laskettiin tämän jälkeen painotettu keskiarvo, joka määritti 
asiantuntijoiden arvioiman kustannusten odotusarvon kyseiselle toimenpiteelle. Ensimmäisen kysymyksen vir-
kamiestyömäärä muutettiin euromääräiseksi kertomalla arvioitu työmäärän odotusarvo keskimääräisellä virka-
miehen tuntipalkalla (40 €/h). Yksittäisen toimenpiteen kokonaiskustannukset muodostettiin laskemalla yhteen 
kustannukset työmäärän kasvusta, investoinneista sekä muista suorista kustannuksista. 

Asiantuntijakyselyt lähetettiin toimenpideohjelmaa valmistelevien työryhmien jäsenille, ja taulukkoon 4 on lis-
tattu vastaajien lukumäärät. Vastausmäärät jäivät melun toimenpidekokonaisuutta lukuun ottamatta vaatimat-
tomiksi, mikä lisää merkittävästi tulosten subjektiivisuutta. Riskeihin liittyviä toimenpiteitä koskien selvitettiin 
ainoastaan toimenpiteiden kustannukset, koska vaikutusten arviointi koettiin mahdottomaksi. Asiantuntijaky-
selyllä kerätty aineisto merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman 2022–2027 toimenpiteiden kustannuk-
sista on liitteessä 2. 

 

Taulukko 4. Vastaajien lukumäärä toimenpiteiden vaikuttavuuden kyselyyn. 

Teema 
Vastaajien lukumäärä 
vaikuttavuutta koske-
viin kysymyksiin 

Vastaajien lukumäärä 
kustannuksia koske-
viin kysymyksiin 

Merenpohjan elinympäristö 3 3 

Luonnon monimuotoisuus 4 3 

Roskat 6 1 

Kaupalliset kalat 3 3 

Vedenlainen melu 10 9 

Vaaralliset aineet 2 2 

Ravinnekuormitus 9 5 

Riskien hallinta - 1 
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Tarkasteltavat indikaattorit 

Taulukko 5 kuvaa tuloksissa esitetyt indikaattorit ja niiden mallintamiseksi käytetyt aineistot, jotka on esitetty 
taulukossa 2. Tarkemmat matemaattiset määritelmät indikaattoreille lukuun ottamatta kustannuksia ja hyötyjä 
löytyvät HELCOM SOM -menetelmäraportista (HELCOM 2021: Raportti 12).    

 

 

Taulukko 5. Analyysin tuloksissa esitetyt indikaattorit ja niiden laskennassa käytetty aineisto 

Indikaattori Aineisto Selitys Tulosten taulukko 

A. Yksittäisten toimenpi-
teiden vaikutus paineisiin 

1a,1b,2a Paljonko yksittäisillä uusilla toimen-
piteillä voidaan vähentää eri pai-
neita 

9 

B. Yksittäisten toimenpi-
teiden kustannukset 

6 Yksittäisten toimenpiteiden kustan-
nukset kustannustyypeittäin 

9, 14 

C. Toimenpiteiden proji-
soidut vaikutukset painei-
siin 

1a,1b,2a,4 Paljonko kaikki uuden toimenpide-
ohjelman toimenpiteet yhdessä voi-
vat vähentää paineita eri merialu-
eilla. 

11 

D. Merkittävät paineet 1c Paineiden prosentuaaliset merkittä-
vyydet eri alatekijöiden hyvän tilan 
kannalta. 

12 

E. Painevähennykset ja 
todennäköisyys saavuttaa 
hyvä tila tai tilan parannus 

1a,1b,1c,2a,2b,3,4,5 Projisoitujen painevähennysten vai-
kutukset alatekijöihin vaikuttaviin 
kokonaispaineisiin ja painevähen-
nyksillä saavutettava hyvän tilan tai 
tilaparannuksen todennäköisyys.  

13 

F. Toimenpiteiden koko-
naiskustannukset 

6 Toimenpiteiden kokonaiskustannuk-
set kustannustyypeittäin 

14 

G. Hyvän tilan saavutta-
misen taloudelliset hyödyt 

7 Meren hyvän tilan saavuttamisesta 
koituvat hyödyt 

15 

H. Arvio saavutetun tila-
parannuksen hyödyistä 

1a,1b,1c,2a,2b,3,4,5,7  - 

I. Kustannushyöty 1a,1b,1c,2a,2b,3,4,5,6,7  - 

 
 

Rehevöityminen ja haitalliset aineet 
 

Rehevöitymisen ja haitallisten aineiden osalta SOM-analyysiä ei pystytty hyödyntämään paineiden vähenemi-
sen arvioimiseksi, koska näiden kuvaajien osalta vesienhoitosuunnitelmien 2022–2027 toimenpiteiden vaikut-
tavuus on merkittävä, ja se tulisi ottaa huomioon vaikutusten määrittämisessä maalla oleville lähteille, eikä se 
tämän analyysin puitteissa ollut mahdollista. Vesienhoitosuunnitelmien nykyiset ja vuosille 2022–2027 määri-
tetyt toimenpiteet olisi pitänyt huomioida myös toimenpiteiden vaikuttavuuden asiantuntijakyselyitä laaditta-
essa. Myöskään haitallisiin aineisiin kohdistuvat merenhoidon uudet toimenpiteet eivät ensisijaisesti vaikuta 
niihin aineisiin, joiden perusteella meren hyvä tila määritetään, ja näin ollen voidaan arvioida, ettei näillä toi-
menpiteillä ole merkittävää vaikutusta meren tilaan edellisen tila-arvion indikaattoreiden valossa. Rehevöitymi-
seen ja ravinnepäästöihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutuksia selvittäneen asiantuntijakyselyn tuloksia 
käsitellään tässä luvussa ainoastaan kirjallisesti. Kyselyn toteutuksen ja vesienhoitosuunnitelmien 2022–2027 
toimenpiteiden yhteisvaikutusten vuoksi, kyselyllä kerätty aineisto ei mahdollista toimenpiteiden vaikutusten 
määrällistä arviointia.      

 

Ravinnekuormitus ja rehevöityminen 

Merenhoidon toimenpideohjelma 2022–2027 sisältää yhteensä 13 uutta rehevöitymiseen ja ravinnepäästöihin 
suoraan liittyvää toimenpidettä (taulukko 6). Tässä luvussa käsitellään lisäksi kahden roskaantumiseen liitty-
vän toimenpiteen vaikutuksia ravinnepäästöihin.  
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Taulukko 6. Rehevöitymiseen liittyvät toimenpiteet ja niiden kohteena olevat kuormituslähteet 

Rehevöitymiseen liittyvät toimenpiteet Kuormituslähde  

REHEV 1 Ruoantuotannon ja -kulutuksen vesistövaikutusten vähentäminen 
maatalous, asutus, sisäinen kuormitus, 
vesiviljely 

REHEV 2 Kestävän kalastuksen ja kotimaisen luonnonkalan käytön lisääminen sisäinen kuormitus, vesiviljely  

REHEV 3 Lannan ravinteiden kierrätyksen edistäminen osana biokaasun tuotantoa maatalous 

REHEV 4 Puhdistamolietteestä valmistettujen tuotteiden kestävä käyttö viherrakentami-
sessa 

hulevedet (viherrakentaminen) 

REHEV 5 Saariston ja rannikkoalueiden erikoiskasvituotannon ja turkistuotannon hajakuor-
mituksen vähentäminen 

maatalous 

REHEV 6 Tyrnin merkitys valuma-alueen ravinnevalumien vähentäjänä: pilotointi ja vaiku-
tusten selvitys 

maatalous 

REHEV 7 Selvitys rahtialuksilla muodostuvan käymäläjäteveden määrästä ja Itämereen ai-
heuttamasta ravinnekuormituksesta 

laivaliikenteen jätevedet 

REHEV 8 Selvitys aluksilla muodostuvien harmaiden jätevesien määrästä ja Itämereen ai-
heuttamasta ravinnekuormituksesta 

laivaliikenteen jätevedet 

REHEV 9 Selvitys aluksilla muodostuvan ruokajätteen määrästä ja Itämereen aiheuttamasta 
ravinnekuormituksesta 

laivaliikenteen jätevedet 

REHEV 10 Lannoitekuljetusten ravinnepäästöjen vähentäminen satamissa lannoitekuljetusten päästöt  

REHEV 11 Meren ja pohjan sisäisiä ravinnevarastoja vähentävät ja ravinteiden sitoutumista 
lisäävät toimet 

sisäiset ravinnevarastot 

REHEV 12 Kuolleen rihmalevä- ja vesikasvibiomassan poistaminen merestä sisäiset ravinnevarastot 

REHEV 13 Merta kuormittavan toiminnan vesistövaikutusten arvioinnin parantaminen kaikki lähteet 

ROSKAT 4 Huvivenesatamien ja veneilyn jäte- ja jätevesihuollon kehittäminen veneilyn jätevedet 

ROSKAT 9 Hulevesien ja jätevesien haitallisten aineiden, ravinteiden sekä roska- ja mikro-
muovikuormituksen vähentäminen 

hulevedet, asutus  

 
 

Merenhoidon toimenpideohjelman valuma-alueelta tuleviin ravinnepäästöihin kohdistuvat toimenpiteet ovat 
osittain vesienhoitoa tukevia ja täydentäviä toimenpiteitä. Niiden vaikutusten tarkka analyysi edellyttäisi yksi-
tyiskohtaisempaa tietoa toimenpiteiden sisällöstä, toteutumisen asteesta, niiden suhteesta vesienhoidon toi-
menpiteisiin, sekä vesienhoidon toimenpiteiden vaikutuksista. Taulukossa 7 esitellään VEMALA -mallin tulok-
sia, joissa vertaillaan vesienhoidon nykyisten toimenpiteiden, ja vesienhoidon nykyisten toimenpiteiden sekä 
vesienhoitosuunnitelmien 2022–2027 maatalouteen kohdistuvien toimenpiteiden vaikutuksia Suomesta lähtöi-
sin oleviin ravinnepäästöihin nykytilanteeseen verrattuna. Kokonaiskuormituksessa huomioidaan myös luon-
nonhuuhtouma, mutta maatalouden kuormitus ei sisällä luonnonhuuhtoumaa.  Taulukossa on esitetty myös 
merialuekohtaiset kuormituskatot ja kuormituksen vähennystarve, eli kokonaiskuormituksen ja kuormituskaton 
erotus. Kuormituskatot tullaan todennäköisesti päivittämään toimenpidekauden aikana. Vesienhoitosuunnitel-
mien 2022–2027 maatalouteen kohdistuvia toimenpiteitä ovat peltojen kipsikäsittely, tarkemmin säädelty lan-
noitus, talviaikainen kasvipeitteisyys, kerääjäkasvit, lannan käyttö ravinnetarpeen mukaan ja tarvittaessa lan-
nan prosessointi. Taulukon tulosten perusteella voidaan havaita, että vesienhoitosuunnitelmien 2022–2027 
maatalouteen kohdistuvien toimenpiteiden avulla voidaan saavuttaa asetetut ravinnekuormituksen vähennys-
tavoitteet sekä typen että fosforin osalta kaikille merialueille, paitsi Suomenlahden typpikuormitukselle. On kui-
tenkin huomioitava, ettei taulukossa 6 esitetty kuormitus sisällä esimerkiksi laivojen ja veneilyn jätevesipääs-
töjä, lannoitekuljetuksista aiheutuvia päästöjä, tai sisäistä kuormitusta joihin osa merenhoidon toimenpiteistä 
kohdistuu. 

 
 
 



Taulukko 7. Fosforin ja typen kuormituksen nykytilanne ja muutosskenaariot vesienhoidon nykytoimenpiteille ja vesienhoitosuunnitelmien 2022–2027 maatalouden uusille 
toimenpiteille, sekä vertailu kuormitustavoitteisiin (1000 kg/vuosi). (Ilmastoskenaario RCP 4.5 A vuosille 2021–2050). Maatalouden kuormitus ei sisällä luonnonhuuh-
toumaa. 

Fosfori Kuor-
mitus-
katto 

Nykytilanne 2010–2019 Nykytoimenpiteet 2022–2027 
(Perustuu skenaarioon vuosille 2021–2050) 

Nykytoimenpiteet ja maatalouden 
uudet toimenpiteet 2022–2027 (Perustuu ske-
naarioon vuosille 2021–2050) 

Merialue  Kokonais- 
kuormitus 

Maatalouden 
kuormitus 

Kuormituksen 
vähennystarve 

Kokonais- 
kuormituksen 
muutos 

Maatalouden 
kuormituksen 
muutos 

Kuormituksen 
vähennystarve 

Kokonais- 
kuormituksen 
muutos 

Maatalouden 
kuormituksen 
muutos 

Kuormituksen 
vähennystarve 

Suomen-
lahti 

530 602 299 72 62 58 134 -89 -98 -17 

Saaristo-
meri 

450 460 309 10 106 89 116 -85 -104 -75 

Selkämeri 590 566 332 -24 116 94 93 -44 -70 -68 

Meren-
kurkku 

190 193 116 3 11 11 14 -23 -23 -20 

Perämeri 1400 1555 474 155 -150 -32 5 -265 -148 -110 

Kaikki me-
rialueet 

3160 3376 1529 216 146 220 362 -505 -444 -290 

 
 

Typpi Kuor-
mitus-
katto 

Nykytilanne 2010–2019 Nykytoimenpiteet 2022–2027 
(Perustuu skenaarioon vuosille 2021–2050) 

Nykytoimenpiteet ja maatalouden 
uudet toimenpiteet 2022–2027 (Perustuu ske-
naarioon vuosille 2021–2050) 

Merialue  Kokonais- 
kuormitus 

Maatalouden 
kuormitus 

Kuormituksen 
vähennystarve 

Kokonais- 
kuormituksen 
muutos 

Maatalouden 
kuormituksen 
muutos 

Kuormituksen 
vähennystarve 

Kokonais- 
kuormituksen 
muutos 

Maatalouden 
kuormituksen 
muutos 

Kuormituksen 
vähennystarve 

Suomen-
lahti 

15000 16466 4676 1466 570 487 2036 -254 -342 1213 

Saaristo-
meri 

8500 7924 3961 -576 206 -123 -370 -493 -815 -1068 

Selkämeri 17000 16573 6292 -427 415 136 -13 -462 -734 -889 

Meren-
kurkku 

5900 4658 2746 -1242 -156 -32 -1398 -422 -300 -1664 

Perämeri 33100 32734 6070 -366 -1510 46 -1875 -2162 -589 -2528 

Kaikki me-
rialueet 

79500 78355 23744 -1145 -476 514 -1621 -3792 -2781 -4936 

 



Merenhoidon toimenpideohjelman 2022–2027 uudet maatalouden ravinnepäästöihin kohdistuvat toimenpi-
teet (REHEV1, 3, 5 ja 6) sisältävät useita sisällöltään osittain päällekkäisiä tai ainakin hyvin samankaltaisia 
toimenpiteitä kuin vesienhoitosuunnitelmien 2022–2027 maatalouteen kohdistuvat toimenpiteet. VEMALA -
mallin tuottamat valmiit skenaariot eivät erottele rannikkoalueiden ravinnepäästöjä kaikista valuma-alueiden 
mereen kohdistuvista päästöistä. Näin ollen, jos merenhoidon toimenpideohjelman tavoitteena on esimer-
kiksi joidenkin maatalouden ravinnekuormiin kohdistuvien toimenpiteiden osalta (REHEV5 ja 6) vahvistaa 
nimenomaan rannikkoalueiden maatalouden vesiensuojelua, olisi pystyttävä erottelemaan rannikkoalueen 
ravinnepäästöt ja määriteltävä mikä on vesienhoitosuunnitelmien 2022–2027 ja merenhoidon uusien toimen-
piteiden vaikutus näihin päästöihin. On kuitenkin todennäköistä, että merenhoidon maatalouteen liittyvät toi-
menpiteet vähentävät hajakuormitusta, ja näin ne kasvattaisivat taulukossa 6 esitettyjä arvoja maatalouden 
kuormituksen ja kokonaiskuormituksen pienenemisestä verrattuna nykyhetkeen. Asiantuntijakyselyssä ravin-
teiden hajakuormituksen vähenemisen vaikutuksia arvioitiin toimenpiteille REHEV1, 3, 5 ja 6. Asiantuntijaky-
selyn mukaan toimenpidettä REHEV1 pidettiin hajakuormituksen kannalta keskimääräisesti vaikuttavimpana 
toimenpiteenä sekä typen että fosforin kannalta. Toimenpiteen REHEV6 vaikutus hajakuormitukseen taas 
arviotiin huomattavasti pienemmäksi kuin toimenpiteiden REHEV1, 3 ja 5, joiden vaikuttavuuksien arvioitiin 
olevan samaa suuruusluokkaa hajakuormituksen kannalta. Asiantuntijat kuitenkin arvioivat, että toimenpitei-
den vaikutuksiin liittyy suuria epävarmuuksia.    

Taulukossa 8 on esitetty niiden ravinnekuormituslähteiden suhteelliset prosentuaaliset kuormitusosuudet, 
joihin merenhoidon 2022–2027 uusien toimenpiteiden ajatellaan vaikuttavan. Näin ollen taulukossa esitetty-
jen prosenttiosuuksien summa ei ole riveittäin 100 %. Suhteelliset osuudet on määritelty nykyhetkelle, sekä 
vuosille 2021–2050 määritellyille skenaarioille, joita käytetään kuvamaan toimenpidekautta 2022–2027. En-
simmäinen skenaario esittää kuormitusosuuksia vuoden 2021–2050 keskimääräiselle kuormitukselle vesien-
hoidon nykytoimenpiteillä, ja toinen skenaario 2021–2050 kuormitusosuuksia vesienhoidon nykytoimenpi-
teille sekä vesienhoitosuunnitelmien 2022–2027 toimenpiteille. Veneilyn ja laivaliikenteen jätevesipäästöt ei-
vät sisälly VEMALA- malliin ja ne perustuvat arvioon, jonka mukaan laivaliikenteen päästöt ovat nykyhetkellä 
0,33 % ja 0,04 % koko Itämeren fosforin ja typen kuormituksesta, ja veneilyn osuus on 0,6 % fosforille ja 
0,13 % typelle (arvio Saaristomerelle). Viherrakentamisen nykyhetken osuudelle maalta tulevista fosforipääs-
töistä ja typpipäästöistä käytettiin arvioita 1,3 % ja 0,3 % (toimenpiteen REHEV4 kuvaus). Taulukko 8 sisäl-
tää muuten samat päästölähteet kuin taulukko 7, mutta siihen on lisätty arviot laivaliikenteen ja veneilyn jäte-
vesien aiheuttamasta kuormituksesta. Tämän lisäksi on eritelty viherrakentamisesta aiheutuva kuormitus, 
jota ei VEMALA -mallissa huomioida erillisenä kuormituslähteenä, mutta se saattaa olla osittain päällekkäi-
nen joidenkin VEMALA -mallissa huomioitujen päästölähteiden kuten hulevesien kanssa. Hulevesien osuuk-
sia ei ole taulukossa 8 ole esitetty, sillä niiden osuus on kaikissa tapauksissa alle 0,5 %. Maatalouden kuor-
mitusosuus ei sisällä luonnonhuuhtoumaa, mutta se on huomioitu kokonaiskuormituksessa, jonka suhteen 
osuudet on määritelty. Taulukosta 8 voidaan havaita, että vaikka maatalouden päästöt vähenevät vesienhoi-
tosuunnitelmien 2022–2027 maatalouden toimenpiteiden ansiosta, ovat maataloudesta aiheutuvat päästöt 
yhä huomattavasti merkittävämpiä kuin muut päästölähteet joihin merenhoidon 2022–2027 uudet toimenpi-
teet vaikuttavat. Taulukossa ei kuitenkaan ole huomioitu meren sisäisiä ravinnevarastoja, eikä lannoitekulje-
tusten aiheuttamaa kuormitusta. Sisäinen kuormitus voi olla joillain alueilla merkittävää etenkin liukoisen fos-
forin tapauksessa. Esimerkiksi joissain Suomenlahden ja Saaristomeren vesimuodostumissa sisäisten ravin-
nevarastojen osuus on yli 50 % verrattuna ulkoiseen kuormitukseen (Fleming ym. 2021). 



Taulukko 8 Fosforin ja typen kuormituslähteiden suhteelliset osuudet (%) kokonaiskuormituksesta nykytilanteessa ja kahdessa skenaarioissa (N ja N+M) VEMALA mallin 
mukaan. N=toteutetaan vesienhoidon nykytoimenpiteet, N+M=toteutetaan vesienhoidon nykyiset ja vesienhoitosuunnitelmien 2022–2027 maatalouden toimenpiteet). 
(Ilmastoskenaario RCP 4.5 A vuosille 2021–2050). Maatalouden osuus ei sisällä luonnonhuuhtoumaa mutta se huomioidaan kokonaiskuormituksessa. 

Fosfori Maatalous Asutus Vesiviljely Vakituinen haja-asutus Veneily ja laivaliikenne Viherrakentaminen 

Merialue Nykyhetki N N+M Nykyhetki N N+M Nykyhetki N N+M Nykyhetki N N+M Nykyhetki N N+M Nykyhetki N N+M 

Suomenlahti 49,2 53,3 38,7 13,5 10,6 13,6 0,6 0,4 0,5 3,5 3,2 4,2 0,9 0,8 1,1 1,3 1,2 1,5 

Saaristomeri 66,6 69,7 54,1 2,0 1,1 1,7 3,2 2,6 3,9 2,9 2,3 3,5 0,9 0,8 1,1 1,3 1,0 1,5 

Selkämeri 58,1 62,0 49,5 3,0 1,6 2,1 1,0 0,7 0,9 3,7 3,1 4,1 0,9 0,8 1,0 1,3 1,1 1,4 

Merenkurkku 59,5 61,7 54,0 2,3 2,5 3,0 0,0 0,0 0,0 5,8 5,3 6,4 0,9 0,9 1,0 1,3 1,2 1,5 

Perämeri 30,2 31,1 24,9 1,8 1,4 1,6 0,4 0,4 0,4 2,2 2,4 2,6 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 

Kaikki  
merialueet 

44,9 49,2 37,4 4,1 3,2 3,9 0,9 0,8 0,9 3,0 2,8 3,5 0,9 0,9 1,1 1,3 1,2 1,5 

 
Typpi Maatalous Asutus Vesiviljely Vakituinen haja-asutus Veneily ja laivaliikenne Viherrakentaminen 

Merialue Nykyhetki N N+M Nykyhetki N N+M Nykyhetki N N+M Nykyhetki N N+M Nykyhetki N N+M Nykyhetki N N+M 

Suomenlahti 28,3 30,3 26,7 20,0 19,0 20,0 0,3 0,2 0,2 1,3 1,3 1,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

Saaristomeri 49,9 47,1 42,2 6,2 4,6 5,0 1,7 1,8 2,0 1,3 1,3 1,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

Selkämeri 37,9 37,8 34,4 11,8 11,3 11,9 0,3 0,2 0,3 1,2 1,3 1,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

Merenkurkku 58,8 60,2 57,6 5,2 6,2 6,5 0,0 0,0 0,0 1,9 2,0 2,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

Perämeri 18,5 19,6 17,9 7,5 7,2 7,3 0,2 0,2 0,2 0,9 0,9 0,9 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

Kaikki  
merialueet 

30,3 31,1 28,1 10,8 10,3 10,8 0,4 0,4 0,4 1,1 1,2 1,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

 
 



Merenhoidon uudet toimenpiteet pitävät sisällään myös toimenpiteitä (REHEV1, 4 ja 13), jotka vaikuttavat 
muihin maalla oleviin ravinnepäästölähteisiin kuin maatalouteen, ja myös näiden toimenpiteiden vaikuttavuus 
tulisi arvioida ottaen huomioon niihin liittyvät vesienhoidon toimenpiteet. Pistekuormituksen kannalta asian-
tuntijakyselyssä tarkasteltiin toimenpiteitä REHEV1, 4 ja 13. Asiantuntijakyselyssä pistekuormitukseen tehok-
kaimmin vaikuttaviksi toimenpiteiksi arvioitiin fosforin suhteen toimenpide REHEV13 ja typen suhteen toi-
menpide REHEV 4, mutta näiden vaikutuksissa ei arvioitu olevan merkittävää eroa ja niiden vaikutukset pis-
temäisiin ravinnekuormituslähteisiin arvioitiin olevan samaa suuruusluokkaa toimenpiteen REHEV1 kanssa 
sekä typelle että fosforille. Kaiken kaikkiaan toimenpiteiden REHEV1, 4 ja 13 vaikutusten epävarmuudet arvi-
oitiin suuriksi. Taulukon 8 mukaan asutuksesta aiheutuva ravinnekuormitus on merkittävä kuormituslähde, ja 
toimenpiteillä REHEV1, 4, ja 13 voi näin ollen olla merkittävä vaikutus kokonaiskuormitukseen. Jos toimenpi-
teellä REHEV4 pystytään poistamaan tai merkittävästi vähentämään viherrakentamisesta mahdollisesti ai-
heutuvaa ravinnekuormitusta, voi vaikutus fosforin kokonaiskuormitukseen olla jopa yli 1 %. 

Merenhoidon toimenpideohjelma sisältää lisäksi toimenpiteitä, jotka kohdistuvat merellä taahtuvaan kuormi-
tukseen kuten laivaliikenteen ja veneilyn jätevesiin, meren sisäisiin ravinnevarastoihin sekä mahdollisesti ve-
siviljelyyn (REHEV1, 2, 7–9, 11–13 ja ROSKAT4). Laivaliikenteen ja veneilyn jätevesipäästöt on arvioitu suh-
teellisen pieniksi, mutta ne voivat kuitenkin olla paikallisesti ja ajallisesti merkittäviä. Lisäksi laivaliikenteen ja 
veneilyn jätevesien ravinnepäästöjen suuruutta ei ole vielä pystytty määrittämään tarkasti. Toimenpideohjel-
man laivaliikenteen ja veneilyn jätevesipäästöihin kohdistuvat toimenpiteet sisältävätkin lähinnä selvityksiä 
näiden määristä (REHEV7-9), mutta roskiin liittyvällä toimenpiteellä (ROSKAT4) pyritään myös vähentämään 
etenkin veneilyn aiheuttamaa kuormitusta. Lisäksi merenhoidon toimenpideohjelma 2022–2027 sisältää toi-
menpiteitä, jotka pyrkivät vaikuttamaan sisäiseen ravinnekuormitukseen, eli mereen aiemman kuormituksen 
seurauksena kertyneisiin ravinteisiin. Etenkin fosforin kannalta sisäisen kuormituksen merkitys voi olla alueit-
tain suuri. Esimerkiksi joissain sisäsaariston vesimuodostumissa sen osuus voi olla yli 50 % liukoisesta fosfo-
rista (Fleming ym. 2021). Näin ollen toimenpiteet (REHEV2, 11 ja 12) jotka vaikuttavat sisäiseen kuormituk-
seen voivat olla merkittäviä, mikäli niitä toteutetaan laajassa mitassa. Niiden vaikutusmekanismit tunnetaan 
kuitenkin yhä huonosti.  Vesiviljelyyn voivat vaikuttaa toimenpiteet REHEV1 ja 2, mutta vesiviljelyn osuus ko-
konaiskuormituksesta on kokonaiskuvan kannalta pieni ja sen mahdolliset vaikutukset tunnetaan huonosti. 
Vesiviljely on kuitenkin paikallisesti merkittävä kuormituslähde etenkin Saaristomerellä, ja näin ollen toimen-
piteiden REHEV1 ja 2 alueelliset vaikutukset voivat olla merkittäviä.  

Merellä tapahtuvan kuormituksen kannalta asiantuntijakyselyssä arvioitiin toimenpiteitä REHEV2, 7–9 ja10–
13 sekä roskiin liittyviä toimenpiteitä ROSKAT4 ja ROSKAT9. Toimenpidettä REHEV2 pidettiin merellä ta-
pahtuvan fosforikuormituksen vähentämisen kannalta merkittävimpänä toimenpiteenä, ja toimenpiteiden RE-
HEV10 ja REHEV11 kanssa sitä pidettiin vaikutukseltaan selkeästi suurempana kuin muita merellä kuormi-
tukseen vaikuttavia toimenpiteitä. Toimenpide REHEV2 arvioitiin vaikuttavimmaksi myös typen kannalta, ja 
yhdessä toimenpiteen REHEV10 kanssa se arvioitiin vaikutukseltaan merkittävämmäksi toimenpiteeksi kuin 
muut merellä typpikuormitukseen vaikuttavat toimenpiteet. Jälleen toimenpiteiden vaikutuksiin liittyvät epä-
varmuudet arvioitiin suuriksi.  

Toimenpiteellä REHEV10 voi olla huomattava vaikutus sekä typpi- että fosforipäästöjen kannalta. Jos esi-
merkiksi Suomen lannoitekuljetusten (3,5 miljoonaa tonnia vuodessa) maksimihävikistä (1 %)  50 % päätyisi 
mereen, tarkoittaisi tämä yhteensä  17 500 tonnia lannoitetta. Jos oletetaan että tässä lannoitemäärässä 22 
% painosta on typpeä ja 3,3 % fosforia (YaraMila 1–6 lannoitteiden keskiarvo) päätyisi mereen 3 830 tonnia 
typpeä ja 584 tonnia fosforia. Toimenpiteellä REHEV13 voi olla merkittävä vaikutus ravinnepäästöihin, sillä 
se saattaa vaikuttaa muiden merenhoidon ja vesienhoidon toimenpiteiden implementointiin, uusien ravinne-
kuormitusta aiheuttavien lähteiden syntyyn, sekä ravinnepäästövähennysten tavoitteisiin ja rehevöitymisen 
tila-arvioihin. Myös toimenpiteellä REHEV1 voi olla vaikutuksia useisiin eri kuormituslähteisiin ja näin sen ko-
konaisvaikutus voi olla merkittävä.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että vesienhoidon nykyisillä ja vesienhoitosuunnitelmien 2022–2027 maa-
talouden toimenpiteillä voidaan alittaa asetetut kuormituskatot, ottaen huomioon tunnetut päästölähteet. Re-
hevöitymiseen kohdistuvilla toimenpiteillä voidaan kasvattaa todennäköisyyttä ravinnekuormituskattojen alit-
tamiselle, vähentää kuormitusta merellä, sekä selvittää huonosti tunnettujen ravinnekuormituslähteiden mer-
kitystä kokonaiskuormituksen kannalta. Rehevöitymisen suhteen meren tila paranee viiveellä eikä hyvää ti-
laa todennäköisesti tavoiteta toimenpideohjelmakauden aikana, vaikka kuormitustavoitteet saavutettaisiinkin. 
Muita kuvaajia käsittelevässä SOM -analyysissa oletetaan, ettei merkittäviä muutoksia rehevöitymisessä ta-
pahdu toimenpideohjelmakauden 2022–2027 aikana.  

 

Haitalliset aineet 

Toimenpideohjelman haitallisiin aineisiin kohdistuvat toimenpiteet (HAITALLISET1 Alusten pakokaasujen 
rikkipesureiden pesuvesipäästöjen rajoittaminen ja HAITALLISET2 Veneiden myrkkymaalien sääntely ja kä-
sittely) vaikuttavat ensisijaisesti ns. uusiin aineisiin kuten kupariin, rikkiin ja sinkkiin, joiden suhteen ei ole 
tehty tila-arviota. On kuitenkin arvioitu, että meren hyvä tila voitaisiin saavuttaa nykyisten meren tilan määrit-
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tävien haitallisiin aineisiin liittyvien indikaattoreiden puitteissa toimenpideohjelmakauden aikana tai viimeis-
tään 2030-luvulla, sillä uusia päästölähteitä ei ole, ja aineiden nykyiset pitoisuudet laskevat koko ajan hi-
taasti. 

 

 
Kuva: Suomen ympäristökeskus 

 
 

SOM-analyysin tulokset 
 

Meren hyvän tilan saavuttamista voidaan arvioida meren hyvän tilan kuvaajien osatekijöiden alatekijöiden 
kautta. SOM-analyysissa arviointi toteutettiin määrittämällä näitä tekijöitä kuvaavien tilamuuttujien todennä-
köisyys saavuttaa hyvä tila tai merkittävä/huomattava muutos tilassa. Lisäksi hyvän tilan saavuttamista voi-
daan tarkastella vertailemalla mallinnettuja painevähennyksiä niille asetettuihin tavoitteisiin tai esimerkiksi 
meren tilan parantamiseksi määriteltyihin yleisiin ympäristötavoitteisiin. SOM -analyysiin tulosten perusteella 
ei voi tehdä seikkaperäisiä ja kontekstista irrotettuja tulkintoja meriympäristön ja sen yksittäisten alatekijöiden 
tilasta, vaan tulosten tulkinta vaatii ymmärrystä malliin ja aineistoon liittyvistä oletuksista ja rajoitteista. SOM -
viitekehys ja -malli mahdollistavat analyysin kehittämisen suuntaan, jossa hyödynnetään enemmän tutkimus-
tietoa asiantuntijanäkemykseen perustuvan aineiston sijasta. Tulosluvun taulukoissa kategorioittain esitetty-
jen tulosten numeeriset arvot ovat liitteessä 3.   

 

Yksittäisten toimenpiteiden vaikutukset mereen kohdistuviin paineisiin 

Taulukossa 9 on esitetty arviot yksittäisten uusien toimenpiteiden vaikutuksista mereen kohdistuviin painei-
siin tai suoraan alatekijöiden tilaan kuvaajittain, sekä arvio toimenpiteiden kokonaiskustannuksista. Painevä-
hennykset määritellään kuvaajiin suoraan liittyvien paineiden vähennysten keskiarvoina ja näin ne ottavat 
huomioon sen, miten paljon toimenpiteet voivat vähentää paineita sekä sen, kuinka moneen kuvaajaan suo-
raan liittyvään paineeseen toimenpide vaikuttaa (sarake: ”Paineet tai Alatekijät”). Kuvaajakohtainen maksimi-
painemäärä määrittyy kaikkien kansallisessa aineistossa huomioon otettujen kuvaajakohtaisten paineiden 
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lukumäärän perusteella (rivi:” Huomioon otettujen paineiden lukumäärä kuvaajittain” )3. Analyysissa huomi-
oon otetut, nykyisten tai uusien toimenpiteiden johdosta vähenevät paineet on esitetty taulukossa 10. Sarak-
keessa ”Nykyiset” on huomioitu ne paineet, joihin olemassa olevat toimenpiteet vaikuttavat, kun taas sarak-
keessa ”Uudet” on merkitty ne paineet joihin merenhoitosuunnitelman 2022–2027 toimenpiteet vaikuttavat. 
Taulukon 10 paineiden yhteydet MSD:ssä käytettyihin paineisiin sekä SOM -mallissa käytetyt paineiden eng-
lanninkieliset vastineet on listattu liitteessä 4.   

Taulukossa 9 on esitetty tulokset ainoastaan niille kuvaajille, joiden suhteen ei viimeisen tila-arvion mukaan 
olla hyvässä tilassa, ja joihin liittyvät paineet ovat mukana kansallisessa SOM -mallissa (ei rehevöityminen 
tai haitalliset aineet). Taulukon 9 tulokset eivät kuitenkaan erittele kuvaajia alatekijöittäin, ja näin ne saattavat 
sisältää joitakin paineita, jotka vaikuttavat ainoastaan sellaisiin kuvaajien alatekijöihin, joiden suhteen jo ol-
laan hyvässä tilassa (esimerkiksi merimetso).  Tulosten perusteella voidaan huomata, että etenkin aluepe-
rusteisilla LUONTO-toimenpiteillä voi olla vaikutuksia useisiin eri kuvaajiin liittyviin paineisiin, ja näiden kus-
tannukset voivat vaikutuksiin nähden olla kohtuullisia. Arvioiduissa kustannuksissa ei kuitenkaan ole otettu 
huomioon alueellisten rajoitteiden vaihtoehtoiskustannuksia, mitkä todennäköisesti ovat merkittäviä. Toi-
saalta yksittäisiin kuvaajiin (kuten vedenalaiseen meluun) liittyviin paineisiin kohdistuvat toimenpiteet,   ovat 
todennäköisesti tehokkaita vähentämään tiettyjä paineita, mutta kustannukset on arvioitu monelle tällaiselle 
toimenpiteelle korkeiksi. Toimenpiteiden arvioituja kustannuksia ja niiden jakautumista eri kustannustyyppei-
hin tarkastellaan erikseen kustannuksia käsittelevässä alaluvussa.  

Sekä toimenpiteiden vaikutuksiin että kokonaiskustannuksiin liittyy keskihajontaan perustuen huomattavia 
epävarmuuksia.  

 
 
 

 
3 Suoraan alatekijöiden tilaan vaikuttavien toimenpiteiden (*) vaikutukset on määritelty samoin, mutta paineiden sijasta kuvaajiin liittyvien 

alatekijöiden perusteella (rivi:” Huomioon otettujen alatekijöiden lukumäärä kuvaajittain” ). 



Taulukko 9. Toimenpiteiden vaikutus paineiden vähenemiseen tai alatekijöiden tilan paranemiseen kuvaajittain  
 
Taulukon painevähennyksiä kuvaavien solujen väri kertoo, kuinka paljon toimenpiteiden arvioidaan vähentävän kuhunkin kuvaajaan suoraan liittyviä paineita (painevähennysten odotusarvojen 
keskiarvo): 0-2,5%, 2,5-5%, 5-10%, 10-20%, yli 20%, Painevähennyksiä esittävien solujen päällä oleva viivoitus kuvaa suhteellista keskihajontaa (keskiarvo keskihajonnan suhteesta odotus-
arvoon):  

   
0-0,33 0,33-0,66 yli 0,66 

 
Taulukon kokonaiskustannuksia kuvaavien solujen väri kuvaa kunkin toimenpiteen arvioitujen kokonaiskustannusten suuruusluokkaa (Kokonaiskustannusten odotusarvo): 0 €, 0-50k €, 50k-
100k €, 100-250k €, 250k-1M €, 1-5M €, yli 5M €, Kustannussarakkeen solujen päällä oleva viivoitus kuvaa suhteellista keskihajontaa (keskihajonnan suhde odotusarvoon): 

      

0-0,5 0,5-1,0 yli 1,0 
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LUONTO 1 Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi             18/18 

LUONTO 2 Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden parantaminen             18/18 

LUONTO 3 Selvitys meriympäristöön liittyvien lainsäädäntöjen toimivuudesta ja tehokkuudesta meriluon-
nonsuojelussa 

            18/18 

LUONTO 4 Meriluonnon ennallistamis- ja kunnostustoimenpiteet              4/5* 

LUONTO 5 Uhanalaisten merilajien ja luontotyyppien toimenpideohjelmat (jatketaan olemassa olevaa toi-
menpidettä) 

            18/18 

LUONTO 6 Itämerennorpan eteläisten kantojen suojeluun liittyvien hoitotoimenpiteiden laatiminen ja to-
teutus  

            13/13 

LUONTO 7 Ulkomeren matalikkojen linnustoselvitys             13/13 

LUONTO 7 Ulkomeren matalikkojen linnustoselvitys (vaikutus suoraan tilaan)             2/2* 

LUONTO 8 Sisä- ja välisaariston linnustoseurannan kehittäminen             13/13 

LUONTO 8 Sisä- ja välisaariston linnustoseurannan kehittäminen (vaikutus suoraan tilaan)             2/2* 

LUONTO 9 Vieraspetojen suunnitelmallinen pyynti rannikkoalueilla             2/2* 
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LUONTO 10 Merialuesuunnitelmien tarkistamis- ja tietotarpeiden selvittäminen             13/18 

LUONTO 11 Merialuesuunnitelmien vaikuttavuuden arviointi- ja seurantaohjelma             13/18 

LUONTO 12 Rannikkostrategian uusiminen             13/18 

KALAT 1 Rannikkokalalajien hyvän tilan ja kestävän kalastuspaineen määrittely             1/1 

KALAT 2 Meriharjuksen suojelu             1/2* 

KALAT 3 Rannikkokalalajeja koskevien kalataloudellisten kunnostustoimenpiteiden edistäminen              1/2* 

KALAT 4 Ankeriaskannan elvyttämiseen tähtäävät toimenpiteet             1/2* 

POHJA X Merenpohjan merkittävien luontotyyppien ja elinympäristöjen suojeleminen             2/5* 

POHJA 1 Meriajokkaan ja näkinpartaisten palauttaminen             2/5* 

POHJA 2 Järviruo’on poisto monimuotoisuuden lisäämiseksi             2/5* 

POHJA 3 Veneilyn aiheuttaman merenpohjan häiriön vähentäminen             1/2 

POHJA 4 Pienruoppausten suunnitelmallisuus ja ohjauksen tehostaminen             2/2 

POHJA 5 Ruoppauksien ja hiekannoston kaivuu- ja imumenetelmien parhaat ympäristötekniikat             2/2 

POHJA 6 Silttiverhot tai vastaavat suojausratkaisut ruoppausten ja läjitysten ympärille             2/2 

POHJA 7 Kauppamerenkulun aiheuttaman fyysisen häiriön vähentäminen             2/2 

ROSKAT 1 Jätteen aluekeräyspisteiden kehittäminen             1/2 

ROSKAT 2 Hylättyjen lasikuituveneiden jätehuollon vauhdittaminen             1/2 

ROSKAT 3 Virkistykseen yleisesti käytettävien ranta-alueiden roskaantumisen vähentäminen valistuksella ja 
asianmukaisilla jäteastioilla 

            1/2 

ROSKAT 4 Huvivenesatamien ja veneilyn jäte- ja jätevesihuollon kehittäminen             1/2 

ROSKAT 5 Tekonurmien mikromuovikuormituksen vähentäminen             1/2 

ROSKAT 6 Tieliikenteen mikromuovikuormituksen vähentäminen             1/2 

ROSKAT 7 Maataloudesta aiheutuvan muovikuormituksen vähentäminen             1/2 

ROSKAT 8 Merenkulusta aiheutuvan roskaantumisen vähentäminen             1/2 

ROSKAT 9 Hulevesien ja jätevesien haitallisten aineiden, ravinteiden sekä roska- ja mikromuovikuormituk-
sen vähentäminen 

            2/2 

ROSKAT 10 Muovipellettien päästöjen määrä ja lähteet Itämerellä             1/2 

ROSKAT 11 Lumen mereen kaataminen             1/2 

MELU 1 Vedenalaisen melun alueellinen ja/tai ajallinen rajoittaminen             3/3 
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MELU 2 Merirakentamiseen ja muuhun toimintaan liittyvän vedenalaisen melun vähentäminen             3/3 

MELU 3 Kauppamerenkulun aiheuttaman vedenalaisen melun vähentäminen (kansainvälinen)             3/3 

MELU 4 Huviveneilyn aiheuttaman vedenalaisen melun vähentäminen             3/3 

VIESTI 1 Merenhoidon tavoitteiden tehostettu viestintä             2/2 

Huomioon otettujen alatekijöiden lukumäärä kuvaajittain 2* 2* 5*     Yhteensä 9 

Huomioon otettujen paineiden lukumäärä kuvaajittain 13 2 2 2 3 Yhteensä 22 

*  Toimenpiteen arvioidaan vaikuttavan paineen sijasta suoraan tilaan. 
 
* Toimenpiteen POHJAX kustannukset ja vaikutukset sisältyvät toimenpiteisiin LUONTO1 ja LUONTO2 (POHJAX on toimenpideohjelman kuulemisversiossa mukana ollut toimenpide 
POHJA1, joka lopullisessa versiossa yhdistettiin toimenpiteisiin LUONTO1 ja LUONTO2).



 

Taulukko 10 Kuvaajiin liittyvät paineet uusien ja nykyisten toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa 

Kuvaaja Paine Nykyiset Uudet  

Kuvaaja 1. Luonnon monimuotoisuus Vesilintujen sivusaaliskuolleisuus - ulapan saalistajat x X 

Kuvaaja 1. Luonnon monimuotoisuus Vesilintujen sivusaaliskuolleisuus - pohjalta syövät x x 

Kuvaaja 1. Luonnon monimuotoisuus Vesilintujen sivusaaliskuolleisuus - pinnalta syövät x x 

Kuvaaja 1. Luonnon monimuotoisuus Pyöriäisten sivusaaliskuolemat x x 

Kuvaaja 1. Luonnon monimuotoisuus Hylkeiden sivusaaliskuolemat x x 

Kuvaaja 1. Luonnon monimuotoisuus Ihmisen aiheuttama pyöriäisen häiriintyminen x x 

Kuvaaja 1. Luonnon monimuotoisuus Ihmisen aiheuttama hallien häiriintyminen x x 

Kuvaaja 1. Luonnon monimuotoisuus Ihmisen aiheuttama itämerennorpan häiriintyminen x x 

Kuvaaja 1. Luonnon monimuotoisuus Ihmisen aiheuttama vesilintujen häiriintyminen – haahka x x 

Kuvaaja 1. Luonnon monimuotoisuus Ihmisen aiheuttama vesilintujen häiriintyminen – merimetso x x 

Kuvaaja 1. Luonnon monimuotoisuus Ihmisen aiheuttama vesilintujen häiriintyminen – riuttatiira x   

Kuvaaja 1. Luonnon monimuotoisuus Ihmisen aiheuttama vesilintujen häiriintyminen – alli x x 

Kuvaaja 1. Luonnon monimuotoisuus Ihmisen aiheuttama vesilintujen häiriintyminen – kaakkuri x x 

Kuvaaja 1. Luonnon monimuotoisuus Ihmisen aiheuttama vesilintujen häiriintyminen – merilokki x x 

Kuvaaja 1. Luonnon monimuotoisuus Törmäyksistä aiheutuva vesilintujen häiriintyminen x   

Kuvaaja 1. Luonnon monimuotoisuus Patojen ja esteiden aiheuttama lajien häiriö - lohi x   

Kuvaaja 1. Luonnon monimuotoisuus Patojen ja esteiden aiheuttama lajien häiriö – meritaimen x   

Kuvaaja 1. Luonnon monimuotoisuus Patojen ja esteiden aiheuttama lajien häiriö – ankerias x   

Kuvaaja 1. Luonnon monimuotoisuus Vesilintujen tappaminen – alli x   

Kuvaaja 1. Luonnon monimuotoisuus Itämerennorpan tappaminen x   

Kuvaaja 3. Kaupalliset kalat Rannikkolajien kalastuskuolleisuus ja sivusaaliskuolemat x x 

Kuvaaja 3. Kaupalliset kalat Ulapan kalalajien kalastuskuolleisuus ja sivusaaliskuolemat x   

Kuvaaja 3. Kaupalliset kalat Lohen kalastuskuolleisuus ja sivusaaliskuolemat x   

Kuvaaja 3. Kaupalliset kalat Meritaimenen kalastuskuolleisuus ja sivusaaliskuolemat x   

Kuvaaja 6. Merenpohjan koskemattomuus Meren elinympäristöihin kohdistuvat häiriöt x x 

Kuvaaja 6. Merenpohjan koskemattomuus Meren elinympäristöjen heikkeneminen x x 

Kuvaaja 10. Roskaantuminen Rantojen roskaantuminen x x 

Kuvaaja 10. Roskaantuminen Mikromuovien merikuormitus x x 

Kuvaaja 11. Energia ja vedenalainen melu Jatkuva vedenalainen melu, 63/125 Hz x x 

Kuvaaja 11. Energia ja vedenalainen melu Jatkuva vedenalainen melu, 2 KHz x x 

Kuvaaja 11. Energia ja vedenalainen melu Impulsiivinen vedenalainen melu, alle 10 kHz x x 

 

Toimenpideohjelman kokonaisvaikutukset ja riittävyys 

Taulukko 11 esittää toimenpiteiden projisoidut painevähennykset kuvaajittain sekä nykyisille toimenpiteille 
että nykyisille ja merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman 2022–2027 uusille toimenpiteille. Tulokset ny-
kytoimenpiteille siis sisältävät ainoastaan nykyisten toimenpiteiden vaikutukset, kun taas nykyisille ja toimen-
pideohjelman 2022–2027 uusille toimenpiteille laaditut tulokset sisältävät näiden kaikkien toimenpiteiden ar-
vioidut vaikutukset. Taulukossa on mukana ne kuvaajat, joiden paineiden vaikutusten arvioimiseen käytettiin 
SOM -mallia (ei rehevöityminen tai haitalliset aineet), ja jotka edellisen tila-arvion mukaan eivät ole hyvässä 
tilassa. Kuten yksittäisille toimenpiteille taulukossa 9, myös toimenpiteiden kokonaisvaikutus lasketaan ku-
vaajakohtaisten painevähennysten keskiarvona. Toimenpiteiden kokonaisvaikutusta ei määritellä yksittäisten 
toimenpiteiden vaikutusten summana, vaan yksittäisten toimenpiteiden vaikutuksissa huomioidaan muiden 
toimenpiteiden painetta alentava vaikutus. Tämä yhteisvaikutus vähentää yksittäisen toimenpiteen kohteena 
olevaa painetta, ja näin kyseisen toimenpiteen vaikutusta paineeseen. Yhteisvaikutusten ansiosta projisoitu 
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painevähennys on aina enintään 100 %. Edellisen toimenpideohjelmakauden kustannusvaikuttavuusanalyy-
sissa tätä ei otettu huomioon, ja tästä syystä esimerkiksi vaikutukset monimuotoisuuteen ylittivät 100 % ny-
kytilan ja hyvän tilan välisestä erosta. Tuloksissa on huomioitava, että ne eivät ota huomioon suoraan tilan 
alatekijöihin kohdistuvia toimenpiteiden vaikutuksia. Esimerkiksi kalakantoihin vaikuttavat uudet toimenpiteet 
ovat pääosin elvyttämis- ja kunnostustoimenpiteitä, ja näin ollen niiden vaikutukset eivät näy projisoiduissa 
painevähennyksissä. Muihin kuvaajiin liittyvien paineiden voidaan arvioida vähentyvän merkittävästi uusien 
toimenpiteiden vaikutuksesta. Roskaantumisen arvioidaan vähenevän merkittävästi jo nykyisillä toimenpi-
teillä, eikä yhteisvaikutusten ansiosta uusilla toimenpiteillä  ole suhteellisesti yhtä suurta merkitystä kuin 
muille kuvaajille. 

 

Taulukko 11. Projisoidut painevähennykset nykytoimenpiteillä (N) sekä nykyisillä ja uusilla toimenpiteillä (N+U). Solun 
väritys kertoo, kuinka paljon toimenpiteiden arvioidaan vähentävän kutakin painetta (Odotusarvojen keskiarvo): 
<10%, 10-20%, 20-40%, 40-60%, 60-100%. Solun päällä oleva viivoitus kuvaa suhteellista keskihajontaa (Keskiarvo kes-
kihajontojen suhteesta odotusarvoihin): 

   
0-0,33 0,33-0,66 yli 0,66 
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Kuvaaja N N+U N N+U N N+U N N+U N N+U 

Luonnon monimuotoisuus                     

Kaupalliset kalat                     

Merenpohjan koskematto-
muus 

                    

Roskaantuminen                     

Energia ja vedenalainen melu                     

 

Taulukossa 12 on esitetty HELCOM asiantuntijanäkemykseen perustuva paineiden vaikutusten merkittävyys 
alatekijöittäin hyvän tilan saavuttamisen kannalta (taulukon 2 aineisto 1c). Nämä merkittävyydet on määri-
telty joillekin alatekijöille alueittain tai kannoittain (liite 4), mutta taulukossa 12 esitetyt arvot ovat merkittä-
vyyksien keskiarvoja alatekijöittäin. Prosenttiluvut siis kuvaavat miten tärkeää kyseistä painetta on vähentää 
jonkin alatekijän kannalta, jotta hyvä tila saavutettaisiin. Taulukossa sinisellä on merkitty ne paineiden vaiku-
tukset joihin SOM -mallin ja aineiston puitteissa voidaan vaikuttaa, kun taas punaisella on merkitty paineiden 
vaikutukset, joihin ei voida vaikuttaa, tai joiden oletetaan muuten pysyvän muuttumattomina toimenpiteistä 
huolimatta. Näitä ovat esimerkiksi rehevöityminen ja roskaantuminen. Mereen päätyvän roskan määrän vä-
henemisen ei voida olettaa vähentävän yhtä paljon meressä jo olevaa roskaa. Samoin ravinnekuormituksen 
väheneminen tuskin vaikuttaa lineaarisesti rehevöitymisen määrään. Suomen rannikkoalueita koskevan tut-
kimuksen mukaan rannikkoalueiden rehevöitymisen ei oleteta merkittävästi vähenevän merialuekohtaisesti 
vuosien 2022–2027 aikana, vaikka esimerkiksi vesienhoidon maatalouteen suunnitellut toimenpiteet toteutet-
taisiinkin täysmääräisinä (Fleming ym. 2021). Näin ollen oletus edellä mainittujen paineiden vaikutusten 
muuttumattomuudesta toimenpideohjelmakauden aikana lienee relevantimpi kuin oletus siitä, että mereen 
johtuvan paineen väheneminen näkyy esimerkiksi lineaarisesti paineen vaikutuksessa.  

Joihinkin paineiden vaikutuksiin ei taas voida merenhoidon toimenpiteillä vaikuttaa (Itämeren ulkopuoliset tai 
maalta tulevat paineet) tai niihin liittyy tietopuutteita (esimerkiksi haamuverkot). Keltaisella merkityt paineiden 
vaikutukset liittyvät kuvaajiin, joiden osalta ollaan viimeisen tila-arvion mukaan hyvässä tilassa ja näin ollen 
oletetaan, että näillä paineilla ei ole vaikutusta Suomen meriympäristön alatekijöiden tilaan4. Haitalliset aineet 
on sisällytetty tähän kategoriaan, koska on arvioitu, että haitallisten aineiden suhteen hyvä tila voidaan saa-
vuttaa 2030-luvulla. Vaikka Suomen merialueiden arvioidaan olevan vieraslajien suhteen hyvässä tilassa, 
koska uusia lajeja ei ole saapunut Suomen merialueelle viimeisen tarkastelujakson aikana, oletetaan että 
vieraslajien vaikutukset koskevat aiemmin saapuneita lajeja. Tästä johtuen vieraslajien vaikutukset sisällyte-
tään tässä punaisella merkittyihin paineisiin, joiden vaikutukset pysyvät muuttumattomina.  

 
4 Laskennallisesti nämä huomioitiin vähentämällä kokonaismerkittävyydestä (100 %) kyseisten paineiden vaikutusten merkittävyydet ja 

suhteuttamalla muiden paineiden vaikutusten merkittävyydet uuteen kokonaismerkittävyyteen.  



Taulukko 12. Alatekijöiden kannalta merkittävät paineet. Sarakkeiden värien merkitys: 

Paineiden vaikutukset, joihin voidaan vaikuttaa Paineiden vaikutukset, joihin ei voida vaikuttaa Paineet, joiden suhteen oletetaan, että hyvä tila saavutetaan 

Alatekijä/paineen vaikutus 

Kalastuksesta aiheu-
tuva sivusaaliskuollei-
suus (vain linnut ja ni-
säkkäät; ei haamuverk-
koja) 

Haamuverkkojen ai-
heuttama sivusaalis-
kuolleisuus 

Impulsiivinen ve-
denalainen melu 

Jatkuva veden-
alainen melu 

Kalastus 

Lajien häiriin-
tyminen ihmi-
sen vaikutuk-
sesta 

Patojen ja 
esteiden ai-
heuttama la-
jien häiriö 

Lajien tappa-
minen (lin-
nut ja nisäk-
käät; metsäs-
tys ja luvaton 
tappaminen) 

Vieraslajien 
vaikutukset 

Meren elinympä-
ristöihin kohdis-
tuvat häiriöt 

Meren elinym-
päristöjen heik-
keneminen 

Meriroskan vaiku-
tukset (haamu-
verkkojen sivusaa-
liskuolemat ei mu-
kana) 

Kasvipeitteinen kova merenpohja 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 % 0 % 0 % 14 % 16 % 9 % 0 % 

Kasvipeitteinen pehmeä merenpohja 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 27 % 19 % 0 % 

Kova syvempi pohja (epifauna) 0 % 0 % 0 % 0 % 11 % 0 % 0 % 0 % 18 % 21 % 7 % 0 % 

Pehmeä syvempi merenpohja (infauna) 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 21 % 26 % 8 % 0 % 

Karkea syvempi pohja (infauna) 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 14 % 33 % 10 % 0 % 

Pesivät merilinnut - haahka 16 % 2 % 0 % 0 % 2 % 22 % 1 % 14 % 12 % 4 % 2 % 0 % 

Talvehtivat merilinnut - alli 27 % 4 % 0 % 0 % 0 % 13 % 0 % 7 % 3 % 3 % 5 % 2 % 

Talvehtivat merilinnut - kaakkuri 27 % 3 % 1 % 0 % 6 % 18 % 11 % 0 % 0 % 6 % 3 % 0 % 

Talvehtivat merilinnut - merilokki 6 % 0 % 0 % 0 % 18 % 6 % 18 % 18 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Lohi 0 % 0 % 0 % 0 % 29 % 2 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Ankerias 0 % 0 % 0 % 0 % 14 % 0 % 9 % 0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 

Meritaimen 0 % 0 % 0 % 0 % 29 % 0 % 18 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Kuha 0 % 0 % 0 % 0 % 35 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 18 % 0 % 

Turska 0 % 3 % 0 % 0 % 26 % 0 % 0 % 0 % 0 % 8 % 7 % 0 % 

Kilohaili 0 % 0 % 0 % 0 % 37 % 4 % 0 % 0 % 1 % 3 % 3 % 0 % 

Itämerennorppa  23 % 9 % 4 % 12 % 7 % 7 % 0 % 7 % 0 % 0 % 9 % 0 % 

Pyöriäinen 26 % 3 % 21 % 15 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

Alatekijä/paineen vaikutus 
Rehevöitymisen 
vaikutukset 

Joki-, järvi- tai maa 
elinympäristön 
menetys / huonon-
tuminen 

Hiilivetyjen ai-
heuttamat saas-
teet 

Radioaktiivisten ai-
neiden aiheutta-
mat saasteet 

Organohalogeenien 
aiheuttamat saas-
teet (esim. PFOS, 
PCB, PBDE, diok-
siini) 

Orgaanisten tino-
jen aiheuttamat 
saasteet (esim. 
TBT) 

Raskasmetallien 
aiheuttamat 
saasteet 

Lääkeaineiden 
aiheuttamat 
saasteet 

Itämeren alueen ul-
kopuolella esiinty-
vien paineiden vaiku-
tukset (vain muutto-
lajit) 

Hydrologisten 
olosuhteiden 
muutos 

Ihmisen aiheut-
tama ruokaverkon 
epätasapaino 

Kasvipeitteinen kova merenpohja 41 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 9 % 

Kasvipeitteinen pehmeä merenpohja 41 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 8 % 0 % 

Kova syvempi pohja (epifauna) 43 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Pehmeä syvempi merenpohja (infauna) 37 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 0 % 0 % 0 % 3 % 

Karkea syvempi pohja (infauna) 33 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Pesivät merilinnut - haahka 8 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 6 % 4 % 

Talvehtivat merilinnut - alli 4 % 0 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 14 % 2 % 8 % 

Talvehtivat merilinnut - kaakkuri 0 % 0 % 8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 11 % 0 % 5 % 

Talvehtivat merilinnut - merilokki 0 % 0 % 6 % 0 % 6 % 0 % 0 % 0 % 12 % 0 % 12 % 

Lohi 5 % 33 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 8 % 6 % 

Ankerias 3 % 23 % 1 % 0 % 7 % 0 % 6 % 0 % 30 % 0 % 4 % 

Meritaimen 16 % 32 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 

Kuha 21 % 9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 12 % 

Turska 21 % 0 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 16 % 16 % 

Kilohaili 13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 19 % 20 % 

Itämerennorppa  4 % 0 % 4 % 0 % 12 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Pyöriäinen 10 % 0 % 0 % 0 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

Taulukossa 13 on laskettu kokonaispainevähennykset alatekijöittäin ja esitetty näillä saavutettava hyvän tilan tai tilamuutoksen todennäköisyys sekä nykyisille toimenpi-
teille että nykyisille ja toimenpideohjelman 2022–2027 uusille toimenpiteille. Tilamuutoksen tapauksessa on määritelty joko todennäköisyys saavuttaa 10 % parannus 
alatekijän tilassa tai meren pohjan koskemattomuuden tapauksessa ”huomattava parannus” alatekijän tilassa. Nämä määritelmät johtuvat siitä, että hyvää tilaa tai nykytilaa 
ei pystytä tarkasti määrittämään kaikille alatekijöille. Tulokset on esitetty ainoastaan niille alatekijöille, jotka edellisen meren tila-arvion mukaan eivät ole hyvässä tilassa, ja 
joille löytyi vastine HELCOM SOM -analyysin aineistosta. Lisäksi tulokset on esitetty kaakkurille ja merilokille, joihin liittyvän kokonaispaineen oletetaan kasvavan. Tämä 
selittyy lähinnä uusiutuvan energian eli tuulivoimaloiden määrän kasvulla koko Itämeren alueella ja sen aiheuttamalla lajien häiriintymisellä. Kokonaispaineen lasku on 
seurausta taulukossa 11 kootusti esitetyistä painevähennyksistä, jotka on painotettu sekä paineiden vaikutusten merkittävyydellä, että alueellisilla arviointialueen tai kan-
nan elinympäristön pinta-alaan perustuvilla painotuksilla. Muiden maiden kuin Suomen uusien merenhoidon toimenpiteiden vaikutusten huomioiminen on mahdotonta 
tämän analyysin puitteissa, ja siksi oletuksena on, että muut Itämeren maat toteuttavat samat toimenpiteet. On huomioitava, että arvioidut alueet ja populaatiot kattavat 
laveimmillaan koko Itämeren ja siksi tulokset eivät välttämättä sovellu hyvin Suomen merialueille. Tulosten perusteella tila-arvion mukaan heikossa tilassa olevat alatekijät, 
joille hyvän saavuttaminen nykyisten ja uusien toimenpiteiden johdosta on mahdollista (todennäköisyys yli 40 %), ovat haahka, kilohaili ja kuha (Pohjanlahti). Tulosten 
mukaan hyvää tilaa ei sen sijaan välttämättä saavuteta itämerennorpalle, pyöriäiselle, ankeriaalle, turskalle ja lohelle. Huomattava parannus tilassa on mahdollista saavut-
taa kasvipeitteiselle pehmeälle merenpohjalle, karkealle syvemmälle pohjalle ja kasvipeitteiselle kovalle merenpohjalle. Huomattavaa parannusta tilassa ei todennäköisesti 
saavuteta pehmeän syvemmän merenpohjan ja kovan syvemmän pohjan tapauksessa. Kaakkurin ja meritaimenen osalta ei todennäköisesti tulla näkemään 10 % paran-
nusta tilassa, kun taas allin tapauksessa 10 % parannus tilassa on todennäköinen. Yleisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että toimenpideohjelman 2022–2027 toimen-
piteet vähentävät meren tilaan vaikuttavia paineita ja parantavat merkittävästi meren tilaa, mutta ne eivät ole riittäviä kaikkien alatekijöiden hyvän tilan saavuttamiseksi 
vuoteen 2027 tai 2030 mennessä. Tilan paranemisen ja hyvän tilan saavuttamisen todennäköisyyteen liittyvät epävarmuudet ovat kauttaaltaan merkittäviä.    
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Taulukko 1. Painevähennykset ja todennäköisyys saavuttaa hyvä tila. Solujen väritys kertoo paljonko eri paineista koostuvan kokonaispaine vähenee ja mikä on kokonaispaineen vähennyk-
sellä savutettava hyvän tilan tai tilaparannuksen todennäköisyys (odotusarvo) : <0%, 0%, 0-10%, 10-20%, 20-40%, 40-60%, yli 60% 

Solun päällä oleva viivoitus kuvaa suhteellista epävarmuutta (odotusarvo / (90 persentiili – 10 persentiili)):  
 

   
0–0,33 0,33–0,66 yli 0,66 

 

Kuvaaja Alatekijä Arvioitu alue/kanta 

Odotettu kokonaispaineen 
lasku (%)  

Odotettu tilan 
parannus (%) 
suoraan tilaan 
vaikuttavilla  

toimenpiteillä  

Hyvän tilan* saavuttamisen 
 todennäköisyys (%) odote-
tulla kokonaispaineen las-

kulla 

Todennäköisyys (%)  
saavuttaa 10 % tilan  
parannus odotetulla 

 kokonaispaineen  
laskulla 

Vastaajien 
määrä ACTION 
hankkeen asi-
antuntijaky-

selyssä 

Nykytoi-
menpiteet 

Uudet 
 toimen- 

piteet 

Uudet  
toimenpiteet 

Nykytoimen-
piteet 

Uudet 
 toimen- 

piteet 

Nykytoimen-
piteet 

Uudet 
toimen- 
piteet 

 

1 

Itämerennorppa 
Suomenlahti, 
Ahvenanmeri ja saaris-
tomeri 

              3 

Pyöriäinen 
Ahvenanmeri ja saaris-
tomeri 

              2 

Talvehtivat merilinnut - merilokki Itämeri               5 

Talvehtivat merilinnut - kaakkuri Itämeri               7 

Talvehtivat merilinnut - alli Itämeri               8 

Pesivät merilinnut - haahka Itämeri               11 

Meritaimen 

Selkämeri, 
Merenkurkku, 
Perämeri 

              6 

Suomenlahti               3 

Ahvenanmeri ja saaris-
tomeri 

              7 

3 Kilohaili 
Suomenlahti, 
Ahvenanmeri ja saaris-
tomeri, 

              16 



27 
 

Selkämeri 

Ankerias Itämeri               - 

Turska 

Suomenlahti, 
Ahvenanmeri ja saaris-
tomeri, 
Selkämeri 

              19 

Kuha** 

Selkämeri, 
Merenkurkku, 
Perämeri 

              10 

Suomenlahti               3 

Lohi 

Merenkurkku, 
Perämeri 

              7 

Selkämeri               7 

Suomenlahti               4 

4 

Itämerennorppa 
Suomenlahti, 
Ahvenanmeri ja saaris-
tomeri 

              3 

Talvehtivat merilinnut - merilokki Itämeri               5 

Talvehtivat merilinnut - kaakkuri Itämeri               7 

Talvehtivat merilinnut - alli Itämeri               8 

Pesivät merilinnut - haahka Itämeri               11 

Kilohaili 

Suomenlahti, 
Ahvenanmeri ja saaris-
tomeri, 
Selkämeri 

              16 

Turska 

Suomenlahti, 
Ahvenanmeri ja saaris-
tomeri, 
Selkämeri 

              19 

6* 

Kasvipeitteinen kova merenpohja Itämeri               5 

Kasvipeitteinen pehmeä merenpohja Itämeri               4 

Pehmeä syvempi merenpohja (in-
fauna) 

Itämeri               5 
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Karkea syvempi pohja (infauna) Itämeri               2 

Kova syvempi pohja (epifauna) Itämeri               3 

*Kuvaajan 6 alatekijöille määriteltiin todennäköisyys saavuttaa huomattava parannus tilassa. 
**Kuhan tilaa arvioitiin perustuen ahvenen ja muiden rannikon kalansyöjien tilaan 
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Toimenpideohjelman kustannukset ja hyö-
dyt 
 

Toimenpideohjelman kustannukset 

 

Koko toimenpideohjelman arvoitujen kustannusten odotusarvo on noin 298 845 M€ (keskihajonta: 61,4M€) koko toimen-
pideohjelmakaudelle 2022–2027, eli noin 49,8 M€ vuodessa. Kustannukset laskettiin asiantuntijoiden arvioimien kustan-
nusten todennäköisyysjakaumien perusteella (liite 2). Kuvassa 2 esitetään kustannukset teemoittain ja kustannustyypeit-
täin. Toimenpideohjelman suurimmat kustannukset arvioidaan muodostuvan meluun, rehevöitymiseen ja riskeihin liitty-
vistä toimenpiteistä, vaikka riskeihin liittyville toimenpiteille kustannukset pystyttiin arvioimaan ainoastaan osalle (3/9) 
toimenpiteistä. Selvästi korkeimmat kokonaiskustannukset arvioitiin ravinnekuormitusta ja rehevöitymistä vähentäville 
toimenpiteille. Erityisesti lannan kierrätykseen sekä merenpohjan sisäisiin ravinnevarastoihin liittyvät toimet arvioitiin 
kalliiksi toteuttaa. Riskien hallinnan toimenpiteillä oli keskimäärin muita korkeammat kustannukset, sillä niihin liittyy suu-
ria investointeja, kuten öljyntorjunnan kalusto ja valvonta. Riskien hallinnan toimenpiteiden vaikutuksia meren tilaan ei 
arvioitu. Vedenalaisen melun kauppamerenkulkuun, veneilyyn ja merirakentamiseen liittyvien toimenpiteiden kustannuk-
set arvioitiin myös korkeiksi, mutta lopulliset kustannukset riippuvat toimenpiteiden implementoinnista. Jos toimenpide-
ohjelman kokonaiskustannuksissa jätetään huomioitta riskienhallintaan liittyvät toimenpiteet (80 M€) ovat arvioidut koko-
naiskustannukset 219 M€. Tämä kustannusarvio siis edustaa niitä toimenpiteitä, jotka otettiin huomioon vaikutusten arvi-
oinnissa. Suurin osuus toimenpiteiden kustannuksista arvioidaan aiheutuvan investoinneista (77 %, 231 327 M€), virka-
miestyömäärän kasvun kustannuksiksi arvioitiin 8,7 M€ (3%) ja muiksi suoriksi kustannuksiksi 58,8 M€ (20%).  

 

   

Kuva 2. Toimenpiteiden kustannukset kuvaajittain/teemoittain 

 

Kuvassa 3 toimenpiteiden arvioidut kustannukset on esitetty kustannuskategorioittain (yli 10M€, 1-10M€, 0,3-1M€ ja alle 
0,3M€). Suurin osa kalleimmiksi arvioitujen toimenpiteiden kustannuksista muodostuu investointikustannuksista, mutta 
edullisemmille toimenpiteille arvioidut viranomaistyön ja muut kustannukset ovat kuitenkin suhteessa merkittävämpiä. 
On kuitenkin syytä muistaa, että arvioidut kustannukset perustuvat kyselytutkimuksella kerätyille asiantuntija-arvioille, 
joiden vastaajamäärät jäivät monien teemojen osalta pieniksi. 
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Kuva 3. Uusien toimenpiteiden kustannukset kustannuskategorioittain. Toimenpiteen POHJA X kustannukset sisältyvät toimenpitei-
siin LUONTO1 ja LUONTO2 (POHJAX on toimenpideohjelman kuulemisversiossa mukana ollut toimenpide POHJA1, joka lopulli-
sessa versiossa yhdistettiin toimenpiteisiin LUONTO1 ja LUONTO2).
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Taulukko 14 esittää toimenpiteiden arvioidut kokonaiskustannukset ja kustannukset kustannustyypeittäin, sekä näihin 
liittyvät epävarmuudet. Taulukossa on huomioitu myös ravinnekuormitukseen ja haitallisiin aineisiin kohdistuvat sekä 
riskeihin liittyvät toimenpiteet. Kokonaiskustannusten suhteelliseen keskihajontaan perustuva epävarmuus on suurta. 
Etenkin toimenpiteille, joiden keskihajonta on enemmän kuin niiden odotusarvo (suhteellinen keskihajonta > 1), on mah-
dollista, että kustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin niiden odotusarvo.  

Tulevaisuudessa olisi tärkeää, että kustannusarvioissa voitaisiin paremmin hyödyntää toimenpiteiden ja niihin liittyvien 
hankkeiden budjetoituja ja toteutuneita kustannuksia. Esimerkiksi toimenpiteet LUONTO3, LUONTO7 sekä LUONTO10-
12 tullaan pitkälti toteuttamaan osana alkavaa LIFE-IP Biodiversea -hanketta. Näiden budjetoidut kustannukset ovat 
arviolta LUONTO3: n. 0,9-1 milj. €, LUONTO7: n. 0,9-1 milj. €, LUONTO10: n. 1 milj.€, LUONTO11:n. 1 milj. €  ja 
LUONTO12: n. 50 000 €. Nämä kustannukset eivät ole suoraan vertailukelpoisia asiantuntijoiden arvioimien kustannus-
ten kanssa, ja yhtenäisyyden säilyttämisen vuoksi tässä analyysissa kustannukset määritellään toimenpiteiden kustan-
nuksista kerättyyn asiantuntija-aineistoon perustuen. Osana LIFE-IP Biodiversea -hanketta tullaan seuraamaan siihen 
liittyvien toimenpiteiden kustannuksia sekä niiden muita yhteiskunnallisia vaikutuksia, joita voidaan tulevaisuudessa 
käyttää esimerkiksi merenhoidon toimenpiteiden kustannusten ja hyötyjen analysoinnissa. Tämän lisäksi olisi tärkeää, 
että merenhoitoon liittyvien tietojärjestelmien kuten PISARA:n suunnittelussa otettaisiin huomioon myös merenhoidon 
taloudellisten analyysien tarpeet, sekä näin mahdollistettaisiin jatkuva ja systemaattinen kustannusten ja mahdollisesti 
jopa muiden sosioekonomisten indikaattoreiden seuranta.              

 

Taulukko 14. Toimenpiteiden arvioidut kustannukset eroteltuina kustannustyypeittäin ottaen huomioon myös toimenpiteet, joiden 
vaikutusten analysoimiseen ei käytetty SOM-mallia. Näihin toimenpiteisiin ensisijaisesti liittyvät kuvaajat merkitty X:llä. 
 
Kustannussarakkeen värikoodit: 0 €, 0-50k €, 50k-100k €, 100-250k €, 250k-1M €, 1-5M €, yli 5M €. Kustannussarakkeen värikoodin 
päällä oleva efekti kuvaa suhteellista keskihajontaa: 

      
0-0,5 0,5-1,0 yli 1,0 
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LUONTO 1 Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon monimuotoisuuden turvaa-
miseksi 

              

LUONTO 2 Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden parantaminen               

LUONTO 3 Selvitys meriympäristöön liittyvien lainsäädäntöjen toimivuudesta ja tehokkuu-
desta meriluonnonsuojelussa 

              

LUONTO 4 Meriluonnon ennallistamis- ja kunnostustoimenpiteet                

LUONTO 5 Uhanalaisten merilajien ja luontotyyppien toimenpideohjelmat (jatketaan ole-
massa olevaa toimenpidettä) 

              

LUONTO 6 Itämerennorpan eteläisten kantojen suojeluun liittyvien hoitotoimenpiteiden laa-
timinen ja toteutus (jatkoa LUONTO-4 toimenpiteelle) 

              

LUONTO 7 Ulkomeren matalikkojen linnustoselvitys               

LUONTO 8 Sisä- ja välisaariston linnustoseurannan kehittäminen               

LUONTO 9 Vieraspetojen suunnitelmallinen pyynti rannikkoalueilla               

LUONTO 10 Merialuesuunnitelmien tarkistamis- ja tietotarpeiden selvittäminen               

LUONTO 11 Merialuesuunnitelmien vaikuttavuuden arviointi- ja seurantaohjelma               

LUONTO 12 Rannikkostrategian uusiminen               

KALAT 1 Rannikkokalalajien hyvän tilan ja kestävän kalastuspaineen määrittely               

KALAT 2 Meriharjuksen suojelu               
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KALAT 3 Rannikkokalalajeja koskevien kalataloudellisten kunnostustoimenpiteiden edistämi-
nen  

              

KALAT 4 Ankeriaskannan elvyttämiseen tähtäävät toimenpiteet               

REHEV 1 Ruoantuotannon ja -kulutuksen vesistövaikutusten vähentäminen X             

REHEV 2 Kestävän kalastuksen ja kotimaisen luonnonkalan käytön lisääminen X             

REHEV 3 Lannan ravinteiden kierrätyksen edistäminen osana biokaasun tuotantoa X             

REHEV 4 Puhdistamolietteestä valmistettujen tuotteiden kestävä käyttö viherrakentamisessa X             

REHEV 5 Saariston ja rannikkoalueiden erikoiskasvituotannon ja turkistuotannon hajakuormi-
tuksen vähentäminen 

X             

REHEV 6 Tyrnin merkitys valuma-alueen ravinnevalumien vähentäjänä: pilotointi ja vaikutus-
ten selvitys 

X             

REHEV 7 Selvitys rahtialuksilla muodostuvan käymäläjäteveden määrästä ja Itämereen ai-
heuttamasta ravinnekuormituksesta 

X             

REHEV 8 Selvitys aluksilla muodostuvien harmaiden jätevesien määrästä ja Itämereen aiheut-
tamasta ravinnekuormituksesta 

X             

REHEV 9 Selvitys aluksilla muodostuvan ruokajätteen määrästä ja Itämereen aiheuttamasta 
ravinnekuormituksesta 

X             

REHEV 10 Lannoitekuljetusten ravinnepäästöjen vähentäminen satamissa X             

REHEV 11 Meren ja pohjan sisäisiä ravinnevarastoja vähentävät ja ravinteiden sitoutumista 
lisäävät toimet 

X             

REHEV 12 Kuolleen rihmalevä- ja vesikasvibiomassan poistaminen merestä X             

REHEV 13 Merta kuormittavan toiminnan vesistövaikutusten arvioinnin parantaminen X             

POHJA X Merenpohjan merkittävien luontotyyppien ja elinympäristöjen suojeleminen*               

POHJA 1 Meriajokkaan ja näkinpartaisten palauttaminen               

POHJA 2 Järviruo’on poisto monimuotoisuuden lisäämiseksi               

POHJA 3 Veneilyn aiheuttaman merenpohjan häiriön vähentäminen               

POHJA 4 Pienruoppausten suunnitelmallisuus ja ohjauksen tehostaminen               

POHJA 5 Ruoppauksien ja hiekannoston kaivuu- ja imumenetelmien parhaat ympäristöteknii-
kat 

              

POHJA 6 Silttiverhot tai vastaavat suojausratkaisut ruoppausten ja läjitysten ympärille               

POHJA 7 Kauppamerenkulun aiheuttaman fyysisen häiriön vähentäminen               

HAITALLISET 1 Alusten pakokaasujen rikkipesureiden pesuvesipäästöjen rajoittaminen   X           

HAITALLISET 2 Veneiden myrkkymaalien sääntely ja käsittely   X           

ROSKAT 1 Jätteen aluekeräyspisteiden kehittäminen               

ROSKAT 2 Hylättyjen lasikuituveneiden jätehuollon vauhdittaminen               

ROSKAT 3 Virkistykseen yleisesti käytettävien ranta-alueiden roskaantumisen vähentäminen 
valistuksella ja asianmukaisilla jäteastioilla 

              

ROSKAT 4 Huvivenesatamien ja veneilyn jäte- ja jätevesihuollon kehittäminen               

ROSKAT 5 Tekonurmien mikromuovikuormituksen vähentäminen               

ROSKAT 6 Tieliikenteen mikromuovikuormituksen vähentäminen               

ROSKAT 7 Maataloudesta aiheutuvan muovikuormituksen vähentäminen               

ROSKAT 8 Merenkulusta aiheutuvan roskaantumisen vähentäminen               

ROSKAT 9 Hulevesien ja jätevesien haitallisten aineiden, ravinteiden sekä roska- ja mikro-
muovikuormituksen vähentäminen 

              

ROSKAT 10 Muovipellettien päästöjen määrä ja lähteet Itämerellä               

ROSKAT 11 Lumen mereen kaataminen               

MELU 1 Vedenalaisen melun alueellinen ja/tai ajallinen rajoittaminen               

MELU 2 Merirakentamiseen ja muuhun toimintaan liittyvän vedenalaisen melun vähentämi-
nen 
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MELU 3 Kauppamerenkulun aiheuttaman vedenalaisen melun vähentäminen (kansainväli-
nen) 

              

MELU 4 Huviveneilyn aiheuttaman vedenalaisen melun vähentäminen               

RISKI 1 Öljy- ja kemikaalitorjuntavalmiuden vahvistaminen     X         

RISKI 2 Öljy- ja kemikaalivahinkojen ekologinen ohjeistus, ympäristötiedon käyttö sekä riski-
kohteiden huomioiminen torjuntatoimien ennakoinnissa 

    X         

RISKI 3 Uusien öljytyyppien keruukyvyn varmistaminen ja tilannetietoisuus kuljetettavista ke-
mikaaleista 

    X         

RISKI 4 Avomerellä, rannikolla ja rannoilla tehtävä öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan te-
hostaminen 

    X         

RISKI 5 Jätelain päivitys öljy- ja kemikaalionnettomuuksien jätteiden käsittelyn osalta     X         

RISKI 6 Aluskemikaalivahinkojen torjunnan toimintamallin uudistaminen HELCOM yhteenso-
pivaksi 

    X         

RISKI 7 Ongelmahylkyjen tilan arviointi ja saneeraus     X         

RISKI 8 Alustenpäästöjen havaitsemiseen käytettävien valvontalentokoneiden uusiminen     X         

RISKI 9 Valuma-aluekohtaiset luontopohjaisten ratkaisujen käyttöönotto tulvasta aiheutu-
vien haittojen pienentämiseksi 

    X         

VIESTI 1 Merenhoidon tavoitteiden tehostettu viestintä               

* Toimenpiteen POHJAX kustannukset sisältyvät toimenpiteisiin LUONTO1 ja LUONTO2 (POHJAX on toimenpideohjelman kuulemisversiossa mu-

kana ollut toimenpide POHJA1, joka lopullisessa versiossa yhdistettiin toimenpiteisiin LUONTO1 ja LUONTO2).  

 

 

Toimenpideohjelman hyödyt 

Suomalaiset arvostavat Itämerta ja haluavat sen olevan hyvässä tilassa. Suomen meriympäristön hyvän tilan saavutta-
misen taloudellisia hyötyjä on tutkittu maksuhalukkuusmenetelmällä tutkimuksessa, jossa huomioitiin kaikki meren tilan 
kuvaajat (Nieminen ym. 2019). Tutkimuksessa käytetyt kootut kuvaajat (rehevöityminen, monimuotoisuus, vieraslajit, 
kalakannat, haitalliset aineet ja fyysiset vaikutukset) muodostettiin yhdistämällä varsinaisia meren tilan kuvaajia. Tutki-
mus toteutettiin edellisen meren tila-arvion yhteydessä, meristrategiapuitedirektiivin edellyttämän meren alennustilan 
kustannusarvion (cost of degradation) toteuttamiseksi.  Sen tulosten mukaan keskimääräinen vuotuinen maksuhaluk-
kuus meren hyvän tilan saavuttamisesta oli 105–123 € kansalaista kohden vuonna 2017, mikä tarkoittaa 432–509 M€ 
vuotuista kokonaishyötyä. Merenhoitosuunnitelman 2022–2027 hyötyjen arvioinnissa käytettiin ensisijaisesti kyseisen 
tutkimuksen tuloksia ja sitä varten kerättyä suomen aikuisväestöä edustavaa kyselytutkimusaineistoa.   

Kyselytutkimusaineistossa kysyttiin lisäksi, miten tärkeäksi kansalaiset kokivat, että maksuhalukkuuteen perustuvaa hy-
poteettista verokertymää käytettäisiin eri kuvaajiin liittyviin tilan parannuksiin. Tätä aineistoa käytettiin maksuhalukkuuk-
sien kohdentamisessa eri kuvaajille tässä esitettyä toimenpideohjelman 2022–2027 kustannushyötyarviota varten. Ku-
vaajakohtaisten maksuhalukkuuksien arvioinnissa käytettiin samoja regressiomalleja, ja samoilla selittävillä muuttujilla 
kuin alkuperäisessä tutkimuksessa (Nieminen ym. 2019). On kuitenkin todettava, että se, miten tärkeänä ihmiset pitävät 
jonkin kuvaajan tilan parantamista, ei välttämättä suoraan kerro, kuinka ison osan maksamastaan verosta he käyttäisi-
vät kyseiseen kuvaajaan liittyvän tilan parantamiseen. Kyselytutkimusaineistossa monet vastaajat näkivät, että on tär-
keää kohdistaa verotuloja lähes kaikille kuvaajille, ja näin erot kuvaajakohtaisia hyötyjä kuvaavien maksuhalukkuuksien 
välillä ovat pieniä. Tämän vuoksi kuvaajakohtaisiin hyötyarvioihin5 tulee suhtautua suuntaa antavina, ja yhteenlasket-
tuna hyötynä (maksuhalukkuus 77,5 €) ne tuottavat pienemmän arvon kuin alkuperäinen arvottamistutkimus (maksuha-
lukkuus 113,9 €), jossa hyötyjä ei kohdennettu kuvaajittain. Kootuille kuvaajille kohdennetut maksuhalukkuudet on esi-
tetty taulukon 15 ensimmäisellä rivillä.  

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Taulukossa esitetyt arvot ovat tutkimuksessa käytetyn neljän eri mallin keskiarvoja. 
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Taulukko 15. Arviot hyvän tilan saavuttamisesta koituvista hyödyistä kuvaajittain. Ensimmäisellä rivillä olevat maksuhalukkuuden 
arvot ovat euroa (€) per henkilö. Muiden rivien diskontattuja kokonaishyötyjä kuvaavat arvot ovat miljoonaa euroa (M€). 

Nieminen ym. 2019 tutkimus Rehevöi-
tyminen  

Monimuo-
toisuus  

Vieras- 
lajit  

Kala- 
kannat  

Haitalliset 
aineet  

Fyysiset 
vaiku- 
tukset  

Yht. Alkuperäisen 
tutkimuksen 
kokonaishyöty 

Maksuhalukkuus/hlö (€) 14,2 13,0 11,5 12,9 14,7 11,3 77,5 113,9 

Nykyarvo 2027 (M€) 339 312 275 308 351 270 1855 2725 

Nykyarvo 2040 (M€) 897 824 728 813 927 714 4904 7206 

Muihin tutkimuksiin perustu-
vat arviot 

        

Arvio A) Nykyarvo 2027* (M€) - 179 - 145 - 179 504 - 

Arvio B) Nykyarvo 2027 (M€) 906 - - - - - 906 - 

Arvio C) Nykyarvo 2050 (M€) 3209 - - - - - 3209 - 

Arvio D) Nykyarvo 2027 (M€) 430 - 255 - 907 - 1592 - 
* Alkuperäisen tutkimuksen (Kosenius ym. 2015) koskemattomien alueiden suojelun ja terveen kasvillisuuden tuomat hyödyt on tässä liitetty fyysisiin 

vaikutuksiin (50 %) ja monimuotoisuuteen (50 %). 
    

Koska alkuperäisessä Suomen meriympäristön hyvän tilan saavuttamisen hyötyjä selvittäneessä tutkimuksessa (Niemi-
nen ym. 2019) ja sen kyselyaineistossa on käytetty hyvän tilan saavuttamisvuotena vuotta 2040, arvioidaan kokonais-
hyötyjen nykyarvo vuodelle 2022 diskonttaamalla vuotuiset hyödyt toimenpideohjelmakauden alkamisvuodesta 2022 
sekä toimenpideohjelmakauden päättymisvuoteen 2027 että vuoteen 2040 asti (taulukko 15, rivit; Nykyarvo 2040 ja 
2027). Ensimmäistä arviota (Nykyarvo 2027) voidaan pitää hyvän tilan saavuttamisesta koituvien hyötyjen alarajana, 
jossa otetaan huomioon ainoastaan toimenpideohjelmakauden aikana toteutuvat hyödyt, kun taas jälkimmäisessä arvi-
ossa (Nykyarvo 2040) otetaan huomioon myös toimenpideohjelmakauden jälkeen koituvat hyödyt meren hyvän tilan 
saavuttamisesta. Korkona käytetään 3 % ja vuoden 2017 hyödyt on päivitetty uusimpaan tietoon, eli vuoden 2020 hintoi-
hin ja aikuisväestön kokoon perustuen. 

Taulukossa 15 on vertailun vuoksi esitetty lisäksi arvioita meren tilan paranemisesta koituvista taloudellisista kokonais-
hyödyistä eri arvottamistutkimuksiin perustuen: (A) Kosenius & Ollikainen 2015; B ja C) Ahtiainen ym. 2014 ; C) Tuhka-
nen ym. 2016). Hyötyjen nykyarvo on määritelty toimenpideohjelman kaudeksi 2022–2027 arvioille A), B) ja D) diskont-
taamalla vuodelle 2022. Alkamisvuoden 2022 arvojen määrittämisessä on kuitenkin käytetty vuoden 2020 hintoja sekä 
tietoja aikuisväestön koosta ja kotitalouksien määrästä, koska uudempaa tietoa ei ole saatavilla. Arvioissa C on otettu 
huomioon alkuperäisen tutkimuksien aikajänne, jonka mukaan hyvä tila saavutetaan vuonna 2050. Tässä arvioissa vuo-
tuisten hyötyjen nykyarvo lasketaan vuodelle 2022 ottaen huomioon myös toimenpideohjelman päättymisvuoden 2027 
jälkeiset vuodet. Arvioiden A) ja D) taustalla olevissa alkuperäisissä tutkimuksissa hyödyt määriteltiin koituviksi aikavä-
leiltä 2011–2021 ja 2013–2020, mutta näiden hyötyjen perusteella märiteltiin vuotuiset hyödyt vuodelle 2020, joiden pe-
rusteella arvioitiin hyötyjen nykyarvo toimenpideohjelmakaudelle 2022–2027. Arvion D:n taustalla olevassa tutkimuk-
sessa hyödyt on määritelty Virolle, mutta ne muutettiin yksinkertaisella ostovoimapariteettimuokattuun bruttokansantuot-
teeseen perustuvalla hyödynsiirtomenetelmällä Suomelle. Tämä hyödynsiirtomenetelmä ei ota huomioon esimerkiksi 
hyötyjen tulojoustoa. Arvion D haitallisiin aineisiin liittyvät arvioidut hyödyt syntyvät lähinnä öljyvahinkojen torjunnasta. 
Kaikissa arvioissa on käytetty 3 % korkoa. Ainoastaan arvion A) mukaiset hyödyt jäävät pienemmiksi kuin tässä analyy-
sissa käytetyt kuvaajakohtaisesti allokoidut hyötyarviot, mutta arviossa A) hyötyjä arvioitiin kotitalouksittain yksittäisten 
kansalaisten sijasta ja hyötyjä ei arvioitu koko Suomen merialueelle. Arvioiden B) ja C) rehevöitymisen vähenemisestä 
koituvat hyödyt ovat huomattavasti suurempia kuin rehevöitymisen suhteen hyvän tilan saavuttamiselle allokoidut hyö-
dyt. Arvioiden B) ja C) taustalla olevassa tutkimuksessa kuitenkin arvioitiin ainoastaan rehevöitymisen tilaan ja ravinne-
kuormitukseen liittyviä hyötyjä, joista osa voi toteutua muiden kuvaajien tilan paranemisen kautta.      

Riittävyysanalyysin perusteella hyvää tilaa ei tulla kokonaisuudessaan saavuttamaan vuoteen 2027 mennessä kuvaa-
jien 1 (monimuotoisuus), 3 (kaupalliset kalakannat), 5 (rehevöityminen) ja 6 (merenpohjan koskemattomuus) osalta. 
Epäpuhtauksien pitoisuuksia (kuvaaja 8) lisääviä päästölähteitä ei arvioida enää olevan, mutta pitoisuudet eivät silti vält-
tämättä saavuta hyvää tilaa vielä vuoteen 2027 mennessä. Kuvaajien 2 (vieraslajit), 4 (ravintoverkot), 7 (hydrografiset 
olosuhteet) ja 9 (epäpuhtaudet kaloissa) osalta ollaan jo hyvässä tilassa, ja kuvaajille 10 (roskaantuminen) sekä 11 
(energia ja vedenalainen melu) hyvä tila ei ole määriteltävissä. Näin ollen toimenpideohjelman 2022–2027 hyödyt koitu-
vat lähinnä tilan paranemisesta liittyen kuvaajiin 1, 3, 5 ja 6. Taulukossa 15 kuvaajan 6 (merenpohjan koskemattomuus) 
tilan paranemisesta aiheutuvien hyötyjen arvioidaan tässä kattavan fyysisiin vaikutuksiin liittyvät hyödyt. Tilan paranemi-
seen ja siihen liittyviin hyötyihin vaikuttavat myös olemassa olevat toimenpiteet, ja etenkin rehevöitymisen kannalta 
myös vesienhoito-ohjelmien toimenpiteet. Näin ollen tilan paranemisen hyödyt eivät synny pelkästään merenhoidon toi-
menpideohjelman 2022–2027 ansiosta.  

Toimenpideohjelman 2022–2027 konservatiivisemman hyötyjen vähimmäisarvion mukaan, jossa otetaan huomioon ai-
noastaan SOM-analyysin puitteissa arvioitavat kuvaajat (1, 3 ja 6) ja niiden arvioidut osatekijät ja alatekijät, uusien toi-
menpiteiden hyödyt ovat 2027 nykyarvoa käyttäen 71 M€ ja 2040 nykyarvoa käyttäen 193 M€. Näissä luvuissa ei oteta 
huomioon rehevöitymisen vähenemisestä koituvia hyötyjä tai esimerkiksi roskaantumisen mahdollisen vähenemisen 
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vaikutuksia alatekijöihin. Konservatiivisimmassa hyötyarviossa pystyttiin siis ottamaan huomioon ainoastaan vaikutukset 
taulukossa 13 esitettyihin alatekijöihin, ja niille alatekijöille, joille hyvää tilaa tai nykytilaa ei pystytty määrittämään, tilan 
oletettiin parantuvan enintään 10 % nykytilasta hyvään tilaan verrattuna. Lisäksi arvio perustuu vakioiseen rajahyötyyn 
eikä oletukseen laskevasta rajahyödystä. Tämän oletuksen muuttaminen todennäköisesti kasvattaisi hyötyarviota. On 
myös huomattava, että mereen liittyviin riskeihin vaikuttavien toimenpiteiden hyödyt eivät ole mukana minimihyötyarvi-
ossa. Konservatiiviset minimihyötyarviot laadittiin kertomalla kuvaajille kohdennetut hyödyt uusien toimenpiteiden vaiku-
tuksella kasvattaa hyvän tilan saavuttamisen todennäköisyyttä kuvaajittain. Todennäköisyydet laskettiin eri alatekijöiden 
hyvän tilan todennäköisyyden tai tilan muutoksen keskiarvoina6. Arvioidut hyödyt koituivat pääosin monimuotoisuuteen 
liittyvistä hyödyistä (2027 nykyarvo: 45M€, 2040 nykyarvo: 118M€). Kaupallisten kalakantojen paranemisesta koituvat 
arvioidut hyödyt olivat 14 M€ (2027 nykyarvo) ja 41M€ (2040 nykyarvo), sekä meren pohjan tilan paranemisesta koituvat 
hyödyt 12M€ (2027 nykyarvo) ja 33M€ (2040 nykyarvo).  Jos arvioidaan että hyvä tila saavutetaan kuvaajien 1, 3 ja 6 
suhteen vuoteen 2040 mennessä, mutta ei kuvaajan 5 suhteen, on arvio kokonaishyödyistä 890 milj. € (2027 nykyarvo) 
ja 2 351 milj. € (2040 nykyarvo), mutta näihin hyötyihin vaikuttavat myös nykytoimenpiteet.  

 

 

Kuva: Markus Sirkka 

 

  

 
6 Tilan muutosten laskennassa käytettiin oletusta, että tila paranee korkeintaan 10% nykytilasta hyvään tilaan nähden, eli todennäköisyys kerrottiin 

0.1:llä.  
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Johtopäätökset 
 

SOM-analyysin johtopäätökset tilatavoitteiden saavuttamisesta  
 

Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa esitellään lopulliset arviot toimenpiteiden riittävyydestä alatekijöittäin. 
Riittävyysarvioiden perusteella asetetaan poikkeukset hyvän tilan saavuttamiselle. SOM -analyysin tuloksia käytettiin 
riittävyysarvioiden laatimisen tukena. Taulukossa 16 on esitetty SOM -analyysin perusteella laaditut kirjalliset arviot ala-
tekijöihin liittyvän kokonaispaineen pienenemisestä sekä hyvän tilan saavuttamisesta tai tilan paranemisesta. Arviot ei-
vät kaikilta osin vastaa lopullisia TPO:ssa esitettyjä riittävyysarvioita, joissa otettiin huomioon myös muita tekijöitä ja ar-
vioita. Taulukon 16 arviot on esitetty ainoastaan niille tilaan liittyville alatekijöille, joiden suhteen ei viime tila-arvion mu-
kaan oltu hyvässä tilassa, ja jotka sisältyivät SOM -aineistoon. Lisäksi riittävyyttä on arvioitu kaakkurille ja merilokille, 
koska näihin merkittävästi vaikuttavien paineiden (tuulienergia) arvioidaan merkittävästi kasvavan.   

 
 
Taulukko 16. SOM-analyysiin perustuvat johtopäätökset hyvän tilan saavuttamisesta tai tilan paranemisesta. 

Kuvaaja/Alatekijä Johtopäätökset tilaan vaikuttavien paineiden pienenemisestä ja hyvän tilan tai tilapa-
rannuksen saavuttamisesta 

1. Biologinen monimuotoisuus 

Merilinnut 

 

Haahka Nykyiset toimenpiteet vähentävät haahkaan liittyviä paineita erittäin vähän ja on hyvin epä-
todennäköistä, että hyvä tila saavutetaan. Uudet ja nykyiset toimenpiteet hyvin todennäköi-
sesti vähentävät haahkaan liittyviä paineita riittävästi hyvän tilan saavuttamiseksi.  

Alli Nykyiset toimenpiteet vähentävät alliin liittyviä paineita vähän ja on epätodennäköistä, että 
nämä johtavat huomattavaan tilan paranemiseen. Uudet ja nykyiset toimenpiteet vähentä-
vät kohtalaisesti alliin liittyviä paineita ja näin ollen ne todennäköisesti parantavat allin tilaa 
huomattavasti, mutta hyvän tilan saavuttamista ei pystytä arvioimaan. 

Kaakkuri Nykytoimenpiteillä kaakkuriin vaikuttavat ihmispaineet kasvavat, mutta uusilla toimenpiteillä 
niitä on mahdollista vähentää. Paineiden kasvu selittyy lähinnä oletetulla uusiutuvan ener-
gian eli tuulivoimaloiden määrän huomattavalla kasvulla koko Itämeren alueella ja sen ai-
heuttamalla lintulajien häiriintymisellä.  

Merilokki Merilokkiin vaikuttavat ihmispaineet kasvavat uusista toimenpiteistä huolimatta, mutta toi-
menpiteillä voidaan vaikuttaa suoraan kannan tilaan ja näin parantaa tilaa paineiden kas-
vusta huolimatta. Paineiden kasvu selittyy lähinnä oletetulla uusiutuvan energian eli tuuli-
voimaloiden määrän huomattavalla kasvulla koko Itämeren alueella ja sen aiheuttamalla 
lintulajien häiriintymisellä.  

Merinisäkkäät 

 

Norppa Nykyiset toimenpiteet vaikuttavat norpan eteläiseen kantaan liittyviin paineisiin vähän. Uu-
det ja nykyiset toimenpiteet vähentävät kohtalaisesti eteläiseen kantaan vaikuttavia pai-
neita, mutta on silti todennäköistä, että hyvää tilaa ei saavuteta. Pohjoinen kanta on hy-
vässä tilassa. 

Pyöriäinen Nykyiset toimenpiteet vähentävät pyöriäiseen vaikuttavia paineita vähän ja yhdessä uusien 
toimenpiteiden kanssa kohtalaisesti. On kuitenkin hyvin epätodennäköistä, että nykyisillä ja 
uusilla toimenpiteillä saavutettaisiin hyvä tila. 

Kalat 

 

Meritaimen Nykyiset ja uudet toimenpiteet vähentävät meritaimeneen vaikuttavia paineita vähän. On 
epätodennäköistä, että näillä olisi huomattavaa vaikutusta meritaimenen tilan paranemi-
seen. Meritaimeneen vaikuttavat etenkin jokien vaellusesteet. 
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3. Kaupalliset kalakannat 

Ankerias Nykyiset ja uudet toimenpiteet vähentävät ankeriaan tilaan vaikuttavia paineita tai vaikutta-
vat suoraan sen tilaan hyvin vähän. On hyvin epätodennäköistä, että näillä toimenpiteillä 
saavutettaisiin ankeriaan hyvä tila. Ankeriaaseen vaikuttavat etenkin jokien vaellusesteet. 

Turska Nykyisillä ja uusilla toimenpiteillä voidaan vähentää turskan tilaan vaikuttavia paineita vain 
vähän. Näillä ei todennäköisesti ole mahdollista vaikuttaa turskan tilaan. 

Kuha Nykyisillä ja uusilla toimenpiteillä on mahdollista vähentää kuhaan vaikuttavia paineita mer-
kittävästi ja vaikuttaa suoraan kuhan tilaan. Hyvän tilan saavuttaminen on erittäin todennä-
köistä. Kuhan tilaa arvioitiin perustuen ahvenen ja muiden rannikon kalansyöjien tilaan. 

Lohi Nykyiset ja uudet toimenpiteet vähentävät loheen liittyviä paineita vain vähän ja on hyvin 
epätodennäköistä, että nämä olisivat riittäviä hyvän tilan saavuttamiseksi. On kuitenkin 
mahdollista, ettei tuloksiin vaikuttavissa toimenpiteissä ole huomioitu kattavasti vesienhoi-
don kunnostustoimia, etenkin jos ne sisältyvät vesienhoitosuunnitelmien 2022–2027 kau-
den toimenpiteisiin. Loheen vaikuttavat etenkin jokien vaellusesteet. 

6. Merenpohjan koskemattomuus 

Fyysinen häiriö ja me-
netys 

Nykyiset ja uudet toimenpiteet vähentävät fyysistä häiriötä ja menetystä paljon Pohjanlah-
della ja merkittävästi Suomenlahdella sekä Ahvenanmerellä ja Saaristomerellä. 

Kasvipeitteinen kova 
merenpohja 

Kasvipeitteiseen kovaan merenpohjaan vaikuttavat paineet vähenevät vain vähän nykyis-
ten ja uusien toimenpiteiden johdosta. Lisäksi uudet toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi 
suoraan kasvipeitteisen kovan merenpohjan tilaan. On todennäköistä, että kasvipeitteisen 
kovan merenpohjan tila paranee huomattavasti. Hyvän tilan saavuttamista ei pystytty arvioi-
maan. 

Kasvipeitteinen peh-
meä merenpohja 

Nykyiset ja uudet toimenpiteet vähentävät tilaan vaikuttavia paineita kohtalaisesti kasvipeit-
teiselle pehmeälle merenpohjalle. Lisäksi uudet toimenpiteet vaikuttavat kohtalaisesti suo-
raan kasvipeitteisen pehmeän merenpohjan tilaan. On erittäin todennäköistä, että nykyisten 
ja uusien toimenpiteiden seurauksena kasvipeitteisen pehmeän merenpohjan tila paranee 
huomattavasti. Hyvän tilan saavuttamista ei pystytty arvioimaan. 

Pehmeä syvempi me-
renpohja (infauna) 

Nykyiset ja uudet toimenpiteet vähentävät tilaan vaikuttavia paineita kohtalaisesti pehme-
älle syvemmälle merenpohjalle. Lisäksi uudet toimenpiteet vaikuttavat kohtalaisesti suo-
raan pehmeän syvemmän merenpohjan tilaan. On epätodennäköistä, että pehmeän sy-
vemmän merenpohjan tila paranee huomattavasti. Hyvän tilan saavuttamista ei pystytty ar-
vioimaan. 

Karkea syvempi pohja 
(infauna) 

Nykyiset ja uudet toimenpiteet vähentävät kohtalaisesti karkean syvemmän pohjan tilaan 
vaikuttavia paineita. Lisäksi uudet toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi suoraan karkean 
syvemmän pohjan tilaan. On erittäin todennäköistä, että karkean syvemmän pohjan tila pa-
ranee huomattavasti. Hyvän tilan saavuttamista ei pystytty arvioimaan. 

Kova syvempi pohja 
(epifauna) 

Kovan syvemmän pohjan tilaan vaikuttavat paineet vähenevät vain vähän nykyisten ja uu-
sien toimenpiteiden johdosta. On epätodennäköistä, että kovan syvemmän pohjan tila para-
nee huomattavasti. Hyvän tilan saavuttamista ei pystytty arvioimaan. 

 
 

Johtopäätökset kustannushyödyistä ja kustannustehokkuudesta 

Ohjelman kustannushyödyt arvioitiin vertailemalla toimenpiteiden arvioituja kustannuksia niistä koituviin arvioituihin hyö-
tyihin. Toimenpideohjelman hyödyt todennäköisesti ylittävät siitä aiheutuvat kustannukset. Ainoastaan vertailemalla kon-
servatiivisinta minimihyötyarviota kustannuksiin, jäävät hyödyt kustannuksia pienemmiksi. Tässä arviossa on mukana 
vain osa kuvaajiin 1, 3 ja 6 liittyvistä hyödyistä. Arviossa ei ole mukana rehevöitymisen vähenemisestä koituvia hyötyjä, 
eikä esimerkiksi mahdollisesta roskaantumisen vähenemisestä aiheutuvia vaikutuksia kuvaajien osatekijöihin.  

Kustannus-hyötyarvion yhteydessä tarkasteltiin myös toimenpiteiden kustannustehokkuutta eli yksittäisten toimenpitei-
den vaikutuksia eri paineisiin verrattuna niiden kustannuksiin. Etenkin luonnonsuojeluun ja ennallistamiseen, sekä me-
renhoidon tietopohjaan ja merialuesuunnitteluun liittyvillä toimenpiteillä voidaan vaikuttaa useampaan eri paineeseen ja 
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niiden kustannukset on arvioitu mataliksi. Toisaalta kustannusarvioissa ei pystytty kattavasti arvioimaan vaihtoehtoiskus-
tannuksia, jotka saattavat olla merkittäviä esimerkiksi suojelualueille. Tiettyihin paineisiin liittyvillä toimenpiteillä taas voi-
daan vähentää tehokkaasti kyseisiä paineita, mutta joidenkin toimenpiteiden kohdalla näihin liittyvät kustannukset arvioi-
tiin korkeiksi. Koska kustannukset analysoitiin asiantuntija-arvioihin perustuen, ei niiden perusteella voi tehdä yksityis-
kohtaisia johtopäätöksiä. Tulevaisuudessa olisikin tärkeää, että kustannushyötyanalyyseissa pystyttäisiin paremmin hyö-
dyntämään edellisten toimenpidekausien toteutuneita kustannuksia ja seurattuja vaikutuksia. Toimenpiteiden optimaa-
lista joukkoa ei pystytty tämän analyysin resurssien puitteissa määrittelemään tietoaukkojen ja SOM -analyysin moni-
mutkaisen rakenteen vuoksi. 
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Liitteet  
 

Liite 1. Asiantuntijakyselyllä kerätty aineisto merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman 2022–2027 toi-
menpiteiden vaikuttavuudesta.  
 

MHS TPO UUDET pohja 
Perusraportti 
Asiantuntijakysely toimenpiteiden vaikuttavuudesta 
mereen kohdistuvien paineiden vähentämisessä 
 
Total number of respondents: 3 
 

1. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
fyysistä häiriötä merenkulusta ja satamista ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 3 
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 n 
Toimenpiteen suhteellinen vai-

kuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuuden 

varmuus (Average) 

Merenkulun nopeusrajoitukset herk-

kien kohteiden lähellä 
3 86,3 68,0 
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2. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää fyysistä häiriötä merenkulusta ja sa-
tamista sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

5,0 51,0 21,0 7,0 63,0 26,0 
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3. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
fyysistä häiriötä merirakentamisesta, ruoppaamisesta, läjityksestä ja hiekannostosta ja mikä on näihin liittyvä 
epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 3 
 
 

 
 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuu-

den varmuus (Average) 

Pienruoppausten suunnitelmallisuus ja ohjauk-

sen tehostaminen 
3 72,3 63,7 
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Ruoppauksien ja hiekannoston kaivuu- ja imu-

menetelmien parhaat ympäristötekniikat 
3 44,7 61,7 

Silttiverhot tai vastaavat suojausratkaisut ruop-

pausten ja läjitysten ympärille 
2 48,0 55,5 

Merenhoidon tavoitteiden tehostettu viestintä 3 61,0 29,0 

 



44 
 

4. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää fyysistä häiriötä merirakentamisesta, 
ruoppaamisesta, läjityksestä ja hiekannostosta sinun asiantuntemuksesi mu-
kaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

10,0 39,0 19,7 10,0 59,0 16,7 
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5. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
fyysistä häiriötä turismi- ja virkistyskäytöstä (mm. veneily) ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 3 
 
 

 
 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuu-

den varmuus (Average) 

Matalien merenlahtien veneilyn spatiaalinen 

ohjaus 
3 74,0 41,7 
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Pienruoppausten suunnitelmallisuus ja ohjauk-

sen tehostaminen 
3 37,3 42,3 

Ruoppauksien ja hiekannoston kaivuu- ja imu-

menetelmien parhaat ympäristötekniikat 
2 22,5 34,5 

Silttiverhot tai vastaavat suojausratkaisut ruop-

pausten ja läjitysten ympärille 
2 23,0 35,0 

Merenhoidon tavoitteiden tehostettu viestintä 3 50,7 36,7 
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6. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää fyysistä häiriötä turismi- ja virkistys-
käytöstä (mm. veneily) sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

10,0 21,0 14,3 12,0 43,0 5,9 
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7. Kuinka varma olet tälle sivulle antamistasi arvioista? 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

 n Percent 

Hyvin varma 0 0,0% 

Melko varma 2 66,7% 

Epävarma 1 33,3% 
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8. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
fyysistä menetystä merenkulusta ja satamista ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 3 
 
 

 
 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen vai-

kuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuuden 

varmuus (Average) 

Merenkulun nopeusrajoitukset herk-

kien kohteiden lähellä 
3 42,3 35,3 
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9. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää fyysistä menetystä merenkulusta ja 
satamista sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

1,0 9,0 4,3 3,0 13,0 4,2 
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10. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
fyysistä menetystä merirakentamisesta, ruoppaamisesta, läjityksestä ja hiekannostosta ja mikä on näihin liit-
tyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 3 
 
 

 
 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuu-

den varmuus (Average) 

Pienruoppausten suunnitelmallisuus ja ohjauk-

sen tehostaminen 
3 41,3 45,7 
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Ruoppauksien ja hiekannoston kaivuu- ja imu-

menetelmien parhaat ympäristötekniikat 
3 18,7 35,7 

Silttiverhot tai vastaavat suojausratkaisut ruop-

pausten ja läjitysten ympärille 
3 17,0 31,7 

Merenhoidon tavoitteiden tehostettu viestintä 3 51,7 41,3 
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11. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää fyysistä menetystä merirakentami-
sesta, ruoppaamisesta, läjityksestä ja hiekannostosta sinun asiantuntemuksesi 
mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

5,0 15,0 8,3 5,0 25,0 5,8 
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12. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
fyysistä menetystä turismi- ja virkistyskäytöstä (mm. veneily) ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 3 
 
 

 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuu-

den varmuus (Average) 

Matalien merenlahtien veneilyn spatiaalinen 

ohjaus 
2 23,0 40,5 

Pienruoppausten suunnitelmallisuus ja ohjauk-

sen tehostaminen 
3 37,7 44,0 
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Ruoppauksien ja hiekannoston kaivuu- ja imu-

menetelmien parhaat ympäristötekniikat 
2 14,0 41,5 

Silttiverhot tai vastaavat suojausratkaisut ruop-

pausten ja läjitysten ympärille 
2 13,5 42,0 

Merenhoidon tavoitteiden tehostettu viestintä 2 69,5 28,0 

 



56 
 

13. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää fyysistä menetystä turismi- ja virkis-
tyskäytöstä (mm. veneily) sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

5,0 10,0 8,3 10,0 25,0 2,9 
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14. Kuinka varma olet tälle sivulle antamistasi arvioista? 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

 n Percent 

Hyvin varma 0 0,0% 

Melko varma 1 33,3% 

Epävarma 2 66,7% 
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15. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
hydrografisia muutoksia rannikon rakentamisesta ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 2 
 
 

 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen vai-

kuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuuden 

varmuus (Average) 

Rannikkoalueiden paikallisten virtausolo-

suhteiden parantamistoimet 
2 46,0 77,5 
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16. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää hydrografisia muutoksia rannikon ra-
kentamisesta sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 2 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

10,0 38,0 24,0 24,0 48,0 19,8 
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17. Kuinka varma olet tälle sivulle antamistasi arvioista? 
Vastaajien määrä: 2 

 
 

 n Percent 

Hyvin varma 0 0,0% 

Melko varma 2 100,0% 

Epävarma 0 0,0% 
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18. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus parantamaan 
infralitoraalin mutapohjien tilaa ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 3 
 
 

 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuuden 

varmuus (Average) 

Merenpohjan merkittävien luontotyyppien ja 

elinympäristöjen suojeleminen 
3 82,3 67,3 

Rannikon kosteikkokunnostukset 2 32,0 65,5 
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Meriajokkaan ja näkinpartaisten palauttami-

nen 
3 41,3 40,0 

Järviruo’on poisto monimuotoisuuden lisää-

miseksi 
3 26,0 45,0 
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19. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi parantaa infralitoraalin mutapohjien tilaa sinun 
asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina tilan parantumisessa. 100% tarkoittaa, että tila muuttuu erinomaiseksi; 0% tarkoittaa, 
että tila ei parane lainkaan verrattuna nykyhetkeen. Anna arviosi sellaiselle alueelle, jossa toimenpide voidaan toteuttaa. 
Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

9,0 50,0 23,0 10,0 69,0 23,4 
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20. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus parantamaan 
infralitoraalin hiekkapohjien tilaa ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 3 
 
 

 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuuden 

varmuus (Average) 

Merenpohjan merkittävien luontotyyppien ja 

elinympäristöjen suojeleminen 
3 76,3 71,3 

Rannikon kosteikkokunnostukset 1 6,0 50,0 
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Meriajokkaan ja näkinpartaisten palauttami-

nen 
3 49,0 41,0 

Järviruo’on poisto monimuotoisuuden lisää-

miseksi 
1 3,0 60,0 
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21. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi parantaa infralitoraalin hiekkapohjien tilaa si-
nun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina tilan parantumisessa. 100% tarkoittaa, että tila muuttuu erinomaiseksi; 0% tarkoittaa, 
että tila ei parane lainkaan verrattuna nykyhetkeen. Anna arviosi sellaiselle alueelle, jossa toimenpide voidaan toteuttaa. 
Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

10,0 22,0 15,7 15,0 47,0 6,0 
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22. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus parantamaan 
infralitoraalin karkeiden sorapohjien tilaa ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 2 
 
 

 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuuden 

varmuus (Average) 

Merenpohjan merkittävien luontotyyppien ja 

elinympäristöjen suojeleminen 
2 89,5 72,5 

Rannikon kosteikkokunnostukset 1 53,0 51,0 
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Meriajokkaan ja näkinpartaisten palauttami-

nen 
1 47,0 51,0 

Järviruo’on poisto monimuotoisuuden lisää-

miseksi 
1 0,0 77,0 
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23. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi parantaa infralitoraalin karkeiden sorapohjien 
tilaa sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina tilan parantumisessa. 100% tarkoittaa, että tila muuttuu erinomaiseksi; 0% tarkoittaa, 
että tila ei parane lainkaan verrattuna nykyhetkeen. Anna arviosi sellaiselle alueelle, jossa toimenpide voidaan toteuttaa. 
Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 2 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

10,0 15,0 12,5 12,5 25,0 3,5 
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24. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus parantamaan 
infralitoraalin kivi- ja kalliopohjien tilaa ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 3 
 
 

 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuuden 

varmuus (Average) 

Merenpohjan merkittävien luontotyyppien ja 

elinympäristöjen suojeleminen 
3 69,3 59,3 

Rannikon kosteikkokunnostukset 1 30,0 53,0 
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Meriajokkaan ja näkinpartaisten palauttami-

nen 
1 1,0 51,0 

Järviruo’on poisto monimuotoisuuden lisää-

miseksi 
1 1,0 56,0 
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25. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi parantaa infralitoraalin kivi- ja kalliopohjien ti-
laa sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
 
 
Vastaus annetaan prosentteina tilan parantumisessa. 100% tarkoittaa, että tila muuttuu erinomaiseksi; 0% tarkoittaa, 
että tila ei parane lainkaan verrattuna nykyhetkeen. Anna arviosi sellaiselle alueelle, jossa toimenpide voidaan toteuttaa. 
Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

8,0 11,0 9,7 10,0 29,0 1,5 
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26. Kuinka varma olet tälle sivulle antamistasi arvioista? 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

 n Percent 

Hyvin varma 0 0,0% 

Melko varma 2 66,7% 

Epävarma 1 33,3% 
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MHS TPO UUDET luonto 
Perusraportti 
Asiantuntijakysely toimenpiteiden vaikuttavuudesta 
mereen kohdistuvien paineiden vähentämisessä 
 
Total number of respondents: 4 
 
1. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
ihmisen aiheuttamaa häiriötä merenkulusta ja satamista merinisäkkäille ja merilinnuille ja mikä on näihin liittyvä 
epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 4 

 
 

 n 

Toimenpiteen suhteel-

linen vaikuttavuus 

(Average) 

Toimenpiteen vaikutta-

vuuden varmuus (Ave-

rage) 



75 
 

Rannikkostrategian uusiminen 2 64,5 42,5 

Merialuesuunnitelmien tarkistamis- ja tietotarpeiden selvit-

täminen 
3 37,3 46,3 

Merialuesuunnitelmien vaikuttavuuden arviointi- ja seuran-

taohjelma 
3 35,0 45,7 

Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon moni-

muotoisuuden turvaamiseksi 
3 65,7 45,0 

Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden paranta-

minen 
4 56,3 45,0 

Selvitys meriympäristöön liittyvien lainsäädäntöjen toimi-

vuudesta ja tehokkuudesta meriluonnonsuojelussa 
4 54,8 58,0 

Uhanalaisten merilajien ja luontotyyppien toimenpideohjel-

mat (jatketaan olemassa olevaa toimenpidettä) 
4 53,3 52,3 

Itämerennorpan eteläisten kantojen suojeluun liittyvien hoi-

totoimenpiteiden laatiminen ja toteutus (jatkoa LUONTO-4 

toimenpiteelle) 

4 47,0 50,8 

Ulkomeren matalikkojen linnustoselvitys 4 31,8 46,3 

Sisä- ja välisaariston linnustoseurannan kehittäminen 3 31,0 58,3 
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2. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää ihmisen aiheuttamaa häiriötä meren-
kulusta ja satamista merinisäkkäille ja merilinnuille sinun asiantuntemuksesi 
mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 4 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

10,0 37,0 23,8 24,0 95,0 13,7 
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3. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
ihmisen aiheuttamaa häiriötä kalastuksesta merinisäkkäille ja merilinnuille ja mikä on näihin liittyvä epävar-
muus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 4 
 
 

 
 

 n 

Toimenpiteen suhteel-

linen vaikuttavuus 

(Average) 

Toimenpiteen vaikutta-

vuuden varmuus (Ave-

rage) 

Rannikkostrategian uusiminen 3 42,7 45,7 
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Merialuesuunnitelmien tarkistamis- ja tietotarpeiden selvit-

täminen 
3 35,0 48,3 

Merialuesuunnitelmien vaikuttavuuden arviointi- ja seuran-

taohjelma 
2 41,5 33,0 

Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon moni-

muotoisuuden turvaamiseksi 
4 62,3 59,8 

Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden paranta-

minen 
4 66,8 57,5 

Selvitys meriympäristöön liittyvien lainsäädäntöjen toimi-

vuudesta ja tehokkuudesta meriluonnonsuojelussa 
4 58,8 62,3 

Uhanalaisten merilajien ja luontotyyppien toimenpideohjel-

mat (jatketaan olemassa olevaa toimenpidettä) 
4 49,0 48,5 

Itämerennorpan eteläisten kantojen suojeluun liittyvien hoi-

totoimenpiteiden laatiminen ja toteutus (jatkoa LUONTO-4 

toimenpiteelle) 

4 56,0 50,5 

Ulkomeren matalikkojen linnustoselvitys 4 34,5 47,5 

Sisä- ja välisaariston linnustoseurannan kehittäminen 3 42,3 53,3 
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4. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää ihmisen aiheuttamaa häiriötä kalas-
tuksesta merinisäkkäille ja merilinnuille sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 4 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

5,0 40,0 25,5 28,5 102,0 14,8 
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5. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
ihmisen aiheuttamaa häiriötä veneilystä ja virkistyskäytöstä merinisäkkäille ja merilinnuille ja mikä on näihin 
liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 4 
 
 

 
 

 n 

Toimenpiteen suhteel-

linen vaikuttavuus 

(Average) 

Toimenpiteen vaikutta-

vuuden varmuus (Ave-

rage) 

Rannikkostrategian uusiminen 2 57,0 61,0 
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Merialuesuunnitelmien tarkistamis- ja tietotarpeiden selvit-

täminen 
3 32,7 56,7 

Merialuesuunnitelmien vaikuttavuuden arviointi- ja seuran-

taohjelma 
3 26,0 58,0 

Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon moni-

muotoisuuden turvaamiseksi 
4 69,8 63,0 

Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden paranta-

minen 
4 83,3 74,3 

Selvitys meriympäristöön liittyvien lainsäädäntöjen toimi-

vuudesta ja tehokkuudesta meriluonnonsuojelussa 
4 46,3 58,5 

Uhanalaisten merilajien ja luontotyyppien toimenpideohjel-

mat (jatketaan olemassa olevaa toimenpidettä) 
4 55,3 54,0 

Itämerennorpan eteläisten kantojen suojeluun liittyvien hoi-

totoimenpiteiden laatiminen ja toteutus (jatkoa LUONTO-4 

toimenpiteelle) 

4 47,5 49,3 

Ulkomeren matalikkojen linnustoselvitys 4 37,0 47,5 

Sisä- ja välisaariston linnustoseurannan kehittäminen 2 28,5 52,5 
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6. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää ihmisen aiheuttamaa häiriötä venei-
lystä ja virkistyskäytöstä merinisäkkäille ja merilinnuille sinun asiantuntemuk-
sesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 4 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

20,0 52,0 31,8 27,5 127,0 14,1 
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7. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
ihmisen aiheuttamaa häiriötä merituulivoimasta ja muista merirakenteista merinisäkkäille ja merilinnuille ja 
mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 3 
 

 
 

 n 

Toimenpiteen suhteel-

linen vaikuttavuus 

(Average) 

Toimenpiteen vaikutta-

vuuden varmuus (Ave-

rage) 

Rannikkostrategian uusiminen 2 44,0 45,0 

Merialuesuunnitelmien tarkistamis- ja tietotarpeiden selvit-

täminen 
3 32,7 62,0 
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Merialuesuunnitelmien vaikuttavuuden arviointi- ja seuran-

taohjelma 
3 31,3 63,3 

Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon moni-

muotoisuuden turvaamiseksi 
3 75,0 64,3 

Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden paranta-

minen 
3 75,3 64,0 

Selvitys meriympäristöön liittyvien lainsäädäntöjen toimi-

vuudesta ja tehokkuudesta meriluonnonsuojelussa 
3 45,7 66,7 

Uhanalaisten merilajien ja luontotyyppien toimenpideohjel-

mat (jatketaan olemassa olevaa toimenpidettä) 
3 50,3 48,7 

Itämerennorpan eteläisten kantojen suojeluun liittyvien hoi-

totoimenpiteiden laatiminen ja toteutus (jatkoa LUONTO-4 

toimenpiteelle) 

3 45,3 56,0 

Ulkomeren matalikkojen linnustoselvitys 3 55,3 63,7 

Sisä- ja välisaariston linnustoseurannan kehittäminen 3 54,0 55,7 
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8. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää ihmisen aiheuttamaa häiriötä merituu-
livoimasta ja muista merirakenteista merinisäkkäille ja merilinnuille sinun asi-
antuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

20,0 34,0 24,7 20,0 74,0 8,1 
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9. Kuinka varma olet tälle sivulle antamistasi arvioista? 
Vastaajien määrä: 4 

 
 

 n Percent 

Hyvin varma 1 25,0% 

Melko varma 1 25,0% 

Epävarma 2 50,0% 
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10. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
fyysistä häiriötä ruoppaamisesta, läjityksestä ja hiekannostosta merenpohjalle ja mikä on näihin liittyvä epävar-
muus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 4 
 
 

 
 

 n 

Toimenpiteen suhteelli-

nen vaikuttavuus (Ave-

rage) 

Toimenpiteen vaikutta-

vuuden varmuus (Ave-

rage) 

Rannikkostrategian uusiminen 2 51,0 42,0 
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Merialuesuunnitelmien tarkistamis- ja tietotarpeiden 

selvittäminen 
3 32,0 58,3 

Merialuesuunnitelmien vaikuttavuuden arviointi- ja 

seurantaohjelma 
3 31,0 57,0 

Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon 

monimuotoisuuden turvaamiseksi 
4 70,8 67,0 

Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden 

parantaminen 
4 70,3 65,5 

Selvitys meriympäristöön liittyvien lainsäädäntöjen 

toimivuudesta ja tehokkuudesta meriluonnonsuoje-

lussa 

4 53,3 63,3 

Uhanalaisten merilajien ja luontotyyppien toimenpi-

deohjelmat (jatketaan olemassa olevaa toimenpi-

dettä) 

4 50,5 57,0 
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11. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää fyysistä häiriötä ruoppaamisesta, jäji-
tyksestä ja hiekannostosta merenpohjalle sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 4 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

6,0 50,0 26,8 25,5 107,0 18,1 
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12. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
fyysistä häiriötä merirakentamisesta merenpohjalle ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 3 
 
 

 
 

 n 

Toimenpiteen suhteelli-

nen vaikuttavuus (Ave-

rage) 

Toimenpiteen vaikutta-

vuuden varmuus (Ave-

rage) 

Rannikkostrategian uusiminen 2 39,5 38,0 

Merialuesuunnitelmien tarkistamis- ja tietotarpeiden 

selvittäminen 
3 38,7 55,7 
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Merialuesuunnitelmien vaikuttavuuden arviointi- ja 

seurantaohjelma 
3 36,3 59,0 

Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon 

monimuotoisuuden turvaamiseksi 
3 82,3 69,3 

Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden 

parantaminen 
3 74,3 61,3 

Selvitys meriympäristöön liittyvien lainsäädäntöjen 

toimivuudesta ja tehokkuudesta meriluonnonsuoje-

lussa 

3 46,7 61,7 

Uhanalaisten merilajien ja luontotyyppien toimenpi-

deohjelmat (jatketaan olemassa olevaa toimenpi-

dettä) 

3 60,3 52,3 
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13. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää fyysistä häiriötä merirakentamisesta 
merenpohjalle sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

8,0 50,0 26,7 22,0 80,0 21,4 
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14. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
fyysistä häiriötä veneilystä ja virkistyskäytöstä merenpohjalle ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 4 
 
 

 
 

 n 

Toimenpiteen suhteelli-

nen vaikuttavuus (Ave-

rage) 

Toimenpiteen vaikutta-

vuuden varmuus (Ave-

rage) 

Rannikkostrategian uusiminen 2 62,0 51,5 

Merialuesuunnitelmien tarkistamis- ja tietotarpeiden 

selvittäminen 
3 18,3 53,3 
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Merialuesuunnitelmien vaikuttavuuden arviointi- ja 

seurantaohjelma 
3 17,0 50,7 

Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon 

monimuotoisuuden turvaamiseksi 
4 66,5 68,3 

Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden 

parantaminen 
4 80,8 75,3 

Selvitys meriympäristöön liittyvien lainsäädäntöjen 

toimivuudesta ja tehokkuudesta meriluonnonsuoje-

lussa 

4 52,0 67,8 

Uhanalaisten merilajien ja luontotyyppien toimenpi-

deohjelmat (jatketaan olemassa olevaa toimenpi-

dettä) 

4 50,0 55,5 
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15. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää fyysistä häiriötä veneilystä ja virkis-
tyskäytöstä merenpohjalle sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 4 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

13,0 50,0 26,5 21,5 106,0 16,2 
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16. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
fyysistä häiriötä merenkulusta ja satamista merenpohjalle ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 3 
 
 

 
 

 n 

Toimenpiteen suhteelli-

nen vaikuttavuus (Ave-

rage) 

Toimenpiteen vaikutta-

vuuden varmuus (Ave-

rage) 

Rannikkostrategian uusiminen 2 31,5 36,0 

Merialuesuunnitelmien tarkistamis- ja tietotarpeiden 

selvittäminen 
3 37,0 53,0 
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Merialuesuunnitelmien vaikuttavuuden arviointi- ja 

seurantaohjelma 
3 35,7 52,3 

Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon 

monimuotoisuuden turvaamiseksi 
3 63,7 62,0 

Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden 

parantaminen 
3 67,3 66,0 

Selvitys meriympäristöön liittyvien lainsäädäntöjen 

toimivuudesta ja tehokkuudesta meriluonnonsuoje-

lussa 

3 50,7 72,0 

Uhanalaisten merilajien ja luontotyyppien toimenpi-

deohjelmat (jatketaan olemassa olevaa toimenpi-

dettä) 

3 52,0 51,3 

 



98 
 

17. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää fyysistä häiriötä merenkulusta ja sa-
tamista merenpohjalle sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

5,0 35,0 17,7 13,0 53,0 15,5 

 



99 
 

18. Kuinka varma olet tälle sivulle antamistasi arvioista? 
Vastaajien määrä: 4 

 
 

 n Percent 

Hyvin varma 0 0,0% 

Melko varma 1 25,0% 

Epävarma 3 75,0% 
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19. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
merenpohjan fyysistä menetystä ruoppaamisesta, läjityksestä ja hiekannostosta ja mikä on näihin liittyvä epä-
varmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 3 
 
 

 
 

 n 

Toimenpiteen suhteelli-

nen vaikuttavuus (Ave-

rage) 

Toimenpiteen vaikutta-

vuuden varmuus (Ave-

rage) 

Rannikkostrategian uusiminen 2 40,5 33,0 
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Merialuesuunnitelmien tarkistamis- ja tietotarpeiden 

selvittäminen 
3 30,3 54,3 

Merialuesuunnitelmien vaikuttavuuden arviointi- ja 

seurantaohjelma 
3 30,3 52,3 

Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon 

monimuotoisuuden turvaamiseksi 
3 82,0 71,7 

Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden 

parantaminen 
3 70,0 71,0 

Selvitys meriympäristöön liittyvien lainsäädäntöjen 

toimivuudesta ja tehokkuudesta meriluonnonsuoje-

lussa 

3 53,0 69,3 

Uhanalaisten merilajien ja luontotyyppien toimenpi-

deohjelmat (jatketaan olemassa olevaa toimenpi-

dettä) 

3 62,3 60,3 
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20. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää merenpohjan fyysistä menetystä 
ruoppaamisesta, jäljityksestä ja hiekannostosta sinun asiantuntemuksesi mu-
kaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

7,0 55,0 25,3 14,0 76,0 25,9 
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21. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
merenpohjan fyysistä menetystä merirakentamisesta ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 3 
 
 

 
 

 n 

Toimenpiteen suhteelli-

nen vaikuttavuus (Ave-

rage) 

Toimenpiteen vaikutta-

vuuden varmuus (Ave-

rage) 

Rannikkostrategian uusiminen 2 32,0 26,5 

Merialuesuunnitelmien tarkistamis- ja tietotarpeiden 

selvittäminen 
3 28,7 52,0 
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Merialuesuunnitelmien vaikuttavuuden arviointi- ja 

seurantaohjelma 
3 28,7 48,0 

Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon 

monimuotoisuuden turvaamiseksi 
3 78,0 65,7 

Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden 

parantaminen 
3 75,0 61,0 

Selvitys meriympäristöön liittyvien lainsäädäntöjen 

toimivuudesta ja tehokkuudesta meriluonnonsuoje-

lussa 

3 50,3 69,3 

Uhanalaisten merilajien ja luontotyyppien toimenpi-

deohjelmat (jatketaan olemassa olevaa toimenpi-

dettä) 

3 50,0 47,3 
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22. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää merenpohjan fyysistä menetystä me-
rirakentamisesta sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

6,0 50,0 26,0 22,0 78,0 22,3 
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23. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
merenpohjan fyysistä menetystä veneilystä ja virkistyskäytöstä ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 3 
 
 

 
 

 n 

Toimenpiteen suhteelli-

nen vaikuttavuus (Ave-

rage) 

Toimenpiteen vaikutta-

vuuden varmuus (Ave-

rage) 

Rannikkostrategian uusiminen 2 40,0 33,5 

Merialuesuunnitelmien tarkistamis- ja tietotarpeiden 

selvittäminen 
3 16,3 55,3 
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Merialuesuunnitelmien vaikuttavuuden arviointi- ja 

seurantaohjelma 
3 18,7 53,3 

Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon 

monimuotoisuuden turvaamiseksi 
3 74,7 69,0 

Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden 

parantaminen 
3 84,7 69,0 

Selvitys meriympäristöön liittyvien lainsäädäntöjen 

toimivuudesta ja tehokkuudesta meriluonnonsuoje-

lussa 

3 46,7 66,0 

Uhanalaisten merilajien ja luontotyyppien toimenpi-

deohjelmat (jatketaan olemassa olevaa toimenpi-

dettä) 

3 55,7 49,7 
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24. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää merenpohjan fyysistä menetystä ve-
neilystä ja virkistyskäytöstä sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

3,0 50,0 23,7 18,0 71,0 24,0 
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25. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
fyysistä menetystä merenkulusta ja satamista merenpohjalle ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 2 
 
 

 
 

 n 

Toimenpiteen suhteelli-

nen vaikuttavuus (Ave-

rage) 

Toimenpiteen vaikutta-

vuuden varmuus (Ave-

rage) 

Rannikkostrategian uusiminen 1 6,0 50,0 

Merialuesuunnitelmien tarkistamis- ja tietotarpeiden 

selvittäminen 
2 11,5 67,0 



110 
 

Merialuesuunnitelmien vaikuttavuuden arviointi- ja 

seurantaohjelma 
2 10,5 63,0 

Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon 

monimuotoisuuden turvaamiseksi 
2 81,5 69,0 

Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden 

parantaminen 
2 68,0 72,5 

Selvitys meriympäristöön liittyvien lainsäädäntöjen 

toimivuudesta ja tehokkuudesta meriluonnonsuoje-

lussa 

2 37,5 78,0 

Uhanalaisten merilajien ja luontotyyppien toimenpi-

deohjelmat (jatketaan olemassa olevaa toimenpi-

dettä) 

2 36,0 46,0 
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26. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää merenpohjan fyysistä menetystä me-
renkulusta ja satamista sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 2 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

3,0 50,0 26,5 26,5 53,0 33,2 
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27. Kuinka varma olet tälle sivulle antamistasi arvioista? 
Vastaajien määrä: 4 

 
 

 n Percent 

Hyvin varma 1 25,0% 

Melko varma 0 0,0% 

Epävarma 3 75,0% 
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28. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
vedenalaista jatkuvaa melua merenkulusta ja satamista ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 2 
 
 

 
 

 n 

Toimenpiteen suhteelli-

nen vaikuttavuus (Ave-

rage) 

Toimenpiteen vaikutta-

vuuden varmuus (Ave-

rage) 

Rannikkostrategian uusiminen 1 15,0 90,0 

Merialuesuunnitelmien tarkistamis- ja tietotarpeiden 

selvittäminen 
2 14,0 69,5 
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Merialuesuunnitelmien vaikuttavuuden arviointi- ja 

seurantaohjelma 
2 13,5 64,5 

Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon 

monimuotoisuuden turvaamiseksi 
2 55,0 67,5 

Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden 

parantaminen 
2 76,5 76,0 

Selvitys meriympäristöön liittyvien lainsäädäntöjen 

toimivuudesta ja tehokkuudesta meriluonnonsuoje-

lussa 

2 32,5 81,5 

Uhanalaisten merilajien ja luontotyyppien toimenpi-

deohjelmat (jatketaan olemassa olevaa toimenpi-

dettä) 

2 52,5 65,5 
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29. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää vedenalaista jatkuvaa melua meren-
kulusta ja satamista sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 2 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

3,0 30,0 16,5 16,5 33,0 19,1 
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30. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
vedenalaista jatkuvaa melua veneilystä ja virkistyskäytöstä ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 2 
 
 

 
 

 n 

Toimenpiteen suhteelli-

nen vaikuttavuus (Ave-

rage) 

Toimenpiteen vaikutta-

vuuden varmuus (Ave-

rage) 

Rannikkostrategian uusiminen 1 62,0 53,0 

Merialuesuunnitelmien tarkistamis- ja tietotarpeiden 

selvittäminen 
2 5,0 65,0 
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Merialuesuunnitelmien vaikuttavuuden arviointi- ja 

seurantaohjelma 
2 7,5 66,0 

Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon 

monimuotoisuuden turvaamiseksi 
2 73,5 72,5 

Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden 

parantaminen 
2 81,5 76,0 

Selvitys meriympäristöön liittyvien lainsäädäntöjen 

toimivuudesta ja tehokkuudesta meriluonnonsuoje-

lussa 

2 42,5 77,5 

Uhanalaisten merilajien ja luontotyyppien toimenpi-

deohjelmat (jatketaan olemassa olevaa toimenpi-

dettä) 

2 42,0 60,5 
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31. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää vedenalaista jatkuvaa melua venei-
lystä ja virkistyskäytöstä sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 2 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

6,0 50,0 28,0 28,0 56,0 31,1 
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32. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
vedenalaista impulsiivista ruoppaamisesta, läjityksestä ja hiekannostosta ja mikä on näihin liittyvä epävar-
muus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 3 
 
 

 
 

 n 

Toimenpiteen suhteelli-

nen vaikuttavuus (Ave-

rage) 

Toimenpiteen vaikutta-

vuuden varmuus (Ave-

rage) 

Rannikkostrategian uusiminen 2 31,5 38,0 
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Merialuesuunnitelmien tarkistamis- ja tietotarpeiden 

selvittäminen 
3 25,7 58,7 

Merialuesuunnitelmien vaikuttavuuden arviointi- ja 

seurantaohjelma 
3 26,0 53,3 

Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon 

monimuotoisuuden turvaamiseksi 
3 78,0 65,0 

Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden 

parantaminen 
3 78,3 65,7 

Selvitys meriympäristöön liittyvien lainsäädäntöjen 

toimivuudesta ja tehokkuudesta meriluonnonsuoje-

lussa 

3 54,0 69,7 

Uhanalaisten merilajien ja luontotyyppien toimenpi-

deohjelmat (jatketaan olemassa olevaa toimenpi-

dettä) 

3 58,0 43,3 
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33. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää vedenalaista impulsiivista melua ve-
neilystä ja virkistyskäytöstä sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

5,0 40,0 21,3 19,0 64,0 17,6 
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34. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
vedenalaista impulsiivista melua merirakentamisesta ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 3 
 
 

 
 

 n 

Toimenpiteen suhteelli-

nen vaikuttavuus (Ave-

rage) 

Toimenpiteen vaikutta-

vuuden varmuus (Ave-

rage) 

Rannikkostrategian uusiminen 2 33,0 32,5 

Merialuesuunnitelmien tarkistamis- ja tietotarpeiden 

selvittäminen 
3 26,0 53,0 
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Merialuesuunnitelmien vaikuttavuuden arviointi- ja 

seurantaohjelma 
3 31,0 56,0 

Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon 

monimuotoisuuden turvaamiseksi 
3 80,3 69,7 

Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden 

parantaminen 
3 68,7 63,7 

Selvitys meriympäristöön liittyvien lainsäädäntöjen 

toimivuudesta ja tehokkuudesta meriluonnonsuoje-

lussa 

3 43,7 62,0 

Uhanalaisten merilajien ja luontotyyppien toimenpi-

deohjelmat (jatketaan olemassa olevaa toimenpi-

dettä) 

3 53,7 37,7 
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35. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää vedenalaista impusiivista melua meri-
rakentamisesta sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

7,0 40,0 21,3 17,0 64,0 16,9 
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36. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
merinisäkkäiden ja -lintujen sivusaaliskuolleisuutta kalastuksesta ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/var-
muus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 4 
 
 

 
 

 n 

Toimenpiteen suhteel-

linen vaikuttavuus 

(Average) 

Toimenpiteen vaikutta-

vuuden varmuus (Ave-

rage) 

Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon moni-

muotoisuuden turvaamiseksi 
4 67,3 62,0 
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Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden paranta-

minen 
4 68,8 57,5 

Selvitys meriympäristöön liittyvien lainsäädäntöjen toimi-

vuudesta ja tehokkuudesta meriluonnonsuojelussa 
4 53,8 61,5 

Uhanalaisten merilajien ja luontotyyppien toimenpideohjel-

mat (jatketaan olemassa olevaa toimenpidettä) 
4 61,5 48,8 

Itämerennorpan eteläisten kantojen suojeluun liittyvien hoi-

totoimenpiteiden laatiminen ja toteutus (jatkoa LUONTO-4 

toimenpiteelle) 

4 57,5 57,5 

Ulkomeren matalikkojen linnustoselvitys 4 36,5 55,5 

Sisä- ja välisaariston linnustoseurannan kehittäminen 3 46,3 56,7 
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37. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää merinisäkkäiden ja -lntujen sivusaa-
liskuolleisuutta kalastuksesta sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 4 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

6,0 35,0 22,5 24,5 90,0 12,1 
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38. Kuinka varma olet tälle sivulle antamistasi arvioista? 
Vastaajien määrä: 4 

 
 

 n Percent 

Hyvin varma 1 25,0% 

Melko varma 0 0,0% 

Epävarma 3 75,0% 
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39. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus parantamaan 
merenpohjan tilaa (toimenpide jaoteltu eri elinympäristöihin) ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 3 
 
 

 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuu-

den varmuus (Average) 

Infralitoraalin mutapohjat: Meriluonnon ennal-

listamis- ja kunnostustoimenpiteet 
3 63,0 40,3 

Infralitoraalin hiekkapohjat: Meriluonnon ennal-

listamis- ja kunnostustoimenpiteet 
3 65,7 35,7 
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Infralitoraalin karkeat sorapohjat: Meriluonnon 

ennallistamis- ja kunnostustoimenpiteet 
2 83,5 32,5 

Infralitoraalin kivi- ja kalliopohjat: Meriluonnon 

ennallistamis- ja kunnostustoimenpiteet 
2 60,0 33,0 

Circalitoraalin mutapohjat: Meriluonnon ennal-

listamis- ja kunnostustoimenpiteet 
2 49,0 31,5 
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40. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi parantaa merenpohjan tilaa sinun asiantunte-
muksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina tilan parantumisessa. 100% tarkoittaa, että tila muuttuu erinomaiseksi; 0% tarkoittaa, 
että tila ei parane lainkaan verrattuna nykyhetkeen. Anna arviosi sellaiselle alueelle, jossa toimenpide voidaan toteuttaa. 
Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 3 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

4,0 23,0 15,7 20,0 47,0 10,2 
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41. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus parantamaan 
merilintujen tilaa ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 4 
 
 

 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen vai-

kuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuuden 

varmuus (Average) 

Vieraspetojen suunnitelmallinen 

pyynti rannikkoalueilla 
4 85,3 83,8 

Sisä- ja välisaariston linnustoseuran-

nan kehittäminen 
4 42,0 66,3 
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Ulkomeren matalikkojen linnustosel-

vitys 
4 46,5 65,0 
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42. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi parantaa merilintujen tilaa Suomessa sinun asi-
antuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina tilan parantumisessa. 100% tarkoittaa, että tila muuttuu erinomaiseksi; 0% tarkoittaa, 
että tila ei parane lainkaan verrattuna nykyhetkeen. Anna arviosi sellaiselle alueelle, jossa toimenpide voidaan toteuttaa. 
Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 4 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

15,0 70,0 37,5 32,5 150,0 24,0 
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43. Kuinka varma olet tälle sivulle antamistasi arvioista? 
Vastaajien määrä: 4 

 
 

 n Percent 

Hyvin varma 1 25,0% 

Melko varma 3 75,0% 

Epävarma 0 0,0% 
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MHS TPO UUDET roskat 
Perusraportti 
Asiantuntijakysely toimenpiteiden vaikuttavuudesta 
mereen kohdistuvien paineiden vähentämisessä 
 
Total number of respondents: 5 
 
1. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
makroroskaa kalastuksesta (kaupall. ja vapaa-ajan) ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 5 
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 n 
Toimenpiteen suhteellinen vai-

kuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuuden 

varmuus (Average) 

Jätteen aluekeräyspisteiden kehittä-

minen 
5 44,8 59,6 

Hylättyjen lasikuituveneiden jätehuol-

lon vauhdittaminen 
5 20,6 28,6 

Merenkulusta aiheutuvan roskaantu-

misen vähentäminen 
5 55,8 58,0 
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2. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää makroroskaa kalastuksesta (kaupall. 
ja vapaa-ajan) sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 5 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

1,0 51,0 29,2 40,0 146,0 22,2 
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3. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
makroroskaa maalta (mm. kaupungit, veneily ja virkistyskäyttö) ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 5 
 
 
 

 
 

 n 

Toimenpiteen suhteelli-

nen vaikuttavuus (Ave-

rage) 

Toimenpiteen vaikutta-

vuuden varmuus (Ave-

rage) 

Jätteen aluekeräyspisteiden kehittäminen 5 50,0 60,8 

Hylättyjen lasikuituveneiden jätehuollon vauhdittaminen 5 23,4 42,4 
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Virkistykseen yleisesti käytettävien ranta-alueiden ros-

kaantumisen vähentäminen valistuksella ja asianmukai-

silla jäteastioilla 

4 49,8 73,3 

Huvivenesatamien ja veneilyn jäte- ja jätevesihuollon 

kehittäminen 
4 47,8 74,0 

Maataloudesta aiheutuvan muovikuormituksen vähentä-

minen 
4 34,8 50,5 

Hulevesien ja jätevesien haitallisten aineiden, ravintei-

den sekä roska- ja mikromuovikuormituksen vähentämi-

nen 

5 67,4 73,0 

Muovipellettien päästöjen määrä ja lähteet Itämerellä 5 35,8 58,0 

Lumen mereen kaataminen 5 27,2 78,4 
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4. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää makroroskaa maalta (mm. kaupungit, 
turismi ja virkistyskäyttö) sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 5 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

2,0 69,0 40,2 50,0 201,0 28,2 
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5. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
makroroskaa merenkulusta ja satamista ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 5 
 
 
 

 
 

 n 

Toimenpiteen suh-

teellinen vaikutta-

vuus (Average) 

Toimenpiteen vai-

kuttavuuden var-

muus (Average) 

Jätteen aluekeräyspisteiden kehittäminen 5 24,0 51,4 

Hylättyjen lasikuituveneiden jätehuollon vauhdittaminen 5 24,8 45,6 



143 
 

Merenkulusta aiheutuvan roskaantumisen vähentäminen 5 60,6 68,0 

Muovipellettien päästöjen määrä ja lähteet Itämerellä 4 41,0 72,8 

Satamiin hylättyjen ja muuten tarpeettomien kalastusverkkojen ja 

muiden pyydysten määrän selvittäminen, pyydysten mahdollinen 

purku osiin, keräys hävitettäväksi tai muuhun käyttötarkoitukseen 

4 63,8 79,3 

 



144 
 

6. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää makroroskaa merenkulusta ja sata-
mista sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 5 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

3,0 65,0 30,8 16,0 154,0 27,4 
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7. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
makroroskaa Suomen rajojen ulkopuolisista lähteistä ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 5 
 
 
 

 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen vai-

kuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuuden 

varmuus (Average) 

Merenkulusta aiheutuvan roskaantu-

misen vähentäminen 
5 54,8 39,6 
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8. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää makroroskaa Suomen rajojen ulko-
puolisista lähteistä sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 5 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

0,0 35,0 16,4 18,0 82,0 13,6 
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9. Kuinka varma olet tälle sivulle antamistasi arvioista? 
Vastaajien määrä: 5 

 
 

 n Percent 

Hyvin varma 0 0,0% 

Melko varma 2 40,0% 

Epävarma 3 60,0% 
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10. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
mikroroskia valuma-alueen lähteistä ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 5 
 
 
 

 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuuden 

varmuus (Average) 

Tekonurmien mikromuovikuormituksen vä-

hentäminen 
5 36,6 69,2 

Tieliikenteen mikromuovikuormituksen vä-

hentäminen 
5 54,2 69,0 
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Hulevesien ja jätevesien roska- ja mikro-

muovikuormituksen vähentäminen 
5 63,2 80,2 

 



150 
 

11. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää mikroroskia valuma-alueen lähteistä 
sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 5 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

4,0 71,0 37,6 43,0 188,0 26,2 
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12. Kuinka varma olet tälle sivulle antamistasi arvioista? 
Vastaajien määrä: 5 

 
 

 n Percent 

Hyvin varma 0 0,0% 

Melko varma 4 80,0% 

Epävarma 1 20,0% 
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MHS TPO UUDET kalat 
Perusraportti 
Asiantuntijakysely toimenpiteiden vaikuttavuudesta 
mereen kohdistuvien paineiden vähentämisessä 
 
Total number of respondents: 1 
 
1. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
kalastuspainetta (ahvenelle, kuhalle ja merikutuiselle siialle) ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 1 



153 
 

 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuu-

den varmuus (Average) 

Ahven: Rannikkokalalajien hyvän tilan ja 

kestävän kalastuspaineen määrittely 
1 6,0 52,0 

Kuha: Rannikkokalalajien hyvän tilan ja kes-

tävän kalastuspaineen määrittely 
1 24,0 62,0 

Siika: Rannikkokalalajien hyvän tilan ja kes-

tävän kalastuspaineen määrittely 
1 18,0 60,0 
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2. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää kalastuspainetta (ahven, juha, meri-
kutuinen siika) sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 1 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 
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3. Kuinka varma olet tälle sivulle antamistasi arvioista? 
Vastaajien määrä: 1 

 
 

 n Percent 

Hyvin varma 0 0,0% 

Melko varma 1 100,0% 

Epävarma 0 0,0% 
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4. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus parantamaan 
rannikon kalakantojen tilaa (ahvenelle, hauelle, meriharjukselle ja merikutuiselle siialle) ja mikä on näihin liit-
tyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 1 
 
 

 
 
 

 n 

Toimenpiteen suhteelli-

nen vaikuttavuus (Ave-

rage) 

Toimenpiteen vaikutta-

vuuden varmuus (Ave-

rage) 

Ahven: Rannikkokalalajeja koskevien kalataloudel-

listen kunnostustoimenpiteiden edistäminen 
1 66,0 62,0 
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Hauki: Rannikkokalalajeja koskevien kalataloudellis-

ten kunnostustoimenpiteiden edistäminen 
1 53,0 55,0 

Merikutuinen siika: Rannikkokalalajeja koskevien ka-

lataloudellisten kunnostustoimenpiteiden edistämi-

nen 

1 42,0 48,0 

Meriharjuksen suojelu 1 10,0 25,0 
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5. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi parantaa rannikon kalakantojen (ahven, hauki, 
meriharjus, merikutuinen siika) tilaa sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina tilan parantumisessa. 100% tarkoittaa, että tila muuttuu erinomaiseksi; 0% tarkoittaa, 
että tila ei parane lainkaan verrattuna nykyhetkeen. Anna arviosi sellaiselle alueelle, jossa toimenpide voidaan toteuttaa. 
Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 1 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 
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6. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus parantamaan 
ankeriaan tilaa Suomessa ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 1 
 

 
 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen vai-

kuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuuden 

varmuus (Average) 

Ankeriaskannan elvyttämiseen täh-

täävät toimenpiteet 
1 6,0 8,0 
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7. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi parantaa ankeriaan tilaa Suomessa sinun asi-
antuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina tilan parantumisessa. 100% tarkoittaa, että tila muuttuu erinomaiseksi; 0% tarkoittaa, 
että tila ei parane lainkaan verrattuna nykyhetkeen. Anna arviosi sellaiselle alueelle, jossa toimenpide voidaan toteuttaa. 
Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 1 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 
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8. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus parantamaan 
merilintujen tilaa ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 1 
 
 

 
 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen vai-

kuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuuden 

varmuus (Average) 

Vieraspetojen suunnitelmallinen 

pyynti rannikkoalueilla 
1 76,0 77,0 
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9. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi parantaa merilintujen tilaa sinun asiantunte-
muksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina tilan parantumisessa. 100% tarkoittaa, että tila muuttuu erinomaiseksi; 0% tarkoittaa, 
että tila ei parane lainkaan verrattuna nykyhetkeen. Anna arviosi sellaiselle alueelle, jossa toimenpide voidaan toteuttaa. 
Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 1 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0 
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10. Kuinka varma olet tälle sivulle antamistasi arvioista? 
Vastaajien määrä: 1 

 
 

 n Percent 

Hyvin varma 0 0,0% 

Melko varma 1 100,0% 

Epävarma 0 0,0% 
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MHS TPO UUDET melu 
Perusraportti 
Asiantuntijakysely toimenpiteiden vaikuttavuudesta 
mereen kohdistuvien paineiden vähentämisessä 
 
Total number of respondents: 9 
 
1. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
impulsiivista vedenalaista melua merirakentamisesta ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 9 
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 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuu-

den varmuus (Average) 

Vedenalaisen melun alueellinen ja/tai ajallinen 

rajoittaminen 
9 53,8 49,1 

Merirakentamiseen ja muuhun toimintaan liitty-

vän vedenalaisen melun vähentäminen 
9 44,4 60,7 
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2. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää impulsiivista vedenalaista melua me-
rirakentamisesta sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 9 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

10,0 90,0 36,9 30,0 332,0 27,3 
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3. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
impulsiivista vedenalaista melua hiekan ja muiden mineraalien otosta ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/var-
muus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 9 
 
 

 
 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuu-

den varmuus (Average) 

Vedenalaisen melun alueellinen ja/tai ajallinen 

rajoittaminen 
9 44,6 44,6 
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Merirakentamiseen ja muuhun toimintaan liitty-

vän vedenalaisen melun vähentäminen 
9 42,2 43,2 
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4. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää impulsiivista vedenalaista melua hie-
kan ja muiden mineraalien otosta sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 9 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

3,0 90,0 29,2 10,0 263,0 32,5 
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5. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentä-
mään impulsiivista vedenalaista melua ruoppaamisesta ja läjityksestä ja mikä on näihin liittyvä epävar-
muus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 9 
 
 

 
 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuu-

den varmuus (Average) 

Vedenalaisen melun alueellinen ja/tai ajallinen 

rajoittaminen 
9 55,1 52,0 



171 
 

Merirakentamiseen ja muuhun toimintaan liitty-

vän vedenalaisen melun vähentäminen 
9 49,6 51,2 
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6. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää impulsiivista vedenalaista melua 
ruoppaamisesta ja läjityksestä sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 9 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

10,0 90,0 39,3 30,0 354,0 30,3 

 



173 
 

7. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
impulsiivista vedenalaista melua sotilaallisesta käytöstä ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 9 
 
 

 
 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuu-

den varmuus (Average) 

Vedenalaisen melun alueellinen ja/tai ajallinen 

rajoittaminen 
9 47,3 53,3 
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Merirakentamiseen ja muuhun toimintaan liitty-

vän vedenalaisen melun vähentäminen 
8 33,6 40,4 
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8. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää impulsiivista vedenalaista melua soti-
laallisesta käytöstä sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 8 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

5,0 90,0 35,9 17,5 287,0 34,8 
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9. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
impulsiivista vedenalaista melua tutkimuksista (mm. luotaukset) ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/var-
muus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 9 
 
 

 
 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuu-

den varmuus (Average) 

Vedenalaisen melun alueellinen ja/tai ajallinen 

rajoittaminen 
9 50,3 56,2 
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Merirakentamiseen ja muuhun toimintaan liitty-

vän vedenalaisen melun vähentäminen 
9 35,0 44,8 
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10. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää impulsiivista vedenalaista melua tut-
kimuksista (mm. luotaukset) sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 9 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

3,0 90,0 31,7 11,0 285,0 33,3 
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11. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
impulsiivista vedenalaista melua veneilystä ja virkistyskäytöstä ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 8 
 
 

 
 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuu-

den varmuus (Average) 

Vedenalaisen melun alueellinen ja/tai ajallinen 

rajoittaminen 
8 55,5 53,8 
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Merirakentamiseen ja muuhun toimintaan liitty-

vän vedenalaisen melun vähentäminen 
8 30,9 45,1 

Huviveneilyn aiheuttaman vedenalaisen melun 

vähentäminen 
8 51,5 48,9 
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12. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää impulsiivista vedenalaista melua ve-
neilystä ja virkistyskäytöstä sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 8 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

5,0 90,0 35,3 28,5 282,0 27,5 
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13. Kuinka varma olet tälle sivulle antamistasi arvioista? 
Vastaajien määrä: 9 

 
 

 n Percent 

Hyvin varma 1 11,1% 

Melko varma 6 66,7% 

Epävarma 2 22,2% 

 



183 
 

14. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
jatkuvaa vedenalaista melua merirakentamisesta ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 9 
 
 

 
 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuu-

den varmuus (Average) 

Vedenalaisen melun alueellinen ja/tai ajallinen 

rajoittaminen 
9 41,9 38,8 
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Merirakentamiseen ja muuhun toimintaan liitty-

vän vedenalaisen melun vähentäminen 
9 38,0 36,0 
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15. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää jatkuvaa vedenalaista melua merira-
kentamisesta sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 9 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

1,0 90,0 27,4 10,0 247,0 31,9 
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16. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
jatkuvaa vedenalaista melua ruoppaamisesta ja läjityksestä ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 9 
 
 

 
 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuu-

den varmuus (Average) 

Vedenalaisen melun alueellinen ja/tai ajallinen 

rajoittaminen 
9 35,1 46,4 
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Merirakentamiseen ja muuhun toimintaan liitty-

vän vedenalaisen melun vähentäminen 
9 39,4 41,6 
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17. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää jatkuvaa vedenalaista melua ruoppaa-
misesta ja läjityksestä sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 9 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

1,0 90,0 30,2 8,0 272,0 32,9 
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18. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
jatkuvaa vedenalaista melua kalastusaluksista (kaupall. ja vapaa-ajan) ja mikä on näihin liittyvä epävar-
muus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 9 
 
 

 
 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuu-

den varmuus (Average) 

Vedenalaisen melun alueellinen ja/tai ajallinen 

rajoittaminen 
9 48,3 45,7 
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Kauppamerenkulun aiheuttaman vedenalaisen 

melun vähentäminen (kansainvälinen) 
9 58,1 50,4 

Huviveneilyn aiheuttaman vedenalaisen melun 

vähentäminen 
9 39,2 34,6 
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19. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää jatkuvaa vedenalaista melua kalastus-
aluksista (kaupall. ja vapaa-ajan) sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 9 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

9,0 90,0 36,7 30,0 330,0 26,9 
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20. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
jatkuvaa vedenalaista melua kauppamerenkulusta ja satamista ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 9 
 
 

 
 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuu-

den varmuus (Average) 

Vedenalaisen melun alueellinen ja/tai ajallinen 

rajoittaminen 
9 50,3 50,6 
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Merirakentamiseen ja muuhun toimintaan liitty-

vän vedenalaisen melun vähentäminen 
8 40,9 45,5 

Kauppamerenkulun aiheuttaman vedenalaisen 

melun vähentäminen (kansainvälinen) 
9 58,7 58,8 
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21. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää jatkuvaa vedenalaista melua kauppa-
merenkulusta ja satamista sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 9 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

10,0 90,0 37,9 40,0 341,0 24,5 
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22. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
jatkuvaa vedenalaista melua veneilystä ja virkityskäytöstä ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 9 
 
 

 
 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen 

vaikuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuu-

den varmuus (Average) 

Vedenalaisen melun alueellinen ja/tai ajallinen 

rajoittaminen 
9 53,1 47,8 
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Merirakentamiseen ja muuhun toimintaan liitty-

vän vedenalaisen melun vähentäminen 
8 33,1 32,0 

Huviveneilyn aiheuttaman vedenalaisen melun 

vähentäminen 
9 48,8 43,6 
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23. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää jatkuvaa vedenalaista melua venei-
lystä ja virkistyskäytöstä sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 9 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

6,0 90,0 26,7 20,0 240,0 26,3 
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24. Kuinka varma olet tälle sivulle antamistasi arvioista? 
Vastaajien määrä: 9 

 
 

 n Percent 

Hyvin varma 0 0,0% 

Melko varma 7 77,8% 

Epävarma 2 22,2% 
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MHS TPO UUDET vaaralliset aineet 
Perusraportti 
Asiantuntijakysely toimenpiteiden vaikuttavuudesta 
mereen kohdistuvien paineiden vähentämisessä 
 
Total number of respondents: 2 
 
1. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
vaarallisten aineiden kuormitusta teollisuudesta ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 2 
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 n 
Toimenpiteen suhteellinen vai-

kuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuuden 

varmuus (Average) 

Veneiden myrkkymaalien sääntely ja käsit-

tely 
2 52,0 89,5 

Alusten pakokaasujen rikkipesureiden pe-

suvesipäästöjen rajoittaminen 
2 47,5 69,5 
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2. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää vaarallisten aineiden kuormitusta te-
ollisuudesta sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
Vastaajien määrä: 2 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

0,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,4 
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3. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
vaarallisten aineiden kuormitusta yhdyskuntajätevesistä ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 2 
 
 
 

 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen vai-

kuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuuden 

varmuus (Average) 

Veneiden myrkkymaalien sääntely ja käsit-

tely 
2 51,0 89,0 

Alusten pakokaasujen rikkipesureiden pe-

suvesipäästöjen rajoittaminen 
2 52,0 46,0 
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4. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää vaarallisten aineiden kuormitusta yh-
dyskuntajätevesistä sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 1 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 
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5. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
vaarallisten aineiden kuormitusta hajakuormituslähteistä (mm. liikenne, maa- ja metsätalous) ja mikä on näihin 
liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 2 
 
 

 
 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen vai-

kuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuuden 

varmuus (Average) 

Veneiden myrkkymaalien sääntely ja käsit-

tely 
2 50,5 90,0 
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Alusten pakokaasujen rikkipesureiden pe-

suvesipäästöjen rajoittaminen 
2 48,5 64,5 
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6. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää vaarallisten aineiden kuormitusta ha-
jakuormituslähteistä (mm. liikenne, maa- ja metsätalous) sinun asiantuntemuk-
sesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 1 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 
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7. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
vaarallisten aineiden kuormitusta merenkulusta ja satamista ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 2 
 
 
 

 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen vai-

kuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuuden 

varmuus (Average) 

Veneiden myrkkymaalien sääntely ja käsit-

tely 
2 43,0 91,0 

Alusten pakokaasujen rikkipesureiden pe-

suvesipäästöjen rajoittaminen 
2 85,5 74,0 
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8. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää vaarallisten aineiden kuormitusta me-
renkulusta ja satamista sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 2 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

5,0 74,0 39,5 39,5 79,0 48,8 
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9. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
vaarallisten aineiden kuormitusta veneilystä ja pienvenesatamista ja mikä on näihin liittyvä epävarmuus/var-
muus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 2 
 
 

 
 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen vai-

kuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuuden 

varmuus (Average) 

Veneiden myrkkymaalien sääntely ja käsit-

tely 
2 95,0 92,0 
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Alusten pakokaasujen rikkipesureiden pe-

suvesipäästöjen rajoittaminen 
2 1,5 92,5 
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10. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää vaarallisten aineiden kuormitusta ve-
neilystä ja pienvenesatamista sinun asiantuntemuksesi mukaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 2 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

10,0 74,0 42,0 42,0 84,0 45,3 
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11. Uusien toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus ja niihin liittyvä epävar-
muus. 
Anna vastauksesi alla olevaan koordinaatistoon. Vaaka-akseli esittää toimenpiteen vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvio voi 
sisältää ekologisen vaikuttavuuden, laillisuustekijöitä (esim. vapaaehtoisuus, lainvoimaisuus, jne.) ja valvonnan tai nou-
dattamisen puutteellisuuden. Oleta kuitenkin, että toimenpide on toimeenpantu ja vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. 
Älä välitä paineen vähentymiseen mahdollisesti liittyvistä aikaviiveistä. Vastauksessasi ajattele aluetta, jolla toimenpide 
luontevasti voitaisiin toteuttaa. 
 
Pystyakseli esittää vaikuttavuusarvion varmuutta. Vastauksessasi huomioi tieteellisen tiedon määrä ja maantieteellinen 
vaihtelevuus vaikuttavuudessa. Älä huomioi tässä omaa epävarmuuttasi (siihen on eri kysymys). 
 
Arvioi asiantuntemuksesi mukaan, mikä on lueteltujen toimenpiteiden suhteellinen vaikuttavuus vähentämään 
vaarallisten aineiden kuormitusta ruoppaamisesta, läjityksestä ja hiekannostosta ja mikä on näihin liittyvä epä-
varmuus/varmuus? 
 
Valitse yksi toimenpide kerrallaan luettelosta ja paina hiirellä koordinaatistosta kohtaa, joka vastaa sen vaikuttavuutta ja 
epävarmuutta. Vinkki: kannattaa ensin pohtia ja valita mielestään vaikuttavin toimenpide ja sen varmuus ja asettaa se 
asteikolle. Tämän jälkeen voi valita seuraavaksi vaikuttavimman ja siten suhteuttaa muut toimenpiteet vaikuttavimman 
mukaan. Jos siirrät vastauspistettä, niin muista klikata sitä uudelleen, jotta se 'asettuu' uudelle paikalleen! 
Vastaajien määrä: 2 
 
 

 
 
 

 n 
Toimenpiteen suhteellinen vai-

kuttavuus (Average) 

Toimenpiteen vaikuttavuuden 

varmuus (Average) 

Veneiden myrkkymaalien sääntely ja käsit-

tely 
2 53,0 86,5 
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Alusten pakokaasujen rikkipesureiden pe-

suvesipäästöjen rajoittaminen 
2 45,5 93,0 
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12. Ajattele sitä toimenpidettä, jonka arviot vaikuttavimmaksi edellisessä kysy-
myksessä. Kuinka paljon se voi vähentää vaarallisten aineiden kuormitusta 
ruoppaamisesta, läjityksestä ja hiekannostosta sinun asiantuntemuksesi mu-
kaan? 
Vastaus annetaan prosentteina paineen vähentymisessä. 100% tarkoittaa, että toimenpide poistaa kaiken paineen tästä 
ihmistoiminnasta/kuormituslähteestä; 0% tarkoittaa, että paine ei vähene lainkaan. Anna arviosi sellaiselle alueelle, 
jossa toimenpide voidaan toteuttaa. Vaikuttavin toimenpide oli edellisen koordinaatiston oikeanpuoleisin toimenpide. 
 
 
Vastaajien määrä: 2 

 
 

Min value Max value Average Median Sum Standard Deviation 

1,0 4,0 2,5 2,5 5,0 2,1 

 



13. Kuinka varma olet tälle sivulle antamistasi arvioista? 
Vastaajien määrä: 2 

 
 

 n Percent 

Hyvin varma 2 100,0% 

Melko varma 0 0,0% 

Epävarma 0 0,0% 
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Liite 2. Asiantuntijakyselyllä kerätty aineisto merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman 2022–
2027 toimenpiteiden kustannuksista 
 
Taulukko 2.1 Asiantuntija-arviot toimenpiteiden aiheuttamasta työajan lisääntymisestä. Arvot on esitetty as-
teikolla 0-1, siten että 0,01=1 %. 

Toimenpide 

Toimenpiteen kustannusten todennäköisyysjakauma toimenpideohjelma-
kaudella 2022–2027 

0–6 kk 6–12 kk 1–2 a 2–5 a 5–10 a yli 10 a 

LUONTO 1 0,05 0,20 0,30 0,25 0,20   

LUONTO 2    0,05 0,18 0,42 0,28 0,07 

LUONTO 3  0,10 0,27 0,30 0,33     

LUONTO 4    0,10 0,17 0,30 0,33 0,10 

LUONTO 5    0,05 0,37 0,43 0,15   

LUONTO 6    0,28 0,38 0,25 0,10   

LUONTO 7 0,03 0,30 0,53 0,13     

LUONTO 8    0,20 0,57 0,23     

LUONTO 9  0,17 0,17 0,17 0,17 0,13 0,20 

LUONTO 10  0,25 0,70 0,05       

LUONTO 11  0,30 0,50 0,20       

LUONTO 12     0,30 0,50 0,20   

KALAT 1    0,05 0,90 0,05     

KALAT 2    0,25 0,40 0,35     

KALAT 3    0,10 0,50 0,30 0,10   

KALAT 4  0,10 0,50 0,35 0,05     

REHEV 1  0,12 0,21 0,29 0,21 0,11 0,06 

REHEV 2  0,15 0,28 0,30 0,14 0,07 0,06 

REHEV 3  0,10 0,16 0,28 0,30 0,12 0,04 

REHEV 4 0,14 0,18 0,34 0,22 0,12   

REHEV 5  0,08 0,22 0,38 0,21 0,06 0,05 

REHEV 6  0,25 0,22 0,24 0,16 0,08 0,05 

REHEV 7  0,37 0,26 0,12 0,10 0,12 0,03 

REHEV 8  0,38 0,26 0,12 0,10 0,12 0,02 

REHEV 9  0,38 0,26 0,12 0,10 0,12 0,02 

REHEV 10  0,17 0,27 0,29 0,16 0,08 0,03 

REHEV 11  0,07 0,09 0,23 0,32 0,20 0,09 

REHEV 12  0,19 0,30 0,22 0,18 0,08 0,03 

REHEV 13  0,10 0,22 0,26 0,22 0,12 0,08 

POHJA X  0,05 0,20 0,20 0,35 0,20   

POHJA 1    0,05 0,40 0,45 0,10   

POHJA 2  0,05 0,60 0,35       

POHJA 3  0,15 0,25 0,45 0,15     

POHJA 4  0,17 0,17   0,47 0,20   

POHJA 5  0,20 0,60 0,20       

POHJA 6  0,05 0,90 0,05       

POHJA 7  0,05 0,25 0,15 0,30 0,25   

HAITALLISET 1  0,08 0,13 0,23 0,40 0,18   

HAITALLISET 2  0,10 0,15 0,25 0,40 0,10   

ROSKAT 1  0,40 0,60         
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Toimenpide 

Toimenpiteen kustannusten todennäköisyysjakauma toimenpideohjelma-
kaudella 2022–2027 

0–6 kk 6–12 kk 1–2 a 2–5 a 5–10 a yli 10 a 

ROSKAT 2  0,50 0,40 0,10       

ROSKAT 3  0,30 0,60 0,10       

ROSKAT 4  0,60 0,40         

ROSKAT 5  0,70 0,30         

ROSKAT 6  0,20 0,30 0,40 0,10     

ROSKAT 7  0,10 0,60 0,30       

ROSKAT 8  0,10 0,40 0,50       

ROSKAT 9  0,10 0,40 0,50       

ROSKAT 10  0,30 0,70         

ROSKAT 11  0,40 0,60         

MELU 1  0,02 0,23 0,21 0,37 0,16 0,02 

MELU 2  0,02 0,21 0,28 0,23 0,24 0,02 

MELU 3  0,04 0,24 0,18 0,22 0,27 0,04 

MELU 4  0,02 0,16 0,38 0,36 0,06 0,03 

RISKI 1  0,30 0,30 0,20 0,10 0,05 0,05 

RISKI 2              

RISKI 3              

RISKI 4  0,05 0,20 0,20 0,40 0,10 0,05 

RISKI 5  0,50 0,50         

RISKI 6              

RISKI 7              

RISKI 8             

RISKI 9              

VIESTI 1    0,25 0,25 0,25 0,25   

 

Taulukko 2.2 Asiantuntija-arviot toimenpiteiden aiheuttamista investointikustannuksista sekä suorista kus-
tannuksista. Arvot on esitetty asteikolla 0-1, siten että 0,01=1%. 

Toimenpide Kustannustekijä 

Toimenpiteen kustannusten todennäköisyysjakauma toimenpideohjelmakaudella 
2022–2027 

 0 € 
0–50 

k€ 
50–100 

k€ 
100–500 

k€ 
500 k€-1 

M€ 
1–5 
M€ 

5–10 
M€ 

10–50 
M€ 

yli 50 
M€ 

LUONTO 1  

Investointikustannukset 1                 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

1                 

LUONTO 2  

Investointikustannukset     0,15 0,35 0,25 0,15 0,10     

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,50 0,25 0,25             

LUONTO 3  

Investointikustannukset 0,50   0,05 0,35 0,05 0,05       

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,75 0,25               

LUONTO 4  

Investointikustannukset   0,35 0,60 0,05           

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

1                 

LUONTO 5  Investointikustannukset 0,30 0,25 0,30 0,15           
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Toimenpide Kustannustekijä 

Toimenpiteen kustannusten todennäköisyysjakauma toimenpideohjelmakaudella 
2022–2027 

 0 € 
0–50 

k€ 
50–100 

k€ 
100–500 

k€ 
500 k€-1 

M€ 
1–5 
M€ 

5–10 
M€ 

10–50 
M€ 

yli 50 
M€ 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,80 0,20               

LUONTO 6  

Investointikustannukset 0,50   0,25 0,25           

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,70 0,25 0,05             

LUONTO 7  

Investointikustannukset   0,50 0,50             

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,05 0,48 0,18 0,13 0,15 0,03       

LUONTO 8  

Investointikustannukset   0,30 0,65 0,05           

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

1                 

LUONTO 9  

Investointikustannukset 0,26 0,32 0,40 0,02           

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

1                 

LUONTO 10  

Investointikustannukset 1                 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

1                 

LUONTO 11  

Investointikustannukset     0,10 0,25 0,35 0,20 0,10     

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,85 0,15               

LUONTO 12  

Investointikustannukset 1                 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

1                 

KALAT 1  

Investointikustannukset 0,50 0,50               

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

  0,80 0,20             

KALAT 2  

Investointikustannukset     0,70 0,25 0,05         

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

1                 

KALAT 3   

Investointikustannukset   0,10 0,80 0,10           

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

  0,10 0,30 0,50 0,10         

KALAT 4  

Investointikustannukset 0,10 0,40 0,40 0,10           

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,80 0,05 0,05 0,05 0,05         

REHEV 1  

Investointikustannukset   0,03 0,23 0,23 0,18 0,35       

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,07 0,15 0,22 0,17 0,10 0,17 0,10 0,03   

REHEV 2  Investointikustannukset     0,05 0,10 0,10 0,20 0,15 0,35 0,05 
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Toimenpide Kustannustekijä 

Toimenpiteen kustannusten todennäköisyysjakauma toimenpideohjelmakaudella 
2022–2027 

 0 € 
0–50 

k€ 
50–100 

k€ 
100–500 

k€ 
500 k€-1 

M€ 
1–5 
M€ 

5–10 
M€ 

10–50 
M€ 

yli 50 
M€ 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

  0,11 0,19 0,25 0,20 0,15 0,05 0,05   

REHEV 3 

Investointikustannukset       0,03 0,05 0,18 0,18 0,45 0,13 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

  0,02 0,08 0,27 0,27 0,23 0,10 0,03   

REHEV 4  

Investointikustannukset     0,08 0,35 0,08 0,05 0,15 0,15 0,15 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,30 0,13 0,23 0,15 0,10 0,05 0,05     

REHEV 5  

Investointikustannukset     0,03 0,08 0,10 0,15 0,48 0,18   

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

  0,23 0,28 0,20 0,15 0,08 0,03 0,03 0,03 

REHEV 6  

Investointikustannukset   0,23 0,25 0,18 0,33 0,03       

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,05 0,29 0,28 0,23 0,08 0,05 0,04     

REHEV 7  

Investointikustannukset   0,15 0,70 0,15           

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,30 0,40 0,30             

REHEV 8  

Investointikustannukset   0,15 0,70 0,15           

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,30 0,20 0,15 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05   

REHEV 9  

Investointikustannukset   0,15 0,70 0,15           

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,30 0,15 0,05 0,25 0,20 0,05       

REHEV 10  

Investointikustannukset     0,03 0,30 0,08 0,08 0,13 0,20 0,20 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

  0,07 0,20 0,27 0,23 0,10 0,10 0,03   

REHEV 11  

Investointikustannukset 0,05 0,20 0,23 0,33 0,08 0,03   0,05 0,05 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,25     0,05 0,10 0,20 0,20 0,15 0,05 

REHEV 12  

Investointikustannukset   0,23 0,23 0,45 0,10         

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,35 0,15 0,15 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05   

REHEV 13  

Investointikustannukset   0,10 0,18 0,48 0,15 0,10       

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,30 0,20 0,15 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05   

POHJA X  

Investointikustannukset 1                 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,25 0,40 0,30 0,05           

POHJA 1  Investointikustannukset     0,20 0,30 0,40 0,10       
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Toimenpide Kustannustekijä 

Toimenpiteen kustannusten todennäköisyysjakauma toimenpideohjelmakaudella 
2022–2027 

 0 € 
0–50 

k€ 
50–100 

k€ 
100–500 

k€ 
500 k€-1 

M€ 
1–5 
M€ 

5–10 
M€ 

10–50 
M€ 

yli 50 
M€ 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

1                 

POHJA 2  

Investointikustannukset   0,25 0,25 0,25 0,25         

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

1                 

POHJA 3  

Investointikustannukset       0,25 0,50 0,25       

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

1                 

POHJA 4  

Investointikustannukset 1                 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,25 0,30 0,30 0,15           

POHJA 5  

Investointikustannukset   0,30 0,40 0,30           

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

    0,20 0,20 0,20 0,20 0,20     

POHJA 6 

Investointikustannukset     0,10 0,30 0,50 0,10       

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

  0,05 0,30 0,30 0,30 0,05       

POHJA 7  

Investointikustannukset     0,25 0,50 0,25         

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

      0,25 0,25 0,25 0,25     

HAITALLISET 
1  

Investointikustannukset       0,10 0,10 0,10 0,20 0,40 0,10 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

                  

HAITALLISET 
2 

Investointikustannukset     0,10 0,25 0,45 0,20       

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

                  

ROSKAT 1 

Investointikustannukset     0,30 0,60 0,10         

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,10 0,60 0,30             

ROSKAT 2  

Investointikustannukset   0,30 0,70             

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,50 0,50               

ROSKAT 3  

Investointikustannukset   0,20 0,50 0,30           

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

  0,77 0,13 0,10           

ROSKAT 4  

Investointikustannukset   0,10 0,70 0,20           

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

  0,10 0,43 0,47           

ROSKAT 5  Investointikustannukset   0,40 0,50 0,10           
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Toimenpide Kustannustekijä 

Toimenpiteen kustannusten todennäköisyysjakauma toimenpideohjelmakaudella 
2022–2027 

 0 € 
0–50 

k€ 
50–100 

k€ 
100–500 

k€ 
500 k€-1 

M€ 
1–5 
M€ 

5–10 
M€ 

10–50 
M€ 

yli 50 
M€ 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

    0,50 0,40 0,10         

ROSKAT 6  

Investointikustannukset   0,10 0,20 0,70           

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

    0,40 0,30 0,30         

ROSKAT 7  

Investointikustannukset   0,10 0,30 0,60           

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,80 0,20               

ROSKAT 8  

Investointikustannukset   0,20 0,70 0,10           

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

  0,67 0,10 0,13 0,10         

ROSKAT 9  

Investointikustannukset   0,10 0,40 0,50           

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

    0,30 0,30 0,40         

ROSKAT 10  

Investointikustannukset 0,20 0,50 0,30             

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

  0,77 0,10 0,13           

ROSKAT 11  

Investointikustannukset   0,70 0,30             

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

1                 

MELU 1  

Investointikustannukset   0,20 0,17 0,25 0,23 0,15       

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,09 0,32 0,11 0,06   0,29 0,07 0,07   

MELU 2  

Investointikustannukset   0,15 0,05 0,03 0,05 0,13 0,42 0,15 0,02 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

  0,16 0,13 0,11 0,13 0,04 0,29 0,13 0,01 

MELU 3  

Investointikustannukset   0,24 0,08 0,02 0,02 0,02 0,24 0,24 0,14 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

    0,19 0,22 0,13 0,04 0,34 0,07   

MELU 4  

Investointikustannukset   0,22 0,08 0,06 0,44   0,02 0,02 0,16 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

0,09 0,31 0,09 0,06 0,31     0,07 0,07 

RISKI 1  

Investointikustannukset               0,60 0,40 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

                  

RISKI 2  

Investointikustannukset                   

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

                  

RISKI 3 Investointikustannukset                   
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Toimenpide Kustannustekijä 

Toimenpiteen kustannusten todennäköisyysjakauma toimenpideohjelmakaudella 
2022–2027 

 0 € 
0–50 

k€ 
50–100 

k€ 
100–500 

k€ 
500 k€-1 

M€ 
1–5 
M€ 

5–10 
M€ 

10–50 
M€ 

yli 50 
M€ 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

                  

RISKI 4  

Investointikustannukset               0,40 0,60 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

                  

RISKI 5  

Investointikustannukset                   

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

                  

RISKI 6  

Investointikustannukset                   

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

                  

RISKI 7  

Investointikustannukset                   

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

                  

RISKI 8  

Investointikustannukset                   

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

                  

RISKI 9  

Investointikustannukset                   

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

                  

VIESTI 1  

Investointikustannukset 1                 

Toimenpiteestä aiheu-
tuvat muut suorat kus-
tannukset 

1                 

 
 
 

Liite 3. Tulosluvun taulukoissa kategorioittain esitettyjen tulosten numeeriset arvot 
 
 
Taulukko 3.1 Taulukon 9 numeeriset arvot. Arvot on esitetty asteikolla 0-1, siten että 0,01=1%. 
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LUONTO 1 Suojelu-
alueverkoston laajenta-
minen meriluonnon 
monimuotoisuuden tur-
vaamiseksi 

0,099   0,118   0,071 1 738 300 18/18 
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LUONTO 2 Merellisten 
suojelualueiden suoje-
lun tehokkuuden paran-
taminen 

0,096   0,123   0,081 622 642 18/18 

LUONTO 3 Selvitys me-
riympäristöön liittyvien 
lainsäädäntöjen toimi-
vuudesta ja tehokkuu-
desta meriluonnonsuo-
jelussa 

0,100   0,116   0,077 207 833 18/18 

LUONTO 4 Meriluonnon 
ennallistamis- ja kun-
nostustoimenpiteet  

    0,313     2 040 850 4/5* 

LUONTO 5 Uhanalaisten 
merilajien ja luonto-
tyyppien toimenpide-
ohjelmat (jatketaan ole-
massa olevaa toimenpi-
dettä) 

0,085   0,081   0,054 330 233 18/18 

LUONTO 6 Itämeren-
norpan eteläisten kan-
tojen suojeluun liitty-
vien hoitotoimenpitei-
den laatiminen ja toteu-
tus 

0,080         467 838 13/13 

LUONTO 7 Ulkomeren 
matalikkojen linnusto-
selvitys 

0,066         176 317 13/13 

LUONTO 7 Ulkomeren 
matalikkojen linnusto-
selvitys (vaikutus suo-
raan tilaan) 

0,220         176 317 2/2* 

LUONTO 8 Sisä- ja väli-
saariston linnustoseu-
rannan kehittäminen 

0,073         173 533 13/13 

LUONTO 8 Sisä- ja väli-
saariston linnustoseu-
rannan kehittäminen 
(vaikutus suoraan ti-
laan) 

0,194         173 533 2/2* 

LUONTO 9 Vieraspeto-
jen suunnitelmallinen 
pyynti rannikkoalueilla 

0,295         349 433 2/2* 
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LUONTO 10 Merialue-
suunnitelmien tarkista-
mis- ja tietotarpeiden 
selvittäminen 

0,023   0,053   0,033 46 375 13/18 

LUONTO 11 Merialue-
suunnitelmien vaikutta-
vuuden arviointi- ja 
seurantaohjelma 

0,025   0,049   0,033 52 500 13/18 

LUONTO 12 Rannik-
kostrategian uusiminen 

0,024   0,038   0,004 259 550 13/18 

KALAT 1 Rannikkokala-
lajien hyvän tilan ja kes-
tävän kalastuspaineen 
määrittely 

  0,128       156 900 1/1* 

KALAT 2 Meriharjuksen 
suojelu 

  0,006       306 050 1/2* 

KALAT 3 Rannikkokala-
lajeja koskevien kalata-
loudellisten kunnostus-
toimenpiteiden edistä-
minen  

  0,047       526 550 1/2* 

KALAT 4 Ankeriaskan-
nan elvyttämiseen täh-
täävät toimenpiteet 

  0,003       204 525 1/2* 

POHJA X Merenpohjan 
merkittävien luonto-
tyyppien ja elinympäris-
töjen suojeleminen 

    0,046     271 100 2/5* 

POHJA 1 Meriajokkaan 
ja näkinpartaisten pa-
lauttaminen 

    0,020     912 750 2/5* 

POHJA 2 Järviruo’on 
poisto monimuotoisuu-
den lisäämiseksi 

    0,004     356 625 2/5* 

POHJA 3 Veneilyn ai-
heuttaman merenpoh-
jan häiriön vähentämi-
nen 

    0,026     1 299 825 1/2 

POHJA 4 Pienruoppaus-
ten suunnitelmallisuus 
ja ohjauksen tehostami-
nen 

    0,021     306 533 2/2 
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POHJA 5 Ruoppauksien 
ja hiekannoston kaivuu- 
ja imumenetelmien par-
haat ympäristötekniikat 

    0,011     2 508 500 2/2 

POHJA 6 Silttiverhot tai 
vastaavat suojausratkai-
sut ruoppausten ja läji-
tysten ympärille 

    0,010     1 314 625 2/2 

POHJA 7 Kauppameren-
kulun aiheuttaman fyy-
sisen häiriön vähentä-
minen 

    0,031     3 478 775 2/2 

ROSKAT 1 Jätteen alue-
keräyspisteiden kehittä-
minen 

      0,067   353 500 1/2 

ROSKAT 2 Hylättyjen la-
sikuituveneiden jäte-
huollon vauhdittaminen 

      0,046   112 750 1/2 

ROSKAT 3 Virkistykseen 
yleisesti käytettävien 
ranta-alueiden roskaan-
tumisen vähentäminen 
valistuksella ja asian-
mukaisilla jäteastioilla 

      0,056   238 917 1/2 

ROSKAT 4 Huvivenesa-
tamien ja veneilyn jäte- 
ja vesihuollon kehittä-
minen 

      0,074   321 500 1/2 

ROSKAT 5 Tekonurmien 
mikromuovikuormituk-
sen vähentäminen 

      0,122   338 000 1/2 

ROSKAT 6 Tieliikenteen 
mikromuovikuormituk-
sen vähentäminen 

      0,177   658 300 1/2 

ROSKAT 7 Maatalou-
desta aiheutuvan muo-
vikuormituksen vähen-
täminen 

      0,023   274 750 1/2 

ROSKAT 8 Merenku-
lusta aiheutuvan ros-
kaantumisen vähentä-
minen 

      0,038   301 917 1/2 
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ROSKAT 9 Hulevesien ja 
jätevesien haitallisten 
aineiden, ravinteiden 
sekä roska- ja mikro-
muovikuormituksen vä-
hentäminen 

      0,232   670 250 2/2 

ROSKAT 10 Muovipel-
lettien päästöjen määrä 
ja lähteet Itämerellä 

      0,047   143 667 1/2 

ROSKAT 11 Lumen me-
reen kaataminen 

      0,024   78 500 1/2 

MELU 1 Vedenalaisen 
melun alueellinen ja/tai 
ajallinen rajoittaminen 

        0,243 4 509 142 3/3 

MELU 2 Merirakentami-
seen ja muuhun toimin-
taan liittyvän vedenalai-
sen melun vähentämi-
nen 

        0,206 15 837 958 3/3 

MELU 3 Kauppameren-
kulun aiheuttaman ve-
denalaisen melun vä-
hentäminen (kansainvä-
linen) 

        0,138 21 371 685 3/3 

MELU 4 Huviveneilyn 
aiheuttaman vedenalai-
sen melun vähentämi-
nen 

        0,019 15 277 764 3/3 

VIESTI 1 Merenhoidon 
tavoitteiden tehostettu 
viestintä 

    0,021     232 375 2/2 

Huomioon otettujen 
alatekijöiden lukumäärä 
kuvaajittain 

2* 2* 5*     Yhteensä 9 

Huomioon otettujen 
paineiden lukumäärä 
kuvaajittain 

13 2 2 2 3 Yhteensä 22 

 
 
 
Taulukko 3.2 Taulukon 9 suhteellisten keskihajontojen numeeriset arvot.  
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LUONTO 1 Suojelualueverkoston laajentami-
nen meriluonnon monimuotoisuuden turvaa-
miseksi 

0,334   0,435   0,700 1,28 18/18 

LUONTO 2 Merellisten suojelualueiden suoje-
lun tehokkuuden parantaminen 

0,335   0,394   0,668 1,09 18/18 

LUONTO 3 Selvitys meriympäristöön liittyvien 
lainsäädäntöjen toimivuudesta ja tehokkuu-
desta meriluonnonsuojelussa 

0,393   0,504   0,779 0,64 18/18 

LUONTO 4 Meriluonnon ennallistamis- ja kun-
nostustoimenpiteet  

    0,496     1,08 4/5* 

LUONTO 5 Uhanalaisten merilajien ja luonto-
tyyppien toimenpideohjelmat (jatketaan ole-
massa olevaa toimenpidettä) 

0,331   0,441   0,707 0,57 18/18 

LUONTO 6 Itämerennorpan eteläisten kantojen 
suojeluun liittyvien hoitotoimenpiteiden laati-
minen ja toteutus (jatkoa LUONTO-4 toimenpi-
teelle) 

0,377         1,13 13/13 

LUONTO 7 Ulkomeren matalikkojen linnusto-
selvitys 

0,499         0,47 13/13 

LUONTO 7 Ulkomeren matalikkojen linnusto-
selvitys (vaikutus suoraan tilaan) 

0,488         0,47 2/2* 

LUONTO 8 Sisä- ja välisaariston linnustoseuran-
nan kehittäminen 

0,499         0,56 13/13 

LUONTO 8 Sisä- ja välisaariston linnustoseuran-
nan kehittäminen (vaikutus suoraan tilaan) 

0,462         0,56 2/2* 

LUONTO 9 Vieraspetojen suunnitelmallinen 
pyynti rannikkoalueilla 

0,444         0,77 2/2* 

LUONTO 10 Merialuesuunnitelmien tarkista-
mis- ja tietotarpeiden selvittäminen 

0,269   0,529   0,835 0,43 13/18 

LUONTO 11 Merialuesuunnitelmien vaikutta-
vuuden arviointi- ja seurantaohjelma 

0,194   0,542   0,845 0,58 13/18 

LUONTO 12 Rannikkostrategian uusiminen 0,239   0,239   0,982 0,57 13/18 

KALAT 1 Rannikkokalalajien hyvän tilan ja kes-
tävän kalastuspaineen määrittely 

  0,213       0,26 1/1* 

KALAT 2 Meriharjuksen suojelu   0,215       0,60 1/2* 

KALAT 3 Rannikkokalalajeja koskevien kalata-
loudellisten kunnostustoimenpiteiden edistä-
minen  

  0,044       1,01 1/2* 

KALAT 4 Ankeriaskannan elvyttämiseen tähtää-
vät toimenpiteet 

  0,148       0,96 1/2* 

POHJA X Merenpohjan merkittävien luonto-
tyyppien ja elinympäristöjen suojeleminen 

    0,080     0,68 2/5* 

POHJA 1 Meriajokkaan ja näkinpartaisten pa-
lauttaminen 

    0,150     0,90 2/5* 



230 
 

POHJA 2 Järviruo’on poisto monimuotoisuuden 
lisäämiseksi 

    0,220     0,81 2/5* 

POHJA 3 Veneilyn aiheuttaman merenpohjan 
häiriön vähentäminen 

    0,169     0,81 1/2 

POHJA 4 Pienruoppausten suunnitelmallisuus 
ja ohjauksen tehostaminen 

    0,418     0,65 2/2 

POHJA 5 Ruoppauksien ja hiekannoston kai-
vuu- ja imumenetelmien parhaat ympäristötek-
niikat 

    0,373     1,11 2/2 

POHJA 6 Silttiverhot tai vastaavat suojausrat-
kaisut ruoppausten ja läjitysten ympärille 

    0,377     0,77 2/2 

POHJA 7 Kauppamerenkulun aiheuttaman fyy-
sisen häiriön vähentäminen 

    0,584     0,82 2/2 

ROSKAT 1 Jätteen aluekeräyspisteiden kehittä-
minen 

      0,188   0,54 1/2 

ROSKAT 2 Hylättyjen lasikuituveneiden jäte-
huollon vauhdittaminen 

      0,200   0,33 1/2 

ROSKAT 3 Virkistykseen yleisesti käytettävien 
ranta-alueiden roskaantumisen vähentäminen 
valistuksella ja asianmukaisilla jäteastioilla 

      0,275   0,59 1/2 

ROSKAT 4 Huvivenesatamien ja veneilyn jäte- 
ja jätevesihuollon kehittäminen 

      0,276     1/2 

ROSKAT 5 Tekonurmien mikromuovikuormituk-
sen vähentäminen 

      0,306   0,64 1/2 

ROSKAT 6 Tieliikenteen mikromuovikuormituk-
sen vähentäminen 

      0,247   0,47 1/2 

ROSKAT 7 Maataloudesta aiheutuvan muovi-
kuormituksen vähentäminen 

      0,356   0,44 1/2 

ROSKAT 8 Merenkulusta aiheutuvan roskaantu-
misen vähentäminen 

      0,200   0,79 1/2 

ROSKAT 9 Hulevesien ja jätevesien haitallisten 
aineiden, ravinteiden sekä roska- ja mikromuo-
vikuormituksen vähentäminen 

      0,468   0,47 2/2 

ROSKAT 10 Muovipellettien päästöjen määrä ja 
lähteet Itämerellä 

      0,247   0,68 1/2 

ROSKAT 11 Lumen mereen kaataminen       0,368   0,36 1/2 

MELU 1 Vedenalaisen melun alueellinen ja/tai 
ajallinen rajoittaminen 

        0,485 1,71 3/3 

MELU 2 Merirakentamiseen ja muuhun toimin-
taan liittyvän vedenalaisen melun vähentämi-
nen 

        0,531 0,95 3/3 

MELU 3 Kauppamerenkulun aiheuttaman ve-
denalaisen melun vähentäminen (kansainväli-
nen) 

        0,248 0,91 3/3 

MELU 4 Huviveneilyn aiheuttaman vedenalai-
sen melun vähentäminen 

        1,210 1,53 3/3 

VIESTI 1 Merenhoidon tavoitteiden tehostettu 
viestintä 

    0,260     0,79 2/2 

Huomioon otettujen alatekijöiden lukumäärä 
kuvaajittain 

2* 2* 5*     Yhteensä 9 

Huomioon otettujen paineiden lukumäärä ku-
vaajittain 

13 2 2 2 3 Yhteensä 22 
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Taulukko 3.3 Taulukon 11 numeeriset arvot.  Arvot on esitetty asteikolla 0-1, siten että 0,01=1%. 
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Kuvaaja N N+U N N+U N N+U N N+U N N+U 

Luonnon monimuotoisuus 
-

0,136 0,198 -0,021 0,326 -0,022 0,301 -0,031 0,212 -0,025 0,213 

Kaupalliset kalat 0,252 0,261 0,243 0,254 0,215 0,223 0,222 0,230 0,233 0,240 

Merenpohjan koskemattomuus 0,074 0,516 0,214 0,455 0,297 0,623 0,286 0,610 0,283 0,644 

Roskaantuminen 0,543 0,799 0,710 0,894 0,737 0,897 0,712 0,887 0,727 0,894 

Energia ja vedenalainen melu 
-

0,058 0,557 0,035 0,608 -0,038 0,581 -0,014 0,588 -0,033 0,581 
 
 
Taulukko 3.4 Taulukon 11 suhteellisten keskihajontojen numeeriset arvot.  
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Kuvaaja N N+U N N+U N N+U N N+U N N+U 

Luonnon monimuotoisuus 0,551 0,118 3,203 0,243 6,192 0,196 0,383 0,154 0,423 0,150 

Kaupalliset kalat 0,341 0,332 0,302 0,279 0,222 0,208 0,228 0,213 0,211 0,200 

Merenpohjan koskemattomuus 1,989 0,089 0,554 0,186 0,392 0,103 0,427 0,116 0,465 0,107 

Roskaantuminen 0,123 0,345 0,160 0,358 0,101 0,300 0,102 0,285 0,103 0,353 

Energia ja vedenalainen melu 0,790 0,146 3,907 0,239 1,366 0,181 3,493 0,191 1,527 0,184 



Taulukko 3.5 Taulukon 2 numeeriset arvot. 

Kuvaaja Alatekijä Arvioitu alue/kanta 

Odotettu kokonaispaineen lasku 
(%)  

Odotettu tilan 
parannus (%) 
suoraan tilaan 

vaikuttavilla toi-
menpiteillä  

Hyvän tilan* saavuttamisen to-
dennäköisyys (%) odotetulla ko-

konaispaineen laskulla 

Todennäköisyys (%) 
saavuttaa 10 % tilan pa-
rannus odotetulla koko-

naispaineen laskulla 

Vastaajien 
määrä AC-
TION hank-
keen asian-

tuntija-kyse-
lyssä Olemassa olevat 

toimenpiteet 
Uudet toimen-

piteet 
Uudet toimepi-

teet 
Olemassa olevat 

toimenpiteet 
Uudet toi-
menpiteet 

Olemassa 
olevat 

Uudet 

1 

Itämerennorppa 
Suomenlahti, 
Ahvenanmeri ja saa-
ristomeri 

3,30 35,20   33,30 33,30     3,00 

Pyöriäinen 
Ahvenanmeri ja saa-
ristomeri 

1,10 30,00   0,00 0,80     2,00 

Talvehtivat merilinnut 
- merilokki 

Itämeri -35,50 -28,70 53,10 0,00 53,10     5,00 

Talvehtivat merilinnut 
- kaakkuri 

Itämeri -27,90 14,20       0,00 1,40 7,00 

Talvehtivat merilinnut 
- alli 

Itämeri 5,60 34,70       20,00 56,50 8,00 

Pesivät merilinnut - 
haahka 

Itämeri 1,20 17,60   11,10 78,30     11,00 

Meritaimen 

Selkämeri, 
Merenkurkku, 
Perämeri 

7,10 7,10       0,00 0,00 6,00 

Suomenlahti 14,60 14,70       16,30 17,80 3,00 

Ahvenanmeri ja saa-
ristomeri 

7,00 7,00       0,50 0,50 7,00 

3 

Kilohaili 

Suomenlahti, 
Ahvenanmeri ja saa-
ristomeri, 
Selkämeri 

31,70 34,60   66,50 75,00     16,00 

Ankerias Itämeri 3,10 3,10 0,56 0,56 0,01     - 

Turska 

Suomenlahti, 
Ahvenanmeri ja saa-
ristomeri, 
Selkämeri 

5,70 11,70   0,00 0,00     19,00 
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Kuha 

Ahvenanmeri ja saa-
ristomeri, 
Selkämeri, 
Merenkurkku, 
Perämeri 

25,50 37,70 10,10 20,30 69,70     10,00 

Suomenlahti 15,20 26,50 10,20         3,00 

Lohi 

Merenkurkku, 
Perämeri 

19,40 19,40   14,30 14,30     7,00 

Selkämeri 14,90 14,80   10,40 10,40     7,00 

Suomenlahti 15,80 15,60   11,80 12,30     4,00 

4 

Itämerennorppa 
Suomenlahti, 
Ahvenanmeri ja saa-
ristomeri 

3,30 35,20   33,30 33,30     3,00 

Talvehtivat merilinnut 
- merilokki 

Itämeri -35,50 -28,70 53,10 0,00 53,10     5,00 

Talvehtivat merilinnut 
- kaakkuri 

Itämeri -27,90 14,20       0,00 1,40 7,00 

Talvehtivat merilinnut 
- alli 

Itämeri 5,60 34,70       20,00 56,50 8,00 

Pesivät merilinnut - 
haahka 

Itämeri 1,20 17,60   11,10 78,30     11,00 

Kilohaili 

Suomenlahti, 
Ahvenanmeri ja saa-
ristomeri, 
Selkämeri 

31,70 34,60   66,50 75,00     16,00 

Turska 

Suomenlahti, 
Ahvenanmeri ja saa-
ristomeri, 
Selkämeri 

5,70 11,70   0,00 0,00     19,00 

6* 

Kasvipeitteinen kova 
merenpohja 

Itämeri 6,30 16,70 40,20 0,00 40,30     5,00 

Kasvipeitteinen peh-
meä merenpohja 

Itämeri 11,10 28,50 34,80 0,10 67,70     4,00 

Pehmeä syvempi me-
renpohja (infauna) 

Itämeri 7,90 22,40 34,70 0,00 35,00     5,00 

Karkea syvempi pohja 
(infauna) 

Itämeri 10,10 28,60 46,30 0,00 66,20     2,00 
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Kova syvempi pohja 
(epifauna) 

Itämeri 6,10 17,10 0,00 0,00 22,20     3,00 

 
Taulukko 3.6 Taulukon 3 suhteellisten keskihajontojen numeeriset arvot.  

Kuvaaja Alatekijä 
Arvioitu 

alue/kanta 

Odotettu kokonaispaineen 
lasku (%)  

Odotettu tilan 
parannus (%) 
suoraan tilaan 
vaikuttavilla 

toimenpiteillä  

Hyvän tilan* saavuttamisen 
todennäköisyys (%) odote-
tulla kokonaispaineen las-

kulla 

Todennäköisyys (%) saavuttaa 10 
% tilan parannus odotetulla ko-

konaispaineen laskulla 

Vastaajien 
määrä ACTION 
hankkeen asi-

antuntija-kyse-
lyssä Olemassa 

olevat toi-
menpiteet 

Uudet toi-
menpiteet 

Uudet toi-
mepiteet 

Olemassa 
olevat toi-
menpiteet 

Uudet toi-
menpiteet 

Olemassa ole-
vat 

Uudet 

1 

Itämerennorppa 

Suomenlahti, 
Ahvenanmeri 
ja saaristo-
meri 

1,05 0,30   1,00 0,00     3 

Pyöriäinen 
Ahvenanmeri 
ja saaristo-
meri 

4,74 0,25     0,88     2 

Talvehtivat meri-
linnut - merilokki 

Itämeri 0,79 1,03 1,27   1,27     5 

Talvehtivat meri-
linnut - kaakkuri 

Itämeri 0,99 1,80         23,44 7 

Talvehtivat meri-
linnut - alli 

Itämeri 1,89 0,35       0,00 0,37 8 

Pesivät merilinnut 
- haahka 

Itämeri 3,69 0,39   1,00 1,03     11 

Meritaimen 

Selkämeri, 
Merenkurkku, 
Perämeri 

0,78 0,81           6 

Suomenlahti 0,74 0,74       2,58 2,33 3 

Ahvenanmeri 
ja saaristo-
meri 

0,97 0,98       3,77 4,04 7 
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3 

Kilohaili 

Suomenlahti, 
Ahvenanmeri 
ja saaristo-
meri, 
Selkämeri 

0,56 0,48   0,64 0,48     16 

Ankerias Itämeri 1,09 0,61 0,00 0,00 0,00     - 

Turska 

Suomenlahti, 
Ahvenanmeri 
ja saaristo-
meri, 
Selkämeri 

1,04 0,34           19 

Kuha 

Ahvenanmeri 
ja saaristo-
meri, 
Selkämeri, 
Merenkurkku, 
Perämeri 

1,05 0,53 0,54 2,51 0,82     10 

Suomenlahti 1,09 0,55 0,54         3 

Lohi 

Merenkurkku, 
Perämeri 

0,41 0,41   0,04 0,05     7 

Selkämeri 0,58 0,54   0,73 0,71     7 

Suomenlahti 0,70 0,73   1,49 1,44     4 

4 

Itämerennorppa 

Suomenlahti, 
Ahvenanmeri 
ja saaristo-
meri 

1,05 0,30   1,00 0,00     3 

Talvehtivat meri-
linnut - merilokki 

Itämeri 0,79 1,03 1,27   1,27     5 

Talvehtivat meri-
linnut - kaakkuri 

Itämeri 0,99 1,80         23,44 7 

Talvehtivat meri-
linnut - alli 

Itämeri 1,89 0,35       0,00 0,37 8 

Pesivät merilinnut 
- haahka 

Itämeri 3,69 0,39   1,00 1,03     11 
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Kilohaili 

Suomenlahti, 
Ahvenanmeri 
ja saaristo-
meri, 
Selkämeri 

0,56 0,48   0,64 0,48     16 

Turska 

Suomenlahti, 
Ahvenanmeri 
ja saaristo-
meri, 
Selkämeri 

1,04 0,34           19 

6* 

Kasvipeitteinen 
kova merenpohja 

Itämeri 1,41 0,27 1,10   1,11     5 

Kasvipeitteinen 
pehmeä meren-
pohja 

Itämeri 1,38 0,28 1,29 136,67 0,74     4 

Pehmeä syvempi 
merenpohja (in-
fauna) 

Itämeri 1,50 0,25 1,29   1,35     5 

Karkea syvempi 
pohja (infauna) 

Itämeri 1,51 0,24 0,93   1,08     2 

Kova syvempi 
pohja (epifauna) 

Itämeri 1,49 0,25     0,66     3 

 
 



 

Liite 4. Kuvaajiin liittyvät paineet. 

Kuvaaja 
Paine – HELCOM 
SOM 
(suomeksi) 

Paine – HELCOM SOM 
(englanniksi) 

Paine - MSFD  Nykyiset Uudet  

Kuvaaja 1. 
Luonnon moni-
muotoisuus 

Vesilintujen sivusaa-
liskuolleisuus - ula-
pan saalistajat 

Waterbird bycatch - pe-
lagic feeders 

Luonnonvaraisten lajien pyytäminen tai kuollei-
suus/vahingoittuminen  

x x 

Kuvaaja 1. 
Luonnon moni-
muotoisuus 

Vesilintujen sivusaa-
liskuolleisuus - poh-
jalta syövät 

Waterbird bycatch - 
benthic feeders 

Luonnonvaraisten lajien pyytäminen tai kuollei-
suus/vahingoittuminen  

x x 

Kuvaaja 1. 
Luonnon moni-
muotoisuus 

Vesilintujen sivusaa-
liskuolleisuus - pin-
nalta syövät 

Waterbird bycatch - 
surface feeders 

Luonnonvaraisten lajien pyytäminen tai kuollei-
suus/vahingoittuminen  

x x 

Kuvaaja 1. 
Luonnon moni-
muotoisuus 

Pyöriäisten sivusaa-
liskuolemat 

Porpoise bycatch 
Luonnonvaraisten lajien pyytäminen tai kuollei-
suus/vahingoittuminen  

x x 

Kuvaaja 1. 
Luonnon moni-
muotoisuus 

Hylkeiden sivusaalis-
kuolemat 

Seal bycatch 
Luonnonvaraisten lajien pyytäminen tai kuollei-
suus/vahingoittuminen  

x x 

Kuvaaja 1. 
Luonnon moni-
muotoisuus 

Ihmisen aiheuttama 
pyöriäisen häiriinty-
minen 

Porpoise disturbance 
or displacement by hu-
man presence 

Lajien häiriintyminen ihmisen läsnäolon vuoksi x x 

Kuvaaja 1. 
Luonnon moni-
muotoisuus 

Ihmisen aiheuttama 
hallien häiriintymi-
nen 

Grey seal disturb-
ance/displacement by 
human presence  

Lajien häiriintyminen ihmisen läsnäolon vuoksi x x 

Kuvaaja 1. 
Luonnon moni-
muotoisuus 

Ihmisen aiheuttama 
itämerennorpan häi-
riintyminen 

Ring seal disturb-
ance/displacement by 
human presence 

Lajien häiriintyminen ihmisen läsnäolon vuoksi x x 

Kuvaaja 1. 
Luonnon moni-
muotoisuus 

Ihmisen aiheuttama 
vesilintujen häiriinty-
minen – haahka 

Waterbird disturbance 
and displacement - 
Common eider 

Lajien häiriintyminen ihmisen läsnäolon vuoksi x x 

Kuvaaja 1. 
Luonnon moni-
muotoisuus 

Ihmisen aiheuttama 
vesilintujen häiriinty-
minen – merimetso 

Waterbird disturbance 
and displacement - 
Great cormorant 

Lajien häiriintyminen ihmisen läsnäolon vuoksi x x 

Kuvaaja 1. 
Luonnon moni-
muotoisuus 

Ihmisen aiheuttama 
vesilintujen häiriinty-
minen – riuttatiira 

Waterbird disturbance 
and displacement - 
Sandwich tern 

Lajien häiriintyminen ihmisen läsnäolon vuoksi x 
  

Kuvaaja 1. 
Luonnon moni-
muotoisuus 

Ihmisen aiheuttama 
vesilintujen häiriinty-
minen – alli 

Waterbird disturbance 
and displacement - 
Long-tailed duck 

Lajien häiriintyminen ihmisen läsnäolon vuoksi x x 

Kuvaaja 1. 
Luonnon moni-
muotoisuus 

Ihmisen aiheuttama 
vesilintujen häiriinty-
minen – kaakkuri 

Waterbird disturbance 
and displacement - 
Red-throated diver 

Lajien häiriintyminen ihmisen läsnäolon vuoksi x x 

Kuvaaja 1. 
Luonnon moni-
muotoisuus 

Ihmisen aiheuttama 
vesilintujen häiriinty-
minen – merilokki 

Waterbird disturbance 
and displacement - 
Great black-backed gull 

Lajien häiriintyminen ihmisen läsnäolon vuoksi x x 

Kuvaaja 1. 
Luonnon moni-
muotoisuus 

Törmäyksistä aiheu-
tuva vesilintujen häi-
riintyminen 

Waterbird disturbance: 
collisions 

Lajien häiriintyminen ihmisen läsnäolon vuoksi x 
  

Kuvaaja 1. 
Luonnon moni-
muotoisuus 

Patojen ja esteiden 
aiheuttama lajien 
häiriö - lohi 

Disturbance of Species: 
obstructions (dams)-
Salmon 

Lajien häiriintyminen ihmisen läsnäolon vuoksi x 
  

Kuvaaja 1. 
Luonnon moni-
muotoisuus 

Patojen ja esteiden 
aiheuttama lajien 
häiriö – meritaimen 

Disturbance of Species: 
obstructions (dams)-
Sea trout 

Lajien häiriintyminen ihmisen läsnäolon vuoksi x 
  

Kuvaaja 1. 
Luonnon moni-
muotoisuus 

Patojen ja esteiden 
aiheuttama lajien 
häiriö – ankerias 

Disturbance of Species: 
obstructions (dams)-Eel 

Lajien häiriintyminen ihmisen läsnäolon vuoksi x 
  

Kuvaaja 1. 
Luonnon moni-
muotoisuus 

Vesilintujen tappami-
nen - alli 

Intentional killing of 
waterbirds - long-tailed 
duck 

Luonnonvaraisten lajien pyytäminen tai kuollei-
suus/vahingoittuminen  

x 
  

Kuvaaja 1. 
Luonnon moni-
muotoisuus 

Itämerennorpan tap-
paminen 

Intentional killing of 
seals - Ringed seal 

Luonnonvaraisten lajien pyytäminen tai kuollei-
suus/vahingoittuminen  

x 
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Kuvaaja 3. 
Kaupalliset ka-
lat 

Rannikkolajien kalas-
tuskuolleisuus ja si-
vusaaliskuolemat 

Targeted extraction 
and bycatch of coastal 
fish 

Luonnonvaraisten lajien pyytäminen tai kuollei-
suus/vahingoittuminen  

x x 

Kuvaaja 3. 
Kaupalliset ka-
lat 

Ulapan kalalajien ka-
lastuskuolleisuus ja 
sivusaaliskuolemat 

Targeted extraction 
and bycatch of pelagic 
fish 

Luonnonvaraisten lajien pyytäminen tai kuollei-
suus/vahingoittuminen  

x 
  

Kuvaaja 3. 
Kaupalliset ka-
lat 

Lohen kalastuskuol-
leisuus ja sivusaalis-
kuolemat 

Targeted extraction 
and bycatch of salmon 

Luonnonvaraisten lajien pyytäminen tai kuollei-
suus/vahingoittuminen  

x 
  

Kuvaaja 3. 
Kaupalliset ka-
lat 

Meritaimenen kalas-
tuskuolleisuus ja si-
vusaaliskuolemat 

Targeted extraction 
and bycatch of seatrout 

Luonnonvaraisten lajien pyytäminen tai kuollei-
suus/vahingoittuminen  

x 
  

Kuvaaja 6. Me-
renpohjan kos-
kemattomuus 

Meren elinympäris-
töihin kohdistuvat 
häiriöt 

Physical disturbance of 
marine habitats 

Merenpohjaan kohdistuvat fyysiset häiriöt  x x 

Kuvaaja 6. Me-
renpohjan kos-
kemattomuus 

Meren elinympäristö-
jen heikkeneminen 

Physical loss of marine 
habitats 

Fyysinen menetys (merenpohjan substraatin 
tai morfologian pysyvän muutoksen tai meren-
pohjan substraatin hyödyntämisen takia) 

x x 

Kuvaaja 10. 
Roskaantumi-
nen 

Rantojen roskaantu-
minen 

Input of top litter items 
to the beach 

Roskaantuminen x x 

Kuvaaja 10. 
Roskaantumi-
nen 

Mikromuovien meri-
kuormitus 

Direct input of mic-
roplastics 

Roskaantuminen x x 

Kuvaaja 11. 
Energia ja ve-
denalainen 
melu 

Jatkuva vedenalainen 
melu, 63/125 Hz 

Input of continuous 
noise 63/125 Hz 

Ihmisen aiheuttama melukuormitus  x x 

Kuvaaja 11. 
Energia ja ve-
denalainen 
melu 

Jatkuva vedenalainen 
melu, 2 KHz 

Input of continuous 
noise 2 kHz 

Ihmisen aiheuttama melukuormitus  x x 

Kuvaaja 11. 
Energia ja ve-
denalainen 
melu 

Impulsiivinen veden-
alainen melu, alle 10 
kHz 

Input of impulsive 
noise with peak energy 
below 10 kHz 

Ihmisen aiheuttama melukuormitus  x x 

 



Liite 5. Paineiden merkittävyydet alatekijöille alueittain tai kannoittain 
 

Alatekijä/paineen vaikutus 

Kalastuksesta aiheu-
tuva sivusaaliskuol-
leisuus (vain linnut 
ja nisäkkäät; ei haa-
muverkkoja) 

Haamuverkko-
jen aiheuttama 
sivusaaliskuol-
leisuus 

Impulsiivi-
nen ve-
denalai-
nen melu 

Jatkuva ve-
denalainen 
melu 

Kalastus 

Lajien häi-
riintyminen 
ihmisen vai-
kutuksesta 

Patojen ja 
esteiden 
aiheuttama 
lajien häi-
riö 

Lajien tap-
paminen 
(linnut ja ni-
säkkäät; 
metsästys ja 
luvaton tap-
paminen) 

Vieraslajien 
vaikutukset 

Meren 
elinympäris-
töihin koh-
distuvat häi-
riöt 

Meren elinym-
päristöjen heik-
keneminen 

Meriroskan vaiku-
tukset (haamu-
verkkojen sivusaa-
liskuolemat ei mu-
kana) 

Kasvipeitteinen kova merenpohja 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 % 0 % 0 % 14 % 16 % 9 % 0 % 

Kasvipeitteinen pehmeä merenpohja 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 27 % 19 % 0 % 

Kova syvempi pohja (epifauna) 0 % 0 % 0 % 0 % 11 % 0 % 0 % 0 % 18 % 21 % 7 % 0 % 

Pehmeä syvempi merenpohja (infauna) 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 21 % 26 % 8 % 0 % 

Karkea syvempi pohja (infauna) 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 14 % 33 % 10 % 0 % 

Pesivät merilinnut - haahka 16 % 2 % 0 % 0 % 2 % 22 % 1 % 14 % 12 % 4 % 2 % 0 % 

Talvehtivat merilinnut - alli 27 % 4 % 0 % 0 % 0 % 13 % 0 % 7 % 3 % 3 % 5 % 2 % 

Talvehtivat merilinnut - kaakkuri 27 % 3 % 1 % 0 % 6 % 18 % 11 % 0 % 0 % 6 % 3 % 0 % 

Talvehtivat merilinnut - merilokki 6 % 0 % 0 % 0 % 18 % 6 % 18 % 18 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Lohi - AU 1-2 0 % 0 % 0 % 0 % 28 % 6 % 11 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Lohi - AU 3 0 % 0 % 0 % 0 % 29 % 0 % 11 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Lohi - AU 6 0 % 0 % 0 % 0 % 30 % 0 % 17 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Ankerias 0 % 0 % 0 % 0 % 14 % 0 % 9 % 0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 

Meritaimen - Pohjanlahti 0 % 0 % 0 % 0 % 29 % 0 % 16 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Meritaimen - Suomenlahti 0 % 0 % 0 % 0 % 32 % 0 % 24 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Meritaimen - Läntinen Itämeri 0 % 0 % 0 % 0 % 26 % 0 % 15 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Kuha (Ahven ja muut rannikon kalansyö-
jät - Pohjanlahti) 

0 % 0 % 0 % 0 % 30 % 0 % 0 % 0 % 0 % 11 % 19 % 0 % 

Kuha (Ahven ja muut rannikon kalansyö-
jät - Suomenlahti) 

0 % 0 % 0 % 0 % 40 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 17 % 0 % 

Turska 0 % 3 % 0 % 0 % 26 % 0 % 0 % 0 % 0 % 8 % 7 % 0 % 

Kilohaili 0 % 0 % 0 % 0 % 37 % 4 % 0 % 0 % 1 % 3 % 3 % 0 % 

Itämerennorppa - Eteläinen populaatio 23 % 9 % 4 % 12 % 7 % 7 % 0 % 7 % 0 % 0 % 9 % 0 % 

Pyöriäinen 26 % 3 % 21 % 15 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Alatekijä/paineen vaikutus 
Rehevöitymi-
sen vaikutuk-
set 

Joki-, järvi- tai 
maa elinympä-
ristön mene-
tys / huonon-
tuminen 

Hiilivety-
jen aiheut-
tamat 
saasteet 

Radioaktiivis-
ten aineiden 
aiheuttamat 
saasteet 

Organohalogee-
nien aiheuttamat 
saasteet (esim. 
PFOS, PCB, PBDE, 
dioksiini) 

Orgaanis-
ten tinojen 
aiheutta-
mat saas-
teet (esim. 
TBT) 

Raskasmetal-
lien aiheutta-
mat saasteet 

Lääkeainei-
den aiheut-
tamat saas-
teet 

Itämeren 
alueen ul-
kopuolella 
esiintyvien 
paineiden 
vaikutuk-
set (vain 
muuttola-
jit) 

Hydrologis-
ten olosuh-
teiden muu-
tos 

Ihmisen ai-
heuttama 
ruokaver-
kon epäta-
sapaino 

Kasvipeitteinen kova merenpohja 41 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 9 % 

Kasvipeitteinen pehmeä merenpohja 41 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 8 % 0 % 

Kova syvempi pohja (epifauna) 43 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Pehmeä syvempi merenpohja (infauna) 37 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 0 % 0 % 0 % 3 % 

Karkea syvempi pohja (infauna) 33 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Pesivät merilinnut - haahka 8 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 6 % 4 % 

Talvehtivat merilinnut - alli 4 % 0 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 14 % 2 % 8 % 

Talvehtivat merilinnut - kaakkuri 0 % 0 % 8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 11 % 0 % 5 % 

Talvehtivat merilinnut - merilokki 0 % 0 % 6 % 0 % 6 % 0 % 0 % 0 % 12 % 0 % 12 % 

Lohi - AU 1-2 4 % 32 % 0 % 0 % 6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 6 % 

Lohi - AU 3 4 % 33 % 0 % 0 % 7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 9 % 7 % 

Lohi - AU 6 6 % 34 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 8 % 6 % 

Ankerias 3 % 23 % 1 % 0 % 7 % 0 % 6 % 0 % 30 % 0 % 4 % 

Meritaimen - Pohjanlahti 19 % 32 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 

Meritaimen - Suomenlahti 9 % 35 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Meritaimen - Läntinen Itämeri 21 % 29 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 9 % 

Kuha (Ahven ja muut rannikon kalansyöjät - Pohjanlahti) 19 % 8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 14 % 

Kuha (Ahven ja muut rannikon kalansyöjät - Suomen-
lahti) 

23 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 10 % 

Turska 21 % 0 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 16 % 16 % 

Kilohaili 13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 19 % 20 % 

Itämerennorppa - Eteläinen populaatio 4 % 0 % 4 % 0 % 12 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Pyöriäinen 10 % 0 % 0 % 0 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 



 


