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VESIMALLIT – hanke
• Ennakkoselvitysmenetelmille on suuri tarve ja monia menetelmiä (ml. malleja) on käytössä

• Menetelmille ei ole olemassa yhteisesti sovittua laatukriteeristöä

• VESIMALLIT-hankkeessa pohditaan mm. milloin ennakkoselvityksissä tarvitaan malleja, 
millaisia malleja tarvitaan, mitä mallituloksilta vaaditaan?

• Tarve tunnistaa erityyppisiin ennusteisiin liittyvät epävarmuudet
• Epävarmuuksiin voidaan varautua mm. seurannan sekä sopeutuvan hallinnan keinoin

• Kriteerien tarkoitus on yhdenmukaistaa luvituksessa käytettävien mallien vaatimuksia
• Selkeyttää mallinnukselta vaadittavia seikkoja sekä kirittää mallikehitystä

• Lisätietoja: VN-TEAS ja SYKE

https://tietokayttoon.fi/-/uusien-hankkeiden-vaikutusten-arviointi-suhteessa-vesien-ja-merenhoidon-tilatavoitteisiin-tyokalujen-nykytila-ja-kehittamistarpeet-vesimallit-
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Uusien_hankkeiden_vaikutusten_arviointi_suhteessa_vesien_ja_merenhoidon_tilatavoitteisiin__tyokalujen_nykytila_ja_kehittamistarpeet_VESIMALLIT/Uusien_hankkeiden_vaikutusten_arviointi_(60579)


Kipukohtia - ratkaisuja
• Millainen on hyvä malli? - Tukea ja apua menetelmien valintaan

• Miten arvioida mallituloksia? – Olisiko asiantuntijapaneelista apua?

• Kenen vastuulla on tiedon hankinta – selkeyttä vastuisiin

• Lisää koulutusta ja osaamista mallinukseen sekä mallitulosten 
tulkintaan.
• Tulossa Malliopas-hanke…
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Mallinnukset osana
ympäristöluvitusta



Johdanto mallinnukseen
• Malli = jonkin systeemin matemaattinen kuvaus

• Ilmiön selittäminen, usein matemaattisesti

• Approksimaatio todellisuudesta

• Mallinnus = mallin käyttäminen systeemin 
toiminnan ja tilan kuvaamiseen

• Mahdollistaa skenaariotarkastelut

• Mahdollistaa tietojen ekstrapolaation
laajemmalle alueelle

• Mallit ovat osa tietopohjaa, riippuvaisia
seuranta-aineistoista
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Hyvä mallinnuskäytäntö
• Mallien tulee olla 

• i) päteviä, eli niillä on vahva tieteellinen 
perusta, 

• ii) tarkoitukseen soveltuvia, eli tässä 
tapauksessa soveltua luvituksen käyttö-
tarpeeseen,

• iii) hyväksyttyjä, eli eri osapuolten 
hyväksymiä ja puolueettomia (Cash ym. 
2003, White ym. 2010)
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Mallinnus osana lupaprosessia
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Mallinnuksen epävarmuuksien tunnistaminen ja 
mallitulosten läpinäkyvyys tärkeää
• Mallit ovat tiukkojen vaatimusten äärellä varsinkin tuomioistuinkäsittelyssä silloin, 

kun niiden soveltuvuutta tarkastellaan perusteellisesti
• Mallien oletetaan antavat riittävän tarkkoja arvioita vesistövaikutuksista, epävarmuus voi 

olla kynnyskysymys

• Viranomaisten on on ymmärrettävä mallinnusta hyvin syvällisesti voidakseen 
ratkaista asian, jonka vaikutusten arvioon malleja on käytetty
• Pätee myös tuomioistuinkäsittelyyn

• Erityisesti Finnpulpin jälkeen vesipuitedirektiiville (joka tukeutuu mallien käyttöön), 
on annettu merkittävä asema luonnonvarojen hallinnan ohjauksessa
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Mitä on epävarmuus? Epävarmuuden eri tasot
• Päätöksenteon epävarmuus vs mallinnuksen epävarmuus

• Epävarmuutta syntyy monista lähteistä
• Ympäristön tilaan, ympäristötietoihin ja luokitteluun liittyvät epävarmuudet (päätöksenteon epävarmuus)

• Mallin rakenne, mallin lähtöparametrit, mallin kalibraatioaineisto -> Mallin tulosten epävarmuus

• Kaikissa mallituloksissa on epävarmuuksia, mutta mallinnus voi vähentää päätöksenteon
epävarmuutta
• Prosessin pitää olla läpinäkyvä ja epävarmuudet tunnistettava

• Epävarmuuksien vaikutus tuloksiin tunnistettava

• Epävarmuuksiin voidaan varautua sopeutuvan hallinnan keinoin sekä lupaehdoissa
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Mallinnuksen rooli lainsäädännön näkökulmasta
• Weser-tuomio on korostanut tieteellisen mallitiedon roolia lupaharkinnassa

• Varovaisuusperiaatteen soveltaminen haastaa mallien käyttöä

• Ympäristölupien muuttaminen jälkikäteen on haastavaa -> ennakkoarvioinnin rooli 
korostuu

• Ympäristötiedon rajallisuus sekä mallinnustyökalujen rajallisuus korostunut

• Epävarmuuksien hallintaa mallien avulla?
• Ennalta varautumisen periaate ja varovaisuusperiaate – epävarmuudet korostuvat

• Selvitysten ja ennakkoaineistojen riittävyys = riittävän pieni epävarmuus hankkeen 
vaikutuksista
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Epävarmuuden hallinnan keinoja
• Tietopohjan laajentaminen – paremmat mallit

• Tietopohjan kattavuus vähentää epävarmuuksia (seuranta-aineistot, mallityökalujen saatavuus)

• Pitkän aikavälin vaikutukset (mm. ekologisen tilan trenditarkastelut) – vaatii mallien kehitystyötä

• Epävarmuus hankkeen vaikutuksista yleensä aiheuttaa luvan hylkäämisen

• Nykylainsäädännössä myös mahdollisia: 
• Määräaikainen lupa

• Lupamääräysten muuttaminen

• Mallinnuksen parempi ohjeistus selkeyttää tilannetta
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Kriteerit mallinnukselle
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Kriteerit mallinnukselle
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Yhteenveto
• Mallinnus on osa ennakkoselvityksiä – tulosten tulkinnalla, dokumentaatiolla ja kommunikaatiolla on suuri 

rooli

• Yhteinen tavoite on saada mahdollisimman luotettavia mallituloksia

• Tarvitaan resursseja sekä seurantaan että mallinnuksen kehittämiseen

• Tarvitaan yhteistyötä, integroidut mallinnukset, kommunikaatio viranomaisten kanssa

• Otetaan käyttöön hyvä mallinnuskäytäntö – yleiset kriteerit mallinnukselle ja tulosten raportoinnille

• Tulosten ja epävarmuuden viestintä ja mallinnusprosessin läpinäkyvyys

• Riskitasot/epävarmuus/todennäköisyydet

• Sopeutuvan hallinnan työkalujen hyödyntäminen osaksi epävarmuuden hallintaa
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Kiitos!
Lisätietoja: riikka.puntila-dodd@syke.fi


