
Euroopan 
ekosysteemipalveluiden 
kartoittamisessa alkaa 
loppukiri

Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen 
heikentymisen pysäyttäminen ovat Euroopan Unionin 
yhteisiä tavoitteita vuoteen 2020 mennessä.
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EKOSYSTEEMIPALVELUT 
ovat ihmisten luonnosta 
saamia hyötyjä 
   
Ne jaetaan kolmeen 
pääryhmään: 

1. Tuotantopalvelut, 
jotka ovat aineellisia 
tuotteita, kuten mar-
jat, sienet, kala, riista, 
bioenergia. 

2. Säätely- ja ylläpito-
palvelut, jotka ovat 
ekosysteemien toimin-
nallisia ominaisuuksia 
(esim. hiilen kierto, 
ravinteiden kierto, pidät-
tyminen, varastointi), 
sekä eliöiden välisiä, 
ihmisille hyödyllisiä 
biologisia vuorovaiku-
tuksia (esim. pölytys, 
biologinen torjunta). 

3. Kulttuuriset eko-
systeemipalvelut, 
jotka liittyvät ihmisille 
tärkeisiin sosiaalisiin, 
henkisiin tai kulttuurisiin 
luonnon arvoihin, esim. 
luonnon virkistyskäyttö, 
esteettiset arvot (esim. 
maisemat), opetuskäyttö 
tai symboliset ja hengel-
liset arvot.Kuva 1. Ekosysteemipalvelujen arviointiin ja kartoitukseen käytettävät menetelmät riippuvat 

tavoitteista ja sopivien mittareiden valinnasta.

Tavoitteen saavuttamiseksi 
on laadittu EU:n biodiversi-
teettistrategia, jonka yksi kes-
keisimmistä tavoitteista on 
ekosysteemien ja niiden tilan 
sekä ekosysteemipalveluiden 
kartoitus ja arviointi. EU:n 
MAES-työ (Mapping and As-
sessment of Ecosystems and 
their Services) (2010–2020) 
edistää näitä tavoitteita. 
Monet EU:n jäsenvaltiot ovat 
tarttuneet haasteeseen tar-
mokkaasti. Suomi on ollut 

aktiivisesti mukana MAES-
työssä ja ekosysteemipalve-
luiden kartoituksen ja arvi-
oinnin menetelmällisessä 
kehityksessä.

MAES Suomessa 

Ekosysteemipalveluita on  
kartoitettu Suomessa monilla 
eri tasoilla. Suomen MAES-
työn tavoitteena on tehdä 
lisää valtakunnallisia karttoja 
ekosysteemipalveluista. Työn 

toteuttamiseksi tarvitaan  
eri alojen asiantuntijoiden 
yhteistyötä, koska ekosys-
teemipalvelut ovat hyvin 
laaja kokonaisuus.

Miksi ekosysteemipalveluja 
kartoitetaan? 

Ekosysteemipalvelujen kar- 
toittamisesta on apua kes-
tävän maankäytön suunnit- 
telussa ja päätöksenteossa. 
Ekosysteemipalvelujen pe- 
rusajatus on tuoda esille, 
kuinka monella tavoin 
ihminen hyötyy ja on riippu- 
vainen ekosysteemeistä 

ja niiden perustana olevasta 
luonnon monimuotoisuudesta.

Monimuotoinen luonto yllä- 
pitää ekosysteemien toimintaa 
ja luo näin edellytykset eko- 
systeemipalvelujen saannille. 
Ekosysteemipalvelukartoitus-
ten avulla voidaan tunnistaa 
monipuolisemmin alueen eko- 
systeemien merkitys hyvin- 
voinnille ja alueelliset eroa-
vaisuudet ekosysteemipal- 
veluiden tuottamisessa sekä 
toisaalta ekosysteemipalve-
luihin kohdistuva kysyntä.
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Pölytys on ekosysteemejä ylläpitävä prosessi ja myös kes-
keinen ekosysteemipalvelu. Ihmisten pölytyksestä saamat 
hyödyt ovat huomattavia. Arviolta 75 % maailman tärkeim-
mistä ruokakasveista ja yli kolmasosa globaalista ruoantuo-
tannosta hyötyy hyönteisten tekemästä kasvien pölytyksestä. 

Kun tiedetään pölyttäjähyönteisille hyvin sopivat elin-
ympäristöt, voidaan paikkatietoaineistojen ja asiantuntijoiden 
antamien pisteytysten perusteella kartoittaa, miten eri alueet 
tarjoavat pesäpaikkoja ja ravintoa pölyttäjille. Tätä kutsutaan 
alueelliseksi pölytyspotentiaaliksi.

Pölytyskartat antavat uudenlaista tietoa paikallisen suun-
nittelun ja päätöksenteon tueksi. Niiden avulla voidaan 
esimerkiksi suunnitella paikallista ruuantuotantoa ja pienem-
män mittakaavankin kaupunkiviljelyä tukeva viherrakenne 
sekä jopa laskea pölytystä tukevien alueiden rahallinen arvo 
hunajantuotannolle. 

Pääkaupunkiseudun alueiden  
sopivuus pölyttäjien elinympäristöiksi

Lisätietoja: 
www.luonnontila.fi/ekosysteemipalvelut 
https://biodiversity.europa.eu/maes 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm 
http://www.esmeralda-project.eu/ 
http://ec.europa.eu/environment/nature/capital_accounting/index_en.htm 
www.MAES-Explorer.eu (Sivusto avautuu elokuuhun 2018 mennessä.)

Miten ekosysteemipalvelujen kartoitus pitäisi toteuttaa? 

Ekosysteemipalvelujen kartoittamiseen ja arvioimiseen on lukui-
sia menetelmiä. ESMERALDA-hankkeessa on laadittu menetelmän 
valintaa helpottavia työkaluja, kuten kuvan 1 kaavio sekä MAES 
Explorer -sivusto, jolta löytää tietoa työn aloittamiseksi. 

ESMERALDA on koonnut yhteen nykytietämyksen 
ekosysteemipalveluiden kartoittamisesta

Horizon 2020 ESMERALDA -hankkeessa (Enhancing ecosystem 
services mapping for policy and decision-making) on koottu 
joustavia, mutta yhdenmukaisia ekosysteemipalveluiden kar-
toitus- ja arviointimenetelmiä. Menetelmät jaetaan biofysikaa-
lisiin, sosiokulttuurisiin ja taloudellisiin menetelmiin. Kattava 
kuva alueen ekosysteemeistä ja ekosysteemipalveluista saadaan 
yhdistämällä erilaisia menetelmiä ja selvittämällä myös ekosys-
teemien tilaa ja sen myötä kykyä tai kestävyyttä tuottaa ekosys-
teemipalveluita. Menetelmäosaamisen lisäksi tarvitaan ymmär-
rystä paikallisista ekosysteemien erityispiirteistä. Lisäksi on 
otettava huomioon sekä ekosysteemipalveluiden tarjonta että 
ekosysteemipalveluihin kohdistuva kysyntä sekä näiden ajalli-
set ja alueelliset vaihtelut.

Kartoitus on yhteistyötä

Ekosysteemipalveluiden kartoitus ja arvioiminen on yhteistyö-
tä aina tavoitteiden määrittelystä lopputuloksen hyödyntämi-
seen. Kartoitettavan alueen toimijoilla on paljon paikallistietoa, 
jonka avulla pystytään tuottamaan parempia ja hyödyllisempiä 
karttoja. Myös kansalaisilla on tiedon tuottajina tärkeä rooli. 

MAES-työhön on perustettu kansallisia verkostoja, jotka toi-
mivat ekosysteemipalveluiden kartoituksen ja arvioinnin ”ver-
taistukiryhminä” ja työn edistäjinä. Suomessa MAES-verkostoa 
koordinoi SYKE.

Työ jatkuu kaukokartoitussovellusten ja 
luontopääoman tilinpidon kehittämisellä

Erityisesti kaukokartoituksen mahdollisuudet nopeamman ja 
ajantasaisemman sekä alueellisesti kattavan ekosysteemitie-
don tuotannossa ovat nousseet yhä tärkeämmiksi. 

Ekosysteemien tilan ja ekosysteemipalveluiden arviointi Euroo-
passa jatkuu ekosysteemitilinpidon kehittämisellä. Tilinpidon 
mahdollisuudet yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan 
kehittämisessä yhä kestävämpään suuntaan on tunnistettu niin 
globaalisti kuin Euroopan unionissa. 

Lisätietoja ja kirjoittajat: 
Petteri Vihervaara, Leena Kopperoinen, Laura Mononen ja  
Arto Viinikka Suomen ympäristökeskus


