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Miksi 

ekosysteemipalvelukeskustelu 

on käynnistynyt? 

Maailmanlaajuiset muutokset 

 Väestö kasvaa 

 Energiantarve lisääntyy 

 Luonnonvarat ehtyvät 

 Monimuotoisuus köyhtyy, ekosysteemit 

heikentyvät 



 Heikentyneet ekosysteemit eivät pysty 

toimimaan normaalisti 

 

 Ongelmia tuotannossa, taloudessa ja 

hyvinvoinnissa 

 

 Jos luonto kärsii, niin ihminen kärsii 

 



 Luonnosta suoraan riippuvaiset elinkeinot 

kärsivät ensin 

 

– Maa- ja metsätalous 

– Porotalous 

– Kalastus, metsästys, marjastus 



 Tarve selvittää ihmistoiminnan seurauksia 

aiempaa laajemmin 

 

 Mitä viivan alle jää, kun konkreettinen 

hyöty on saatu irti? 

 

 

Miksi 

ekosysteemipalvelukeskustelu 

on käynnistynyt? 



Ekosysteemipalvelut 

 Luonnon ihmiselle ilmaiseksi tuottamia 

aineellisia ja aineettomia hyötyjä 

 

 Vastaa kysymykseen: mitä hyötyä 

luonnosta on ihmiselle? 



 Hyötyjä pidetään usein itsestäänselvyytenä 

– Ilmainen 

 

 Käsitteen tavoitteena tuottaa arvo sellaisille 

hyödyille, joilla ei ole markkina-arvoa 

perinteisessä mielessä 



 

Mitä hyötyjä kuvasta löytyy? 

 

 Puu, sienet, marjat, riista 

 Monimuotoisuus 

 Virkistäytyminen 

 Hapen, hiilen ja ravinteiden kierto 

 

EUR 



Ekosysteemipalveluiden jaottelu 
Tuotanto: puu 

marjat, sienet 

Kulttuuri: 

maisema, 

virkistys, 

oppiminen 

Säätely: hiilen 

sitominen, 

eroosion 

kontrollointi, 

pölytys, taudit 

Ylläpito: hapen, 

hiilen ja ravinteiden 

kierto, maaperän 

muodostuminen, 

yhteyttäminen 

Monimuotoisuus 



  

 

Luonnon monimuotoisuus ylläpitää 

ekosysteemipalveluita 

 

Kolme tasoa 



1. Elinympäristöjen monimuotoisuus 
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2. Lajien monimuotoisuus 

http://www.iltalehti.fi/perhoset/4539288_pt.jpg


3. Geneettinen monimuotoisuus 
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Taloudellinen kokonaisarvo 

 Ekosysteemipalvelukäsitteen tavoitteena 

tuottaa arvo sellaisille hyödyille, joilla ei 

perinteisesti arvoa ole ollut. 

 



Monimuotoisuus 

Kuluttavat: 

Tuotanto: puu 

marjat, sienet 

Ei-kuluttavat 

Kulttuuri: 

maisema, 

virkistys, 

oppiminen 

Säätely ja ylläpito: hiilen 

sitominen, eroosion 

kontrollointi, pölytys, 

hapen, hiilen ja 

ravinteiden kierto, ym 

Taloudellinen 

kokonaisarvo 

Käyttöarvot 
Ei-käyttöarvot 

Olemassaolon 

arvo 

Suorat 

Käyttöarvot 

Epäsuorat 

Käyttöarvot 

Optioarvot 

Tulevaisuu-

den hyödyt 



Resurssien rajallisuus 
 

 Monimuotoisuutta ja eri ekosysteemipalveluita 

ei voida maksimoida yhtä aikaa 

 

Jos yhtä suositaan selkeästi, muut heikkenevät 

 

Terve ekosysteemi: Tuottaa monipuolisesti eri 

ekosysteemipalveluita 
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Tuotantopalveluilla (puu) painopiste  

• Monimuotoisuus hieman heikentynyt 

• Erinomainen virkistysympäristö 

 

Ei luonnontilainen, mutta silti terve ekosysteemi 
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Ainoastaan tuotantopalvelut  

(puu) jäljellä 

 

 

Ei luonnontilainen eikä terve 

ekoysteemi 

 

Erittäin altis taudeille ja muille 

katastrofeille 
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Luonnontilainen suojeltu metsä: Painopiste selkeästi monimuotoisuudessa 

  

• Tuotantopalvelut eivät enää maksimissa 

• Virkistyskäytön mahdollisuudet hieman laskeneet (käyttäjästä riippuen) 

 



Miten verrataan keskenään 

omenoita ja appelsiineja? 
 

Puuntuotannon hyödyt (eur) vs. virkistyksen 

tai monimuotoisuuden hyödyt (??) 
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Taloudelliset 

arvottamismenetelmät 

 Ilmaisevat epäsuorasti esim. 

virkistyskäytön arvon 

 

Haastattelut, kyselyt, tilastolliset mallit, jne. 



Vaihtoehtoiskustannus 

Wikipedia: paras vaihtoehto asioista, jotka 

jäävät saamatta valinnan seurauksena 

 

Suomeksi: kuinka suuri on menetetty 

hyöty? 

 



Vaihtoehtoiskustannukset 

Valittu vaihtoehto: Suojelu 

 

– Seuraavaksi paras vaihtoehto, jota ei kuitenkaan 

valita: metsätalous 

– Vaihtoehtoiskustannus: metsätaloudesta saamatta 

jääneet tulot 

– Joudutaan siis pohtimaan suojelun hyötyjä 

suhteessa saamatta jääneisiin metsätaloustuloihin 
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Valittu vaihtoehto: Virkistys 

 

– Seuraavaksi paras vaihtoehto, jota ei kuitenkaan valita: 

tehokkaampi metsätalous 

– Vaihtoehtoiskustannus: metsätaloudesta saamatta jääneet tulot 

– Joudutaan siis pohtimaan virkistyksen hyötyjä suhteessa 

saamatta jääneisiin metsätaloustuloihin 

• Hyvä mieli, terveys, sienten arvo, jne. 
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Kustannustehokkuus ja 

optimointi 
Määrätään jokin tavoitetaso esim. 

monimuotoisuudelle 

 Pyritään siihen mahdollisimman 

kustannustehokkaasti 

 

Eli: annettujen ympäristörajoitteiden 

puitteissa pyritään maksimoimaan 

taloudellinen hyöty/minimoimaan haitta 



 

 

Eksysteemipalvelut käytännön 

päätöksenteossa ja 

metsäntutkimuksessa 



KMO 2015 tavoitteita 
 

 

metsiin perustuva liiketoiminta vahvistuu ja tuotannon 

arvo kasvaa 

metsätalouden kannattavuus paranee 

metsien monimuotoisuus, ympäristöhyödyt ja 

hyvinvointivaikutukset vahvistuvat 



Seurauksia 

Luonnonvarojen käyttö tehostuu 

Aineettomien hyötyjen merkitys kasvaa 

 

 Metsien käyttömuodot monipuolistuvat 

 Metsiin liittyvien intressiryhmien määrä kasvaa  

 Osallistavan päätöksenteon ja yhteistyön tarve kasvaa 

 

 



Tutkimusohjelma 2014-2018 

 

Kehittää metsien käyttömuotojen 

monipuolistamiseen ja yhteensovittamiseen 

liittyviä kustannustehokkaita toimintatapoja. 



”Kaikkea lisää” 

Toimintojen yhteensovittaminen tai eriyttäminen 

monitieteistä tietoa hyödyntäen 

Optimointi 

Ekosysteemipalvelu-viitekehys 



Kärkituote 

Metsäbarometri, joka ilmaisee 

ekosysteemipalveluiden määrässä, laadussa ja 

arvossa tapahtuvia muutoksia metsien käytön 

seurauksena 

 

• Tukee metsiä koskevaa  

     päätöksentekoa 



Metsäbarometri 



Tuot-

teet 

ja 

pal-

velut 

-

tutki

mus-

ohjel

ma 

Metsien käytön ekosysteemipalveluvaikutukset 

• Indikaattorit: monimuotoisuus, hiilitase, NWFP 

• Pitkäaikaisen aineiston hyödyntäminen 

 

Vihreän ympäristön hyvinvointihyödyt ja  

virkistysmahdollisuudet 

• Indikaattorit, hyvinvointihyötyjen taloudellinen arvo 

 

Turvemaiden maankäytön uudet vaihtoehdot ja  

niiden vaikutukset ekosysteemipalveluihin 

• Indikaattorit 

 

Monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen  

yhteensovittaminen metsänhoidossa 

• Numeeriset mallit, kustannustehokkuus,  

      skenaariotarkastelut, optimointi 

 

Yhteiskunnallisesti kestävä luonnonvarojen käyttö 

• Konfliktianalyysi, luonnonvaraoikeudelliset  

      kysymykset, osallistamismenetelmien kehittäminen 

 

Metsien monipuolisen käytön suunnittelu 

• Metsänomistajien näkökulma 

 

 

Metsien monikäyttöä vahvistavat uudet  

liiketoimintamallit 

Osallistamis-  

työkaluja 

Työpaketit MMK-tutkimusohjelmassa         Painottuminen ohjelman teemoihin 

               1             2               3 



Kunnostusojitus-

kelvottomien soiden 

jatkokäyttö 

 

7 vaihtoehdon optimointi 

• Ekosysteemipalvelu-

vaikutukset 

 

 

Tämän hetken 

merkittävin jatkokäyttöä 

tutkiva projekti 

Suomessa 

2013-2018 



Ota kantaa -kysely auki 28.2.2014 

saakka 

 Mitä heikkotuottoisille soille pitäisi tehdä?  

googlaa: ”kysely soiden jatkokäyttömuodoista” 

 

Tai linkki hankesivuilta: 

– http://www.metla.fi/hanke/8547/index.htm 

– (googlen kautta: metla hanke 8547) 

 

 

http://www.metla.fi/hanke/8547/index.htm
http://www.metla.fi/hanke/8547/index.htm


 



 



Ennallistaminen, ekosysteemipalvelut ja 

maankäyttö 

 

www.ser2014.org 

Abstraktit 31.3.2014 
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Kiitos 


