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Mitä tarkoitetaan ekosysteemipalveluilla? 
 
Ekosysteemipalvelut ovat luonnon ihmiselle ilmaiseksi tuottamia aineellisia ja aineettomia 
hyödykkeitä. Käsitteen tavoitteena on kiinnittää huomio itsestäänselvyytenä pidettyihin 
luonnon toimintoihin ja pyrkiä tuottamaan niille markkina-arvo – samalla tavalla kuin 
esimerkiksi puulla on markkina-arvo. Jos erilaisten hyötyjen, kuten esimerkiksi 
puuntuotannon ja virkistyskäytön markkina-arvoa voidaan tarkastella yhtä aikaa, maankäyttöä 
koskevat päätökset voidaan tehdä kansalaisten hyvinvoinnin kannalta pitempiaikaista hyötyä 
tuottavaksi kuin pelkästään välittömiin aineellisiin hyötyihin perustuvat päätökset.  
 
Ekosysteemipalvelu-käsitteen ongelma on itse termin vaikea ymmärrettävyys sekä 
aineettomien hyötyjen arvottamisen vaikeus. Käsite tuli yleiseen käyttöön YK:n vuonna 
2001–2005 tekemän maapallon ekosysteemien tilaa koskevan selvityksen jälkeen. 
Päivittäisessä keskustelussa termi esiintyy silti ainoastaan alan tutkijoiden ja asiantuntijoiden 
keskuudessa, eikä sen määritelmäkään ole täysin yhtenäinen. Ei siis ihme, että suurelle 
yleisölle ekosysteemipalvelut käsitteenä on yhä hämärän peitossa. 
 
Yleisimmän jaottelun mukaan ekosysteemipalvelut voidaan jakaa neljään pääryhmään, ja ne 
kaikki ovat riippuvaisia luonnon monimuotoisuudesta eli elinympäristöjen, lajiston ja lajien 
sisäisestä geneettisestä vaihtelusta. 
• Tuotantopalvelut: esimerkiksi ravinto, polttoaine, puutavara ja muut raaka-aineet. Pääosin 

aineellisia hyödykkeitä. 
• Säätelypalvelut: ekosysteemien kyky säädellä ilmastoa sekä erilaisia hydrologisia ja 

biogeokemiallisia kiertoja; eroosion ja tulvien ehkäiseminen, veden ja ilman 
puhdistaminen, pölytys. Aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä. 

• Kulttuuripalvelut: ekosysteemien ihmisille tuottamat henkiset, esteettiset ja 
virkistykselliset hyödyt. Aineettomia hyödykkeitä. 

• Ylläpitopalvelut: luonnon perusprosesseja, joihin perustuu elämän säilyminen 
maapallolla; kasvien yhteyttäminen, hapen ja hiilen kierto, ravinteiden kierto sekä 
orgaanisen maaperän muodostuminen. Aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä. 

 
Metsätalous, uusien energiamuotojen ja kaivannaisten hyödyntäminen ja ilmastonmuutos ovat 
keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat metsien kykyyn tuottaa ekosysteemipalveluita. Samalla 
kun aineellisten luonnonvarojen hyödyntämisen paine nousee, myös tarve metsistä saataville 
aineettomille hyödykkeille kasvaa. Niukkuus synnyttää kilpailua, mikä synnyttää tarvetta 
käytön yhteensovittamiselle ja yhteensovittamista edistäville ohjauskeinoille. 
Metsänomistajarakenteen muutos ja metsien aineettomien hyötyjen merkityksen kasvu 
ovatkin toimineet kannustimena metsälain uudistamiselle. Toisaalta metsiin liittyvien 
intressiryhmien määrä on kasvanut, mikä kasvattaa ristiriitojen mahdollisuuksia. 
 
Metsiä koskevien päätösten tavoitteena tulisi olla sellainen käyttömuotojen yhdistelmä, jonka 
avulla saavutetaan asetetut ekologiset ja sosiaaliset tavoitteet sekä mahdollisimman suuri 
taloudellinen hyöty. Tarvitaan monitieteistä tutkimusta, joka selvittää metsien käytön 
ekosysteemipalveluvaikutuksia, pohtii yhteensovittamisen mahdollisuuksia ja arvioi voimassa 
olevien ohjauskeinojen vaikuttavuutta. Tämä on Metlan juuri alkaneen viisivuotisen ’Metsät 
moneen käyttöön’ -tutkimusohjelman tavoite. 


