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Tiivistelmä: Monet ekosysteemipalveluista ovat ihmiselle hyvin tärkeitä ja niiden tilaa ja 
käytön kestävyyttä on seurattava. Ajantasainen ja relevantti tieto on perusta kestävälle ja 
ennakoivalle politiikalle. Tällaisen tiedon järjestelmällinen kerääminen perustuu tavalli-
sesti indikaattorien käyttöön. Tämän raportin tavoitteena on kartoittaa alustavasti miten 
kattavasti Suomessa nykyisin käytössä olevilla indikaattoreilla pystytään mittaamaan 
ekosysteemipalveluita sekä antaa suosituksia indikaattoreiden kehittämiselle. Tarkastelu 
tehdään erikseen metsä-, maatalous-, suo- ja sisävesiekosysteemeistä. Ekosysteemipalve-
lu -käsite on hyvin laaja ja jokaisesta ekosysteemipalvelusta voidaan mitata useita eri 
asioita. Se, mitä mitataan ja mitä indikaattoreita käytetään, riippuu tavoitteista ja tilan-
teesta. Tässä raportissa esitetyn alustavan selvityksen mukaan Suomessa tarvitaan ny-
kyistä enemmän systemaattisesti seurattua tietoa erityisesti säätely- ja tukipalveluista ja 
osin myös kulttuuripalveluista. Vaikka tietoa on kaikkiaan runsaasti saatavilla, olemassa 
olevan tiedon perusteella ei suoraan saada vielä kokonaisvaltaista käsitystä ekosysteemi-
palveluiden tilasta. Indikaattoreita ja tiedonkeruuta on kehitettävä. Ekosysteemipalve-
luindikaattoreiden jatkokehityksessä olisi yksittäisten indikaattoreiden määrittelyn li-
säksi myös luotava päätöksenteon tueksi yksinkertaistettuja malleja erilaisissa tilanteissa 
huomioon otettavista asioista.   
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Abstract: Many ecosystem services are extremely important to human beings and the 
state of services and the sustainability of their use have to be monitored. Up-to-date and 
relevant data is a basis for sustainable and proactive policy. Collecting this kind of data 
is often based on the use of indicators. The aim of this report is to estimate preliminarily 
how well the indicators currently used in Finland measure ecosystem services and to 
make suggestions for the further development. Four different ecosystems are examined: 
forests, agroecosystems, peatlands and inland waters. The concept of ecosystem services 
is very wide and several issues can be measured of each service. What is measured and 
what kind of indicators are used, depends on the aims and context. According to this 
preliminary assessment more data in Finland is needed especially on regulating and 
supporting services and to some extent also on cultural services. Even if in Finland there 
are plenty of data available, by using the current data it is not possible to get a compre-
hensive understanding of the state of ecosystem services. Indicators and data collecting 
have to be further developed. In further development in addition to defining specific 
indicators it would be important to create also simple models on the issues to be consid-
ered in differing decision-making situations.  
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ESIPUHE 
 
 
Ekosysteemipalveluiden tilan arvioimiseksi tarvitaan mitattua tai muuten luotettavasti 
arvioitua tietoa. Tässä työpaperissa kartoitetaan missä määrin Suomessa käytössä oleval-
la tiedolla pystytään arvioimaan ekosysteemipalveluiden tilaa ja palveluiden saatavuutta. 
Kartoitus on alustava ja sitä on täydennettävä jatkotutkimuksissa.  
 
Työpaperi on kirjoitettu osana Maj ja Tor Nesslingin säätiön rahoittamaa hanketta 
”Metsä-, agro-, suo- ja vesiekosysteemipalvelujen integroiva ja politiikkarelevantti arvot-
taminen Suomessa”. Hanke on Itä-Suomen yliopiston ja Pellervon taloustutkimus 
PTT:n yhteishanke ja se toteutettiin vuosina 2012–2013. Hanketta koordinoi Itä-
Suomen yliopiston metsäekonomian professori Olli Saastamoinen. Työpaperin aihe 
linkittyy myös vahvasti Suomen ympäristökeskuksessa käynnissä olevaan ympäristömi-
nisteriön rahoittamaan ”Suomen ekosysteemipalveluindikaattorit”-hankkeeseen. 
 
Raportin kirjoittamiseen on osallistunut tutkijoita PTT:n ja Itä-Suomen yliopiston lisäk-
si Suomen ympäristökeskuksesta ja Metsäntutkimuslaitoksesta. Kiitämme lämpimästi 
rahoittajaa, kaikkia kirjoittajia ja kommentoijia. 
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toimitusjohtaja  tutkimusjohtaja 
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TIIVISTELMÄ 
 
 
Monet ekosysteemipalveluista ovat ihmiselle hyvin tärkeitä ja niiden tilaa ja käytön kes-
tävyyttä on seurattava. Ajantasainen ja relevantti tieto on perusta kestävälle ja ennakoi-
valle politiikalle. Tätä tietoa voidaan kerätä indikaattoreiden avulla. Tämän raportin 
tavoitteena on kartoittaa alustavasti miten kattavasti Suomessa nykyisin käytössä olevilla 
indikaattoreilla pystytään mittaamaan ekosysteemipalveluita sekä antaa suosituksia in-
dikaattoreiden kehittämiselle. Tarkastelu tehdään erikseen metsä-, maatalous-, suo- ja 
sisävesiekosysteemeistä.  
 
Ekosysteemipalveluiden kattava arvioiminen ja palveluiden mittaaminen indikaattorei-
den avulla on globaalilla tasolla vielä kehittymätöntä ja nykyisin käytössä olevat indi-
kaattorit eivät tuota tarpeeksi kattavaa tietoa päätöksenteon tueksi. Suomessa on maail-
manlaajuisesti katsottuna runsaasti ja monipuolisesti tietoa luonnonvaroista ja luonnon 
tilaan liittyvistä ilmiöistä. Ekosysteemipalveluihin perustuva ajattelutapa on kuitenkin 
suhteellisen uusi ja nykyisin käytössä olevia indikaattoreita ei ole suunniteltu tämän 
ajattelutavan pohjalta.  
 
Ekosysteemipalvelut -käsite on hyvin laaja ja jokaisesta ekosysteemipalvelusta voidaan 
mitata useita eri asioita: palvelua tuottavan ekosysteemin tilaa ja toimintaa ja niissä ta-
pahtuvia muutoksia, varsinaisia tuotettuja palveluita ja lopputuotteita tai yhteiskunnan 
tai yksilöiden saamaa hyvinvoinnin lisäystä, hyötyjä tai niiden arvoa. Keskeistä on myös 
arvioida ekosysteemipalveluiden käytön pitkän aikavälin kestävyyttä. Lisäksi on ymmär-
rettävä eri ekosysteemipalveluiden välisiä suhteita ja ekosysteemipalveluihin vaikuttavia 
ulkopuolisia tekijöitä. Kaikkea ei voi eikä ole järkevää kuitenkaan yrittää mitata, vaan se 
mitä mitataan ja mitä indikaattoreita käytetään, riippuu tavoitteista ja tilanteesta. 
 
Kaikista neljästä tässä raportissa käsitellystä ekosysteemistä on Suomessa runsaasti mi-
tattua tietoa saatavilla.  Tiedon saatavuudessa on kuitenkin selviä eroja ekosysteemipal-
veluittain. Yleisesti tuotantopalveluja mitataan ja seurataan tarkimmin. Kulttuuripalve-
luista on saatavilla jonkin verran lähinnä virkistykseen liittyvää indikaattoritietoa. Sääte-
ly- ja tukipalveluista suoraan yleistettävissä olevaa tietoa on vähiten, joskin niiden arvi-
ointia tukevaa tutkimustietoa on olemassa. Keskeinen syy vähäisempään tiedon mää-
rään on mittaamisen vaikeus, mutta myös se, että näistä ekosysteemipalveluista saatu 
hyöty on epäsuoraa. Myös tuotantopalveluiden välillä on eroja. Niistä tuotantopalveluis-
ta, joiden yksinkertaisesti mitattavissa oleva taloudellinen hyöty on suurin, on myös 
eniten mitattua tietoa.  
 
Tässä raportissa olemassa olevaa indikaattoritietoa on käyty läpi vasta alustavasti. On 
kuitenkin selvää, että Suomessa tarvitaan nykyistä enemmän systemaattisesti seurattua 
tietoa erityisesti säätely- ja tukipalveluista ja osin myös kulttuuripalveluista. Olemassa 
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olevan tiedon perusteella ei vielä saada suoraan kokonaisvaltaista käsitystä ekosysteemi-
palveluiden tilasta. Indikaattoreita ja tiedonkeruuta on kehitettävä. 
 
Ekosysteemipalveluiden tasapainoiseen ja kokonaisvaltaiseen arvioimiseen tarvitaan 
tietoa kaikista ekosysteemipalveluluokista. Tätä tietoa olisi myös pystyttävä keräämään 
systemaattisesti saman järjestelmän alla, jolloin olemassa olevaa tietoa pystyttäisiin hyö-
dyntämään mahdollisimman kattavasti. Koska arviointitilanteet ovat kuitenkin keske-
nään hyvin erilaisia, käyttäjän on viime kädessä pystyttävä itse valitsemaan tilanteeseen 
sopivimmat indikaattorit. Käytännössä tämä voi olla vaikeaa. Ekosysteemipalveluindi-
kaattoreiden jatkokehityksessä olisikin keskityttävä yksittäisten indikaattoreiden määrit-
telyn lisäksi myös luomaan päätöksenteon tueksi yksinkertaistettuja malleja erilaisissa 
tilanteissa huomioon otettavista asioista.   
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SUMMARY 
 
 
Many ecosystem services are extremely important to human beings and the state of   
services and the sustainability of their use have to be monitored. Relevant and updated 
data is a basis for sustainable and proactive policy. The data needed can be collected by 
using indicators. The aim of this report is to make a preliminary estimation on that how 
well the currently used indicators measure ecosystem services and to make suggestions 
for the further development in Finland. Four different ecosystems are examined: forests, 
agroecosystems, peatlands and inland waters. 
 
At global scale assessment of ecosystem services and their measurement by using indica-
tors is still undeveloped and the indicators currently in use do not provide enough     
information for decision-making. In Finland there are plenty of data and information 
available on natural resources and on the state of environment. The concept of          
ecosystem services is, however, relatively new and the indicators currently in use have 
not been developed based on this concept. 
 
Ecosystem services is a very wide concept and of each service several issues can be 
measured out: the state and the functions of ecosystems and changes in them, services 
and goods provided, increased wellbeing, benefits or the value of these. It is also         
essential to assess long run sustainability of the use of services. Furthermore, the con-
nections of different ecosystem services and external factors impacting on ecosystem 
services should be understood. However, it is neither possible nor reasonable to measure 
everything. What is measured and what kind of indicators are used, depends on the  
objectives and occasion. 
  
In Finland there are plenty of data available on all four ecosystems analyzed in this   
working paper. Between different ecosystem services there are, however, differences in 
the availability of data. In general provisioning services are measured and monitored 
most closely. On cultural services some data especially related to recreational services 
are available. On regulating and supporting services generalizable data are less available, 
although research results supporting assessments exist. The most important reason for 
the minor amount of data is the difficulty of measurement, but also the fact that the 
benefits these ecosystem services provide are indirect. Also between different              
provisioning services there are differences in data availability. More data are available on 
those provisioning services the economic benefits of which are highest and easily     
measurable.  
 
The assessment made in this working paper is preliminary. However, it seems evident 
that in Finland more data, with systematic follow-up, is needed especially on regulating 
and supporting services and to some extent also on cultural services. By using the      
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current data it is not possible to get a comprehensive understanding of the state of    
ecosystem services. Indicators and data collecting have to be further developed. 
 
For balanced and comprehensive assessment of ecosystem services data are needed on 
all main categories. The data should also be gathered systematically by using one system, 
which would enable the use of existing data comprehensively.  As the assessment        
situations differ much, by the end of the day the user has to be able to choose herself the 
indicators most relevant in the occasion. In practice this can prove to be difficult. Thus, 
in further development in addition to defining specific indicators, it is also important to 
create some simple models on the issues to be considered in differing decision-making 
situations.     
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1.  JOHDANTO 
 
 
Ekosysteemipalvelut -käsite on ollut käytössä jo 1970-luvulta alkaen, mutta laajempaan 
tietoisuuteen ja käyttöön sen toi YK:n Vuosituhannen ekosysteemiarviointi                
(Millennium Ecosystem Assessment 2001–2005). Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan 
luonnon ihmiselle suoraan tai välillisesti tuottamia hyötyjä ja ne jaetaan yleensä neljään 
pääkategoriaan: tuotantopalveluihin (provisioning services), säätelypalveluihin           
(regulating services), kulttuuripalveluihin (cultural services) ja tukipalveluihin         
(supporting services) (Millennium Ecosystem Assessment 2003, 2005). Vaikka näiden 
pääluokkien sisältö vielä vaihtelee ja on edelleen muotoutumassa, tämä luokittelu on 
säilynyt perustana myös Vuosituhannen ekosysteemiarvioinnin jälkeisessä käsitteiden 
kehittämisessä.  
 
Tuotantopalvelut ovat ekosysteemien tuottamia aineellisia hyötyjä, joita ihmiset pysty-
vät suoraan tai raaka-aineina hyödyntämään. Tällaisia ovat esimerkiksi puu, vesi, kuidut 
ja ruoka. Säätelypalveluilla tarkoitetaan ekosysteemien kykyä vaikuttaa suotuisasti ym-
päristön tilaan ja säädellä esimerkiksi ilmastoa tai tulvia. Osa säätelypalveluista hyödyt-
tää ihmisiä välillisesti ja epäsuoraan, osan vaikutus on suorempaa. Kulttuuripalveluita 
ovat ekosysteemien tuottama henkinen ja esteettinen hyöty, esimerkiksi ekosysteemien 
käyttö virkistyksessä. Tukipalvelut ovat kaikkien ekosysteemipalveluiden taustalla ja 
ilman niitä muiden palveluiden tuottaminen ei olisi mahdollista. Tukipalveluihin kuu-
luvat muun muassa fotosynteesi ja maanmuodostus. Vuosituhannen ekosysteemiarvi-
oinnin jälkeen ekosysteemipalveluihin liittyvää käsitteistöä on muokattu useissa laajois-
sa hankkeissa (TEEB 2010, UK NEA 2011, Haines-Young ja Potschin 2012) edelleen 
käyttökelpoisempaan ja helpommin sovellettavaan muotoon ja myös ymmärrys ekosys-
teemipalveluiden ihmisille tuottamista hyödyistä on kasvanut.  
 
Ihminen on muuttanut luonnon ekosysteemejä viimeisten vuosikymmenien aikana no-
peammin kuin koskaan aiemmin (Millennium Ecosystem Assessment 2005). Näiden 
muutosten avulla on parannettu ihmisten hyvinvointia, mutta samalla monien ekosys-
teemien laatu on heikentynyt. Koska monet ekosysteemipalveluista ovat ihmiselle hyvin 
tärkeitä, osa välttämättömiä ja korvaamattomia, on niiden tilaa ja käytön kestävyyttä 
seurattava. Ajantasainen ja relevantti tieto on perusta kestävälle ja ennakoivalle politii-
kalle. Tällaisen tiedon järjestelmällinen kerääminen perustuu tavallisesti useiden asioi-
den tilaa ja muutosta koskevien indikaattorien kehittämiseen ja käyttöön. Kansainväli-
sesti indikaattoreita on alunperin käytetty taloudellisen ja myöhemmin myös muun yh-
teiskunnallisen kehityksen seuraamiseen (mm. UNDP:n Human Development Report, 
Maailmanpankin World Development Indicators) sekä luonnonvarojen, ympäristön ja 
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niiden eri elementtien tilan kuvaamiseen ja seuraamiseen (FAO:n Global Forest        
Resources Assessment,  State of World Forests ja State of Food and Agriculture, CBD:n 
Global Biodiversity Outlook, UNEP:n Global Biodiversity Assessment). Ekosysteemien 
ja ekosysteemipalvelujen osalta Vuosituhannen ekosysteemiarviointi (2005) oli ensim-
mäinen maailmanlaajuinen keskeisten maa- ja vesiekosysteemien ja niiden ekosystee-
mipalvelujen tilan sekä tulevien kehityssuuntien systemaattinen arviointi. Sen laatimi-
seen osallistui yli 3000 tutkijaa 95 maasta. Vuosituhannen ekosysteemiarviointi nosti 
myös esille ekosysteemipalveluja koskevien indikaattorien tarpeen.   
 
Yleisesti ottaen indikaattoreilla pyritään järjestelmälliseen ja kohteen olennaisia piirteitä 
kuvaavaan mittaamiseen. Syntetisoivilla indikaattoreilla (esimerkiksi bruttokansantuote, 
inhimillisen kehityksen indeksi) pyritään myös yksinkertaistamaan tietoa helposti ym-
märrettävään muotoon. Indikaattoreiden avulla mitataan ja arvioidaan systemaattisesti 
luonnonvarojen tai yleisemmin ympäristön ja luonnon ekosysteemien käyttöä ja käytön 
kestävyyttä. Niiden avulla pyritään myös arvioimaan sitä miten asetetut tavoitteet on 
saavutettu. Ne auttavat päätöksentekijöitä perustamaan päätöksensä mitattuun tietoon, 
priorisoimaan toimenpiteitä, seuraamaan politiikan vaikuttavuutta ja huomaamaan po-
litiikkamuutosten tarpeen (mm. Layke 2009). Indikaattoreita voidaan käyttää myös 
apuna arvioitaessa eri tekijöiden vaikutussuhteita.  
 
Se, mitä ja minkälaisia indikaattoreita käytetään ja tarvitaan, on tarkastelutasosta riip-
puvaista. Kansainvälisillä ja kansallisilla indikaattorijärjestelmillä voi olla eroja, vaikka 
järjestelmistä onkin tarkoituksenmukaista kehittää yhteensopivia. Sen sijaan esimerkiksi 
yksittäisen hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa ja seurannassa tarvittavat indi-
kaattorit voivat erota esimerkiksi kansallisella tasolla tarvituista luonnonvarojen kestä-
vän käytön indikaattoreista, vaikka myös niissä yhteensopivuus olisi etu. 
 
Yhden tai muutaman indikaattorin käyttö ei useinkaan riitä, vaan kokonaisvaltaisen 
kuvan saamiseksi tarvitaan useita, erilaisia mittareita. Mittarit voivat olla sekä määrälli-
siä että laadullisia. Käytännössä indikaattorien valintaan vaikuttaa myös saatavilla oleva 
tieto. Jos haluttua tietoa ei ole saatavilla tai sitä ei pystytä suoraan mittaamaan, joudu-
taan käyttämään vaihtoehtoisia, välillisiä ja korvaavia mittareita.  
 
Joitakin ekosysteemien tuottamia palveluita on mitattu vuosikymmenien tai jopa liki 
vuosisadan ajan. Tällaisia ovat erityisesti monet luonnon ja ekosysteemien tuotantopal-
veluista saatavat hyödyt sekä ekosysteemien tila, Suomessa esimerkiksi metsävaroja ja 
niiden käyttöä koskevat tiedot. On kuitenkin useita ekosysteemipalveluita, joista ei ole 
saatavilla tietoa tai jos sitä on, tieto kehityksen suunnasta on puutteellista. Maailmalla 
käytössä olevat indikaattorit eivät myöskään monissa tapauksissa mittaa vaikutusta ih-
misten hyvinvointiin (Layke 2009).  
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Ekosysteemipalveluiden kattava arvioiminen ja palveluiden mittaaminen indikaattorien 
avulla on vielä globaalilla tasolla kehittymätöntä ja nykyisin käytössä olevat indikaattorit 
eivät tuota tarpeeksi kattavaa tietoa päätöksenteon tueksi (Layke 2009). Esimerkiksi 
World Resources Instituten vuonna 2009 tekemän selvityksen (Layke 2009) mukaan 
Vuosituhannen ekosysteemiarvioinnissa käytettyjen indikaattorien avulla pystytään 
välittämään tarvittavaa tietoa heikosti. Myös dataa on yleensä riittämättömästi saatavilla. 
 
Suomessa on maailmanlaajuisesti katsottuna suhteellisen runsaasti ja monipuolisesti 
olemassa tietoa ja mitattua dataa luonnonvaroista ja luonnon tilasta.   Niiden pohjalta 
on laadittu myös erilaisia indikaattoreita ympäristön tilan tai esimerkiksi metsävarojen 
seurantaan sekä kansallisia että kansainvälisiä tarpeita varten. Ekosysteemipalveluihin 
perustuva ajattelutapa on kuitenkin suhteellisen uusi ja käytettyjä indikaattoreita ei ole 
suunniteltu tämän ajattelutavan pohjalta. Myös Suomessa tarvitaan päätöksenteon poh-
jaksi indikaattoreita, joilla pystytään arvioimaan entistä laaja-alaisemmin ja monipuoli-
semmin ekosysteemipalvelujen tilaa, saatavuutta ja kehityssuuntia. Tämän raportti pyr-
kii osin vastaamaan tähän tarpeeseen. Raportin tavoitteena on arvioida alustavasti 
ekosysteemipalveluiden mittaamisen nykytilaa, esittää tarvittavia täydennyksiä ja antaa 
suosituksia jatkotyölle.    
 
Raportti etenee seuraavasti. Luvussa 2 tarkastellaan lyhyesti ekosysteemipalveluihin pe-
rustuvaa lähestymistapaa ja olemassa olevia viitekehyksiä.  Luvussa 3 luodaan lyhyt kat-
saus ekosysteemipalvelujen indikaattoreista käytävään kansainväliseen keskusteluun. 
Luvussa 4 tarkastellaan Suomessa käytössä olevien indikaattorijärjestelmien ja indikaat-
toreiden soveltuvuutta ekosysteemipalveluiden mittaamiseen. Arviointia tehdään neljäs-
tä eri ekosysteemistä – metsistä, soista, maatalousympäristöstä ja sisävesiekosysteemeis-
tä – ja näiden lisäksi kuvataan myös yleisemmät biodiversiteetti-indikaattorit. Luvussa 
arvioidaan kunkin ekosysteemin osalta keskeisten indikaattorien olemassaoloa ja indi-
kaattoreihin tarvittavia täydennyksiä. Luvuissa 5 ja 6 arvioidaan ekosysteemipalveluiden 
mittaamisen kehittämistarpeita Suomessa ja annetaan suosituksia jatkotyölle.  
 
Tämä raportti on laadittu yhteistyönä osana Maj ja Tor Nesslingin säätiön rahoittamaa 
hanketta ”Metsä-, pelto-, suo ja vesiekosysteemien integroitu ja politiikkarelevantti ar-
vottaminen Suomessa” sekä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) hanketta ”Suomen 
ekosysteemipalveluindikaattorit”. 
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2. KANSAINVÄLISIÄ VIITEKEHYKSIÄ EKOSYSTEEMI-

PALVELUISTA  
 
 

2.1  Taustaa  
 
Ekosysteemipalvelut voidaan jakaa lopullisiin (final ecosystem services) ja väliasteen 
palveluihin (intermediate ecosystem services) (Wallace 2007, Boyd ja Banzhaf 2007). 
Lopullisista ekosysteemipalveluista saatavia tuotteita ihmiset hyödyntävät sellaisenaan, 
väliasteen palveluita käytetään toisten palveluiden tuotannossa (kts. esim. UK NEA 
2011). Jako väliasteen palveluihin ja prosesseihin ja lopullisiin ekosysteemipalveluihin 
on tärkeää erityisesti taloudellisessa arvottamisessa kaksinkertaisen arvottamisen vält-
tämiseksi. Jaottelun tärkeys ja tapa voivat kuitenkin vaihdella tarkoituksen mukaan. 
Esimerkiksi uudistetussa CICES-luokittelussa samoista ekosysteemiprosesseista lähtöi-
sin olevat ekosysteemipalvelut voivat esiintyä useampina erillisinä luokkina, joiden tilaa 
kuvataan osin toisistaan eroavilla indikaattoreilla (esim. veteen liittyvät ekosysteemipal-
velut).  
 
Viime vuosina on kehitetty useita erilaisia viitekehyksiä, joilla pyritään havainnollista-
maan ekosysteemipalvelukäsitettä ja hahmottelemaan eri ekosysteemipalveluiden välisiä 
suhteita ja ekosysteemien tilan ja prosessien vaikutusta tuotettuihin ekosysteemipalve-
luihin ja ihmisten hyvinvointiin. Kehikkojen avulla voidaan määritellä tarkemmin se, 
mitä ekosysteemipalveluindikaattoreilla pitäisi pystyä mittaamaan. Yleisimmin käytetty-
jä malleja ovat ns. Cascade-malli ja sen sovellukset ja Iso-Britannian kansallisessa 
ekosysteemiarvioinnissa (UK NEA) käytetyt mallit (Haines-Young & Potschin 2010a, 
Maes ym. 2012a, UK NEA 2011).  
 
Lisäksi kansainvälisesti keskeinen on Common International Classification of       
Ecosystem Services (CICES) -prosessi, joka pyrkii yhdenmukaisen kansainvälisen luo-
kittelun luomiseen ekosysteemipalveluista. Siitä valmistui vuoden 2013 alussa Excel-
pohjainen versio 4.3 ja hieman aiemmin sitä koskeva raportti (Haines-Young &          
Potschin 2012). CICES-luokittelun kehittäminen on jatkuva prosessi.   
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2.2  Cascade-malli ja UK NEA:n malli 
 
Iso-Britannian kansallisessa ekosysteemiarvioinnissa (UK NEA 2011) ekosysteemipalve-
lut on jaettu myös välillisiin ja lopullisiin ekosysteemipalveluihin (kuva 1). Lopulliset 
ekosysteemipalvelut ovat palveluita, jotka suoraan hyödyttävät ihmistä. Niiden tuotta-
miseen tarvitaan välillisiä palveluita. Lisäämällä lopullisiin ekosysteemipalveluihin mui-
ta tuotantopanoksia saadaan materiaalisia ja ei-materiaalisia hyödykkeitä (molemmista 
on ryhdytty käyttämään yhteisnimitystä ”goods”), joilla on tietty taloudellinen arvo. 
Kuvassa 2, joka on myös UK NEA:sta, mukaan on lisätty ekosysteemien ulkopuolelta 
tulevia vaikuttavia tekijöitä.  
 

 
Kuva 1. Ekosysteemipalvelut UK NEA:n (2011) mukaan. Kuva on pelkistetty ja mukana 
on vain pieni osa ekosysteemipalveluista.   
 

 
 
Kuva 2. Ekosysteemipalvelut, niihin vaikuttavat taustavoimat ja toimenpiteet (lähde: UK 
NEA 2011).  
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Yleisesti käytetty viitekehys ekosysteemien, ekosysteemipalveluiden ja ihmisen hyvin-
voinnin linkittämiseen on ns. Cascade -malli (Haines-Young & Potschin 2010a, De 
Groot ym. 2010, Maes ym. 2012a). Mallia on kehitetty ja käytetty muun muassa TEEB -
hankkeessa (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) (De Groot ym. 2010) ja 
sitä on esitellyt yksityiskohtaisesti mm. Saastamoinen ym. (2013a).  
 
Cascade-malli kuvaa ketjua ekosysteemien perustoiminnoista ihmisen ekosysteemipal-
veluista saamaan hyvinvointiin. Ekosysteemipalveluiden olemassaolon edellytyksenä 
ovat erilaiset ekosysteemitoiminnot, jotka perustuvat biofysikaalisiin rakenteisiin ja pro-
sesseihin (kuva 3).  Ekosysteemitoiminnoilla tarkoitetaan ekosysteemien kykyä tuottaa 
palveluita, joita ihmiset voivat hyödyntää. Esimerkiksi metsäekosysteemissä yksi toi-
minnoista on biomassan tuotanto. Biomassan tuottamiseen tarvitaan useita biologisia 
prosesseja (mm. yhteyttäminen, ravinteiden ja veden kierto, ks. myös taulukko 1).  
 
Cascade-mallin ajatus on yleisesti hyväksytty, mutta keskustelua käydään yksityiskohtai-
semmasta jaosta. Erityisesti taloudellisen arvottamisen kannalta on koettu tarpeelliseksi 
kehittää luokittelua vastaamaan taloustieteessä käytettäviä määritelmiä (kts. esim. Kose-
nius ym. (2013)). Haltia ym. (2013) (kuva 4) jakaa ekosysteemiprosessit ja -palvelut Ba-
temaniin ym. (2011) pohjautuen väliasteen ekosysteemipalveluihin ja lopullisiin ekosys-
teemipalveluihin. Väliasteen ekosysteemipalveluihin kuuluvat sekä tukipalvelut että osa 
säätelypalveluista. Tilanteesta riippuen säätelypalvelut voivat olla myös lopullisia ekosys-
teemipalveluita. Näistä ihmisten panostuksella syntyy hyödykkeitä (goods), jotka edel-
leen tuottavat ihmisille hyötyä ja joilla on taloudellinen (tai muu) arvo. Jakoa väliasteen 
ekosysteemipalveluihin ja lopullisiin ekosysteemipalveluihin havainnollistetaan taulu-
kossa 1 käyttäen esimerkkinä suomalaista metsäekosysteemiä. 
 
Haltia ym. (2013) esittämän kuvan keskeinen ero kuvan 3 alkuperäiseen Cascade-
malliin on se, että ekosysteemipalveluiksi kutsutaan samoja toimintoja, joita perintei-
semmässä Cascade-mallissa nimitetään biofysikaalisiksi rakenteiksi ja prosesseiksi sekä 
toiminnoiksi. Cascade-mallin palveluiden (kuvan 3 ”ekosysteemipalvelut”) ajatellaan 
Haltian ym. mallissa olevan ekosysteemipalveluihin perustuvia materiaalisia ja ei-
materiaalisia hyödykkeitä, joiden hyödyntäminen edellyttää myös muiden pääoma-
panosten käyttöä. Haltia ym. (2013) malliin on sisällytetty myös käsitteet ekosysteemi-
varanto ja ekosysteemipalveluiden virta. Ekosysteemipalvelut ovat ekosysteemivaranto-
jen esimerkiksi vuosittain tuottamia palveluvirtoja (Bateman ym. 2011).  
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Kuva 3. Cascade-malli (de Groot et al. 2010).  
 

 
Kuva 4. Muokattu cascade-malli (lähde: Haltia ym. 2013). 
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Taulukko 1. Esimerkkejä suomalaisten metsien tuottamista ekosysteemipalveluista (läh-
de: Haltia & Kniivilä 2013).  
 

Väliasteen ekosysteemi-
palvelut/ väliprosessit 
(Intermediate services) 

 
Lopulliset ekosysteemipal-
velut 
(Final services) 

Esimerkki loppu-
tuotteesta 
(Material and non-
material goods) 

Tukipalvelut  Tuotantopalvelut  
Fotosynteesi  Puuntuotanto  Tukkipuu 
Ravinteiden kierto  Bioenergian tuotanto  Metsähake 

Hiilen kierto  Marjojen, sienten ja muiden 
keräilytuotteiden tuotanto Marjat ja sienet 

Veden kierto  Riistaeläinten elinympäristö Riistaliha 
Maanmuodostus  Puhtaan veden tuotanto  Juomavesi 
Evoluutioprosessit    
  Kulttuuripalvelut  
Säätelypalvelut (välipro-
sesseina) 

 Maisema, ulkoilu- ja virkis-
tysympäristö Virkistyskäyttö 

Hajotustoiminta  Materiaalia koulutukseen ja 
kasvatukseen Koulutus ja kasvatus 

Pienilmaston säätely  Metsien merkitys taiteelle Kansallismaisemat 
kuvataiteessa 

Pölytys    
Tautien ja tuholaisten sää-
tely 

 Säätelypalvelut (lopullisina 
ekosysteemipalveluina)  

 
 Hiilen sidonta ja ilmaston 

säätely  
Ilmastonmuutoksen 
torjunta, tasainen 
ilmasto 

  Veden puhdistus ja hengi-
tettävä ilma 

Juomavesi ja raitis 
ilma 

 
 Tulvien, myrskytuhojen, 

eroosion säätely 
Tulvien, myrsky-
tuhojen, eroosion 
ehkäisy 

  Melun säätely Melun torjunta 
  Pölytys Hunaja 

  Tautien ja tuholaisten sääte-
ly

Tautien ja tuho-
laisten torjunta 
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2.3  CICES  
 

Cascade-malli ja UK NEA:n malli keskittyvät kuvaamaan yleisellä tasolla ekosysteemi-
palveluita, eri ekosysteemipalveluiden (väliasteen, loppuasteen) tai ekosysteemiproses-
sien ja palveluiden välistä suhdetta ja niiden vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. CICES-
luokittelu (Haines-Young ja Potchin 2010b, Haines-Young ja Potchin 2012) on askel 
konkreettisempaan sekä ennen muuta järjestelmälliseen ja kattavaan luokitteluun ja sitä 
voidaan käyttää indikaattorien määrittelyssä apuna melko suoraan. Luokittelu on kehi-
tetty erityisesti ympäristötilinpidon tarpeita ajatellen, mutta myös palveluiden tunnis-
tamiseen ja arviointiin. CICES:n kehittäminen pohjautuu Euroopan ympäristö-
keskuksen (EEA) työhön ja luokittelun ensimmäinen versio “Proposal for a Common 
International Classification of Ecosystem Services and Goods (CICES) for Integrated 
Environmental and Economic Accounting” (Haines-Young & Potschin 2010b) tuotet-
tiin EEA:lle.  
 
CICES:ssä ekosysteemipalvelut määritellään panoksina, joita ekosysteemit tuottavat 
ihmisten hyvinvointiin. Ekosysteemipalvelut syntyvät bioottisten ja abioottisten pro-
sessien vuorovaikutuksesta ja niillä tarkoitetaan erityisesti ns. lopputuotteita. Luokitte-
lussa ovat mukana tuotanto-, säätely- ja ylläpito- sekä kulttuuripalvelut. Tuotanto- ja 
kulttuuripalvelut ovat lopullisia palveluita ja suoraan ihmisten hyödynnettävissä, sääte-
ly- ja ylläpitopalvelut voivat olla välillisiä tai lopullisia ekosysteemipalveluita asiayhtey-
destä riippuen. Tukipalvelut eivät ole mukana pääluokassa, koska niitä ei hyödynnetä 
suoraan ja ne ovat useiden lopputuotteiden tuotannon taustalla. Ympäristötilinpidossa 
ne on syytä huomioida muulla tavoin (Haines-Young & Potchin ym. 2012). Vaikka tu-
kipalvelut eivät ole mukana pääluokassa, järjestelmä sallii niiden sijoittamisen tarpeen 
mukaan alemman tason kategorioihin.  
 
CICES (V4/V4.1/V4.3) jakaa ekosysteemipalvelut viiteen eri tasoon (Section, Division, 
Group, Class, Class type). Kolme ylintä tasoa on esitetty taulukossa 2.  Ylimmän tason 
muodostavat perinteiset kolme pääkategoriaa: tuotanto-, säätely- ja ylläpito sekä kult-
tuuripalvelut. Nämä jaetaan edelleen tarkempiin ryhmiin ja esimerkiksi tuotanto-
palvelut jaettiin versiossa V4.1 neljään ”divisioonaan”: ravintoon, veden tarjontaan,  
bioottisiin materiaaleihin ja energiaan. Kaikissa seuraavissa alaluokissa määrittelyt edel-
leen tarkentuvat. Alaluokkien tarkoitus on tehdä luokituksesta käyttäjäystävällisempi ja 
tuoda samalla ekosysteemipalvelut entistä konkreettisemmalle tasolle. Luokittelua kehi-
tetään jatkuvasti ja myöhemmässa versiossa (V4.3) jaottelu poikkeaa jossain määrin 
edellä mainitusta. 
 
CICES:n tarkoituksena on palvella sekä ekosysteemipalveluiden kartoitusta ja arviointia 
että ekosysteemipalvelujen taloudellista tilinpitoa (ecosystem service accounting). Vaik-
ka CICES:n avulla mitataankin ”fyysisiä” palvelutuotoksia, on luokittelun avulla saadus-
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ta tiedosta hyötyä myös kestävyyden kokonaisvaltaisessa arvioinnissa. Perinteinen luon-
nonvarojen ja niitä ylläpitävien ja tuottavien ekosysteemien tilan seuranta on ensisijai-
sesti perustunut fyysisiin mittasuureisiin ja näin on myös ekosysteemipalvelujen osalta.  
 
Taulukko 2. Ekosysteemipalveluiden luokittelu CICES:n mukaan (V4, 2012) 
(www.cices.eu), kolme ylintä tasoa. 
 
Taso 1 (Section)  Taso 2 (Division) Taso 3 (Group)
Tuotantopalvelut  
(Provisioning) 

Ravinto 
 

Maakasvit ja eläinperäinen ravinto
Makean veden kasvit ja eläimet 
Merikasvit ja -eläimet 

Veden tarjonta Kulutusvesi
Maataloudessa käytetty vesi 
Teollisuuden ja energiakäytön vesi

Materiaalit Biomateriaalit
Energia Biomassapohjainen energia 

Säätely- ja ylläpitopalvelut  
(Regulation and maintenan-
ce) 

Biofysikaalisen 
ympäristön säätely

Biopuhdistus
Pidättyminen, sitoutuminen  

Virtausten säätely Ilmavirtausten säätely  
Vesien säätely 
Eroosion, maanvyörymien esto  

Fysikaalis-kemiallisen 
ympäristön säätely  

Ilman säätely 
Veden laadun säätely  
Maaperän muodostus ja maaperän 
laadun säätely

Bioottisen ympäristön 
säätely 

Elinkiertojen turvaaminen, elinym-
päristöjen ja geenipoolien suojelu
Tuholais- ja tautitorjunta (ml. hai-
talliset vieraslajit) 

Kulttuuripalvelut  
(Cultural) 

Symbolinen merkitys Esteettiset ja perintöarvot  
Henkiset arvot 

Älyllinen, 
kokemuksellinen mer-
kitys

Virkistys, yhteisöllinen toiminta  
Tieto, tietämys  
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3. INDIKAATTOREIDEN MÄÄRITTÄMINEN EKOSYSTEE-
MIPALVELUILLE JA TIEDON SAATAVUUS 

 

 

Edellisessä luvussa esitetyt ekosysteemipalveluita kuvaavat viitekehykset ovat olleet poh-
jana arvioitaessa ja määritettäessä sitä minkälaisilla indikaattoreilla ekosysteemipalvelui-
ta pitäisi mitata. Jokaisesta ekosysteemipalvelusta voidaan mitata useita eri asioita: pal-
velua tuottavan ekosysteemin tilaa ja toimintaa ja niissä tapahtuvia muutoksia, varsinai-
sia tuotettuja palveluita ja lopputuotteita tai yhteiskunnan tai yksilöiden saamaa hyvin-
voinnin lisäystä, hyötyjä tai niiden arvoa (esim. UNEP-WCMC 2011). Indikaattoritietoa 
tarvitaan siis koko ekosysteemipalveluiden syntyketjun osalta: biofysikaalisia mittareita 
tuotantopään ja toteutuneen käytön osalta ja sosio-ekonomisia mittareita käytön vaiku-
tuksesta ihmisten hyvinvointiin.  
 
Keskeistä on myös se, että arvioidaan ekosysteemipalveluiden käytön pitkän aikavälin 
kestävyyttä. Tätä painotetaan muun muassa kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen 
(CBD) ekosysteemilähestymistavassa, mutta yksittäisten ekosysteemipalveluiden osalta 
myös monissa muissa prosesseissa. Ekosysteemipalveluiden tuotannon kestävyyden 
arvioimiseksi tarvitaan tietoa useammalta ajankohdalta, tietoa ekosysteemin käytöstä ja 
mikäli mahdollista erityistä käytön kestävyyttä kuvaavaa indikaattoritietoa            
(UNEP-WCMC 2011). Joissakin tapauksissa käytön kestävyyttä on mahdollista arvioida 
kynnysarvojen avulla. Indikaattoreiden määrittelyssä on tärkeää myös systeemin ajalli-
nen rajaaminen oikein. Jos tarkastellaan ekosysteemien fenologiaan eli vuoden kiertoon 
tai ekosysteemin sukkessioon liittyviä hyötyjä, pitää indikaattori suhteuttaa ekosystee-
mipalvelun uudistumissykliin. Jos tavoitteena on tuottaa ekosysteemipalvelua kestävästi, 
palveluiden käyttö ei saa pitkällä aikavälillä ylittää niiden tuotantoa.  
 
Ekosysteemipalveluiden määrän ja laadun lisäksi on ymmärrettävä myös eri ekosystee-
mipalveluiden välisiä suhteita ja ekosysteemipalveluihin vaikuttavia ulkopuolisia tekijöi-
tä. DPSIR-viitekehyksen (kuva 5) (esim. Smeets ja Weterings 1999) mukaisesti tietoa 
olisi saatava ekosysteemiin kohdistuvasta paineesta (pressure) ja muutosta aiheuttavista 
yhteiskunnallista taustavoimista (drivers), ympäristön tai resurssin tilasta (tilaindikaat-
torit, state), muutosten aiheuttamasta vaikutuksesta (vaikutusindikaattorit, impacts) ja 
valituista toimenpiteistä (toimenpideindikaattorit, responses). Näistä tila- ja vaikutusin-
dikaattorit ovat yleisimpiä. Kaikkea ei voi eikä ole järkevää kuitenkaan yrittää mitata, 
vaan se mitä mitataan ja mitä indikaattoreita käytetään, riippuu tavoitteista ja tilantees-
ta. DPSIR-indikaattorien avulla saadaan tietoa erityisesti syy-seuraussuhteista. Näiden 
indikaattorien lisäksi tarpeellista voi olla käyttää myös indikaattoreita, jotka mittaavat 
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esimerkiksi toiminnan tehokkuutta (efficiency indicators) tai toteutuksen onnistumista 
(performance indicators), kuten etäisyyttä kestäväksi arvioidusta käytön tasosta (Smeets 
ja Weterings 1999).  
 

 

 
Kuva 5. DPSIR-viitekehys, esimerkkinä luonnon monimuotoisuus (lähde: Luonnontila.fi). 
 
De Groot ym. (2010) esittää kahdenlaisten indikaattoreiden käyttöä ekosysteemipalve-
luiden mittaamiseen: tilaindikaattoreita (state) ja ”suoritusta” (performance) mittaavia 
indikaattoreita. Näistä jälkimmäinen kuvaa sitä kuinka paljon palvelua voidaan kestä-
västi käyttää. Näillä mittareilla arvioidaan ennen kaikkea ekosysteemipalveluiden tuo-
tantoon tarvittavien ekosysteemien tilaa ja niiden käytön kestävyyttä. Ekosysteemipalve-
luiden käytöstä ihmisille syntyneen hyvinvoinnin lisäys ei ole näissä indikaattoreissa 
mukana.  
 
World Resources Institute on arvioinut Vuosituhannen ekosysteemiarvioinnissa      
(Millennium Ecosystem Assessment 2005) käytettyjen indikaattorien kykyä mitata pää-
töksenteon tueksi ekosysteemipalveluista tarvittavaa tietoa. Layken (2009) kirjoittamassa 
raportissa arvioidaan, että käytössä olevilla indikaattoreilla pystytään tällä hetkellä mit-
taamaan heikosti ekosysteemipalveluita. Monet Vuosituhannen ekosysteemiarvioinnissa 
esitetyt ja Layken (2009) vertailemat indikaattorit eivät heijasta ekosysteemipalveluiden 
moninaisuutta ja sosio-ekologista monimutkaisuutta, kuten tuotannon ja kysynnän ero-
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ja tai cascade-mallin vaiheita. Layken arvion mukaan indikaattoritietoa on saatavilla 
erityisesti tuotantopalveluista, mutta selvästi vähemmän säätely- ja kulttuuripalveluista. 
Raportissa korostetaankin säätely- ja kulttuuripalveluindikaattorien kehittämisen tärke-
yttä. Tällä hetkellä olemassa olevilla indikaattoreilla pystytään mittaamaan ennen kaik-
kea sellaisia palveluita, joilla on markkinat tai jotka ovat julkisen säätelyn kohteina. Tä-
mä koskee myös kulttuuripalveluita – esimerkiksi virkistyskäytöstä tai siihen liittyvästä 
matkailusta on olemassa parempaa tietoa kuin maisema-arvoista. Layken raportissa esi-
tellään myös tapoja arvioida vaikeasti mitattavia säätelypalveluita.    
 
YK:n ympäristöohjelma UNEP:n alaisen World Conservation Monitoring Centren laa-
jana asiantuntijatyönä tekemässä raportissa (UNEP-WCMC 2011) arvioidaan miten 
ekosysteemipalveluita tällä hetkellä mitataan ja miten mittausta olisi kehitettävä. Rapor-
tissa on tarkasteltu yhdentoista pääosin kansallisen ekosysteemipalveluarvioinnin indi-
kaattoreita. Globaalilla ja kansallisella tasolla indikaattoreita ja mitattua tietoa on tällä 
hetkellä useimmiten saatavilla tuotantopalveluista. Säätely- ja kulttuuripalveluista on 
jonkin verran tietoa. UNEP-WCMC:n arvion mukaan käytetty indikaattoritieto pohjau-
tuu useimmiten ekosysteemin rakenteeseen (määrä/kunto) tai palveluiden tarjontaan ja 
käyttöön tai hyötyjen arvoon. Näiden mittaaminen ainakin karkealla tasolla on suhteel-
lisen helppoa. Ekosysteemien toimintaan ja käytön kestävyyteen liittyviä indikaattoreita 
on käytetty vähän.  
 
Pohjoismaiden ekosysteemipalveluiden sosio-ekonomista merkitystä tarkastelleessa 
TEEB Nordic -hankkeessa (Kettunen ym. 2012) pyrittiin laatimaan kattavat listaukset 
niin tuotantopotentiaalia kuin kysyntää ja käyttöä koskevista indikaattoreista. Ekosys-
teemipalveluiden tuotantopotentiaalin kuvaamiseksi pyrittiin löytämään ensisijaisesti 
”suora indikaattori”. Jollei sellaista ollut saatavissa yritettiin valita ”epäsuora indikaatto-
ri” (engl. proxy indicator), jonka avulla voitiin kuitenkin päätellä jotain ekosysteemipal-
velun tilasta ja kehityksestä. Suorista indikaattoreista nostettiin esiin myös mahdollisuus 
käyttää useista osatekijöistä johdettavia ”yhdistelmäindikaattoreita” (composite indica-
tor) tai malleihin pohjautuvia indikaattoreita. Spatiaalisesti laskettavissa olevista yhdis-
telmäindikaattoreista voidaan esimerkkeinä mainita luonnon virkistyskäyttöpotentiaali, 
joka riippuu luonnontilaisesta ympäristöstä ja ihmisten matkustustottumuksista, tai 
pölytyspotentiaali, johon vaikuttavat pölytystä tarvitsevat kasvit ja niiden riippuvuusaste 
hyönteispölytyksestä, pölyttäjien lajimäärä ja runsaus sekä maiseman rakenne (kts. esim. 
Maes 2012b). Lisäksi on huomioitava, että esim. monien kulttuuripalveluiden kohdalla 
käytettävä indikaattoritieto on luonteeltaan selvästi kvalitatiivista ja sanallinen kuvaa-
minen on tällöin ainoa mahdollisuus. (Kettunen ym. 2012) 
 
Ekosysteemipalveluiden kysyntää ja toteutunutta käyttöä kuvaavien sosio-ekonomisten 
hyötyjen ”suorina indikaattoreina” pidettiin TEEB Nordicissa ensisijaisesti taloudellista 
arvoa, sosiaalista merkitystä (esim. työpaikkoja) tai terveyshyötyjä kuvaavia mittareita 
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(Kettunen ym. 2012). Vastaavasti epäsuorina sosio-ekonomisina proxy -indikaattoreina 
olivat monet tuotantopuolen biofysikaaliset ”suorat indikaattorit”. Myös TEEB Nordic    
-hankkeessa havaittiin suuriakin puutteita saatavilla olevien indikaattoritietojen katta-
vuudessa ja yhtenäisyydessä (Kettunen ym. 2012).  
 
TEEB-raporttien lisäksi etenkin ekosysteemipalvelujen tuotantokapasiteettia kuvaavien 
indikaattoreiden kehittelyä on viety eteenpäin Euroopan komission yhteistutkimuslai-
toksen (JRC) ja kansallisten tutkimuslaitosten muodostaman PEER-verkoston PRESS-
yhteishankkeessa (Maes ym. 2011, 2012b).  
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4.  SUOMESSA KÄYTETTYJÄ INDIKAATTOREITA EKOSYS-
TEEMIEN TUOTTAMIEN PALVELUJEN MITTAAMISESSA 

 
 

4.1  Biodiversiteetti 
 
Suomessa on kehitetty luonnon monimuotoisuuden yleisseurantaan soveltuvia indikaat-
toreita vuodesta 2004 lähtien (Auvinen ja Toivonen 2006). Indikaattorit ovat liittyneet 
tiiviisti luonnon monimuotoisuutta koskevan politiikan vaikutusten seurantaan. Niiden 
keskeisiä käyttötarpeita ovat olleet kansallisen biodiversiteettistrategian ja toimintaoh-
jelman väliarvioinnit (Hildén ym. 2005) sekä Suomen raportointi YK:n biodiversiteetti-
sopimukselle (Auvinen ym. 2010). Näiden hallinnollisten käyttötarpeiden ja niiden aset-
tamien vaatimusten ohella indikaattoreista on pyritty tekemään mahdollisimman yleis-
tajuisia, jotta niitä voitaisiin hyödyntää muun muassa opetuksessa ja mediassa (Auvinen 
2010).  
 
Biodiversiteetti-indikaattoreiden pääasiallinen julkaisukanava on internetsivusto Luon-
nontila.fi ja tämän englanninkielinen rinnakkaisversio Biodiversity.fi. Sivustoilla indi-
kaattorit on jäsennetty teemoittain Suomen yhdeksän pääelinympäristötyypin sekä kah-
den näitä poikkileikkaavan teeman – ilmastonmuutoksen ja vieraslajien – mukaan. 
Teemojen sisällä indikaattorit on edelleen jaoteltu edellä mainitun DPSIR-viitekehyksen 
mukaan paine-, tila-, vaikutus- ja toimenpideindikaattoreihin (Smeets ja Weterings 
1999). Toistaiseksi muutosten taustalla olevista yhteiskunnallisista taustavoimista     
(drivers) kertovia indikaattoreita ei ole kehitetty vaan indikaattorikokoelman viitekehys 
on ollut lähinnä luonnontieteellinen. Yksinkertaistettuna indikaattorit pyrkivät vastaa-
maan kysymykseen ”Miten Suomen luonto voi?”. 
 
Keskeisiä indikaattoreiden valintakriteerejä ovat olleet: 

‐ tietojen taustalla olevan seurannan tulee olla menetelmällisesti riittävän kehitty-
nyttä ja luotettavaa 

‐ seurannan tulee tuottaa määrällisiä aikasarjoja, joiden tulee ulottua mahdolli-
simman pitkälle menneisyyteen (minimissään noin 10 vuotta) ja joiden voidaan 
olettaa kertyvän tulevaisuudessakin (seurannan jatkuvuus mahdollista) 

‐ seurannan tulee olla kattavaa: mukaan on otettu pääsääntöisesti vain koko maan 
ja/tai koko pääelinympäristötyypin esiintymisalueen kattavat seurannat 
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Edellä mainitut kriteerit huomioiden indikaattorikokoelmaan on pyritty kokoamaan 
kaikki saatavilla oleva tieto, joka koskee aiheen kannalta riittävän merkittävää osaa ky-
seisestä elinympäristöstä tai sen lajistosta (minimissään noin prosentti elinympäristön 
kokonaispinta-alasta tai noin kymmenen lajin joukko). Lisäksi on painotettu sitä, että 
kaikkien teemojen sisällä olisi useampia indikaattoreita niin paineeseen, tilaan, vaiku-
tuksiin kuin toimenpiteisiinkin liittyen. 
 
Ekosysteemipalveluiden näkökulmasta biodiversiteetti-indikaattoreita voidaan käyttää 
etenkin ekosysteemipalveluiden tuotantopotentiaalin kuvaamiseen (vrt. esim. Haines-
Young ym. 2012). Biodiversiteetin tilaa kuvaavat indikaattorit kuvaavat yleisesti ottaen 
ekosysteemien kykyä tuottaa ekosysteemipalveluita. Tämä perustuu oletukseen, että 
monimuotoinen ja ”terve” ekosysteemi tuottaa yksipuolista ja häiriintynyttä ekosystee-
miä tehokkaammin useaa eri ekosysteemipalvelua samanaikaisesti (Bennet ym. 2009).  
  
Esimerkkejä tällaisista tilaindikaattoreista ovat indikaattorit ”Metsien ikärakenne” 
(ME8) ja ”Puulajisuhteet” (ME9) sekä Itämeren indikaattori ”Näkösyvyys” (IT5). 1900-
luvun puolenvälin jälkeen metsätalouden vallitsevaksi toimintamuodoksi vakiintunut 
metsikkömetsätalous on luonut etupäässä tasaikäisiä ja lajistoltaan yksipuolisia metsä-
kuvioita puuntuotannon tehostamiseksi. Nämä toimenpiteet ovat kallistaneet metsien 
ikäluokkarakennetta kohti nuorempia ikäluokkia ja vähentäneet puulajien monimuotoi-
suutta (esim. Kuuluvainen ym. 2004). Samalla kun yhden ekosysteemipalvelun tuotan-
toa on maksimoitu, biodiversiteettiä on heikennetty. Mikäli nämä muutokset ovat vä-
hentäneet biodiversiteetin lisäksi myös metsien potentiaalia tuottaa muita palveluja (pl. 
puuntuotanto), voidaan metsien ikärakennetta ja puulajisuhteita pitää käyttökelpoisina 
ekosysteemipalveluindikaattoreina.   
 
Toista tilaindikaattoriesimerkkiä, Itämeren näkösyvyyttä, kuvaava aikasarja on pisimpiä 
ympäristönmuutoksen seurantasarjoja Suomessa. 1900-luvun alusta 2000-luvulle tulta-
essa meriveden näkösyvyys on vähintään puolittunut Suomenlahdella ja Perämerellä 
sekä vähentynyt noin kolmanneksella Selkämerellä. Näkösyvyyden vähentyminen on 
johtunut muun muassa kasviplanktonin ja humuksen runsastumisesta merivedessä, 
mikä on taas vähentänyt merialueiden virkistyskäyttöarvoa ja useiden arvokkaina pidet-
tyjen kalalajien runsautta. Toisaalta näkösyvyyden vähenemiseen liittyvä rehevöitymi-
nen on kasvattanut meren perustuotantoa ja näin ollen hyödyttänyt useita muita kalala-
jeja sekä useita lintuja. Meren ekosysteemipalveluiden kohdalla ihmiset kuitenkin taval-
lisesti arvostavat puhtaaseen ja vähäravinteiseen meriveteen liittyviä palveluja voimak-
kaasti rehevöityneen meriveden tuottamia palveluita enemmän. Tässä mielessä nä-
kösyvyyttä kuvaava biodiversiteetti-indikaattori on hyvä Itämeren ekosysteemipalve-
luindikaattori, niin suoraan puhtaan veden kuin välillisesti muiden palvelujen (virkistys, 
kalat) tuotantopotentiaalin osalta. 
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Edellisten esimerkkien valossa näyttäisi siltä, että Luonnontila.fi -sivuston biodiversi-
teetti-indikaattorit ohjaavat huomiota erityisesti ekosysteemipalveluiden vaihtosuhtei-
siin (vaihtosuhteista ks. Elmqvist ym. 2011). Tätä korostaa edelleen se, että suurin osa 
Luonnontilassa paineindikaattoreina käytetyistä indikaattoreista kuvaa joko suoraan 
jotakin tiettyä tuotantopalvelua tai epäsuorasti sen hyödyntämisen tehokkuuteen liitty-
vää suuretta. Esimerkkejä tästä ovat soiden paineindikaattorit SU1–SU4, jotka kuvaavat 
erilaisia soiden käyttömuotoja. Suometsätalouteen liittyvät indikaattorit ”Soiden ojitus-
tilanne” (SU1) ja ”Soiden kunnostusojitus” (SU2) kuvaavat soiden puuntuotantopalve-
lun käytön tehokkuutta: sitä kuinka suuri osa soista on valjastettu tämän palvelun tehos-
tamiseen ja tehokkuuden ylläpitämiseen. Indikaattori SU3 kuvaa puolestaan turvetuo-
tantoa eli soihin kertyneen turpeen käyttöä etupäässä polttoaineena ja SU4 soiden muita 
käyttötapoja, joista pinta-alallisesti laajin on soiden käyttö maataloudessa. Näissä kaikis-
sa tapauksissa yhden tuotantopalvelun käytön on katsottu luovan merkittävän paineen 
suoluonnon monimuotoisuudelle.  Ekosysteemipalveluiden näkökulmasta indikaattorit 
kuvaavat yksittäisten tuotantopalvelujen kehitystä, mutta samaan aikaan myös palvelui-
den vaihtosuhteita ja epäsuorasti monen muun palvelun (esim. hiilensidonta, veden 
suodatus ja pidätys, suomarjat) kehitystä.  
     
Luonnontilan vaikutusindikaattorit kuvaavat eniten muutoksista kärsineiden lajien ja 
luontotyyppien tilannetta: uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä sekä EU:n direktiivien 
mukaisia lajeja ja habitaatteja. Niiden suora linkittäminen ekosysteemipalveluihin ei ole 
yksinkertaista. Ne kuitenkin kertovat muun muassa biodiversiteetin niistä osa-alueista 
(esim. maatalouden perinnebiotoopit, runsaslahopuustoiset luonnonmetsät), jotka ovat 
viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana kärsineet tiettyjen tuotantopalveluiden 
käytön tehostamisesta eniten. 
  
Luonnontilan toimenpideindikaattorit kertovat luonnon monimuotoisuuden suojelemi-
seksi ja palauttamiseksi tehdyistä toimista. Esimerkiksi elinympäristöjen ennallistamista 
kuvaavat indikaattorit kuvaavat toimenpiteitä, joilla on merkittäviä positiivisia vaiku-
tuksia esimerkiksi myös moniin säätely- ja ylläpitopalveluihin. Esimerkiksi soiden en-
nallistaminen edistää suolajien elinmahdollisuuksien lisäksi hiilen ja vedenkiertoon liit-
tyviä palveluja. 
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4.2 Metsä  
 

4.2.1 Taustaa kestävän metsätalouden kriteereistä ja indikaattoreista 
 
Suomessa Metsäntutkimuslaitos kerää ja tilastoi metsien tilaan ja käyttöön liittyvää tie-
toa. Tilastotietoa julkaistaan muun muassa metsätilastollisissa vuosikirjoissa. Monista 
indikaattoreista on tietoa saatavilla vuosikymmenien ajalta. Yksityiskohtaista tietoa met-
sävaroista on kerätty valtakunnan metsien inventoinneilla (VMI) jo 1920-luvun alusta.  
 
Kokonaisvaltaiseen metsätalouden kestävyyden arvioimiseen käytetään kestävän metsä-
talouden indikaattoreita. Suomessa käytössä olevat indikaattorit perustuvat yleiseu-
rooppalaisiin kestävän metsätalouden kriteereihin ja indikaattoreihin. Suomen indikaat-
torit ovat hyvin samanlaiset kuin yleiseurooppalaiset indikaattorit, mutta niihin on tehty 
joitakin kansallisia lisäyksiä ja muutoksia. Indikaattorien avulla tehty viimeisin arvio 
Suomen metsien tilasta on vuodelta 2011 (Maa- ja metsätalousministeriö ja Metsäntut-
kimuslaitos 2011). Raporttia on päivitetty tämän jälkeen (Parviainen ja Västilä 2012). 
    
Kestävän metsätalouden kriteerit ja indikaattorit perustuvat metsien kestävän hoidon ja 
käytön määritelmään, joka hyväksyttiin Helsingin metsäministerikonferenssissa vuonna 
1993 (Second Ministerial Conference on… 1993, Maa- ja metsätalousministeriö ja Met-
säntutkimuslaitos 2011). Metsien kestävä hoito ja käyttö määritellään siinä seuraavasti: 
 

”Metsien kestävä hoito ja käyttö tarkoittavat metsien ja metsämaiden hoitoa ja 
käyttöä siten, että säilytetään niiden monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumis-
kyky, elinvoimaisuus ja mahdollisuus toteuttaa nyt ja tulevaisuudessa merkityk-
sellisiä ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia toimintoja paikallisilla, kansallisilla 
ja maailmanlaajuisilla tasoilla, sekä siten, ettei aiheuteta vahinkoa muille 
ekosysteemeille.” 

 
Euroopan metsien tilaa on arvioitu yleiseurooppalaisia indikaattoreita käyttäen neljästi, 
ensimmäisen kerran 1990-luvun puolivälissä. Viimeisin arviointi on vuodelta 2011 
(FOREST EUROPE, UNECE and FAO 2011). Myös Suomen metsien tilaa on arvioitu 
neljästi näiden indikaattoreiden pohjalta (Maa- ja metsätalousministeriö ja Metsäntut-
kimuslaitos 2011). Eurooppalaisten metsäindikaattoreiden soveltamiseen liittyvä työ on 
jatkuvasti käynnissä. Esimerkiksi kriteerien ja indikaattoreiden käytännön soveltamista 
prosessissa mukana olevien maiden metsäpolitiikassa on arvioitu vuosien 2011–2013 
aikana Euroopan metsäinstituutin koordinoimassa ”Implementing Criteria and Indica-
tors for Sustainable Forest Management in Europe” -hankkeessa. Uusia aloitteita on 
myös tehty kestävän metsätalouden arvioinnin kehittämiseksi mm. kynnysarvojen mu-
kaanoton kautta.  
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Eurooppalaiset indikaattorit on jaettu kuuden kriteerin alle (FOREST EUROPE, UNE-
CE ja FAO 2011). Kriteerien toteutumista mitataan määrällisillä ja laadullisilla indikaat-
toreilla sekä yleisten toimintaperiaatteiden arvioimisella. Yleisillä toimintaperiaatteilla ja 
kuvailevilla indikaattoreilla tarkoitetaan ohjauskeinoja, toimenpiteitä ja sopimuksia kes-
tävyyden edistämiseksi (Maa- ja metsätalousministeriö ja Metsäntutkimuslaitos 2011). 
Määrällisiä indikaattoreita on 35.1     
 
Kestävän metsätalouden indikaattoreilla mitataan monia metsien tuottamia ekosystee-
mipalveluita ja niiden kehittymistä ajan myötä. Yleiseurooppalaisissa indikaattoreissa 
ekosysteemipalvelukäsite ei ole esillä, mutta tarpeeseen käsitellä ekosysteemipalveluita 
systemaattisemmin on havahduttu prosessin myötä. Suomen indikaattorilistaan on kui-
tenkin viimeisimmässä arvioinnissa lisätty uusi indikaattori, ”ekosysteemipalvelut”.  
Uusi indikaattori on kuvaileva ja luokiteltu tällä hetkellä kriteerin ”tuotanto ja käyttö” 
alle rinnakkaiseksi esimerkiksi metsien muiden tuotteiden kuin puutuotteiden kanssa.   
 
4.2.2 Miten kestävän metsätalouden indikaattorit mittaavat ekosysteemi-

palveluita? 
 

Suomessa käytetyt kestävän metsätalouden määrälliset indikaattorit on esitelty taulukos-
sa 3. Kriteerin 1 ”Metsävarat” metsäalan säilymiseen liittyvät indikaattorit eivät kuvaa 
suoraan varsinaisia ekosysteemipalveluita, mutta ne kuvaavat, Cascade-mallin mukai-
sesti, edellytyksiä metsien tuottamien ekosysteemipalveluiden olemassaololle ja kestäväl-
le tuottamiselle ja ovat siten ekosysteemipalveluiden mittaamisen kannalta oleellista 
metsien tilaa koskevaa indikaattoritietoa. Puuperäisten polttoaineiden käyttö ja puun 
käyttö rakentamisessa kuvaavat ekosysteemipalveluiden hyödyntämistä. Myös kriteeri 2 
”Terveys ja elinvoimaisuus” sisältää pääosin metsien tilaa kuvaavia indikaattoreita ja 
kuvaa siten edellytyksiä erilaisten ekosysteemipalveluiden tuottamiselle.  
 
Kriteerissä 3 ”Tuotanto ja käyttö” indikaattorit ”Vuotuisten markkinahakkuiden määrä 
ja arvo” ja ”Metsien muut kuin puutuotteet”, kuvaavat keskeisiä metsäekosysteemin 
tuotantopalveluita ja niiden arvoa. ”Virkistyspalvelujen saatavuus” ja ”Maksulliset pal-
velut” mittaavat kulttuuripalveluita, ja osin myös niiden arvoa. Metsäsuunnittelu (indi-
kaattori ”Metsäsuunnittelun kattavuus”) on keino turvata erilaisten ekosysteemi-
palveluiden tuotanto ja saatavuus. Kriteerin 3 alle on sisällytetty myös indikaattori 
”Ekosysteemipalvelut”. Kyseinen indikaattori ei ole määrällinen, vaan siinä lähinnä pyri-
tään kuvaamaan mitä ekosysteemipalvelut ovat. Virkistyspalveluita koskevaa tietoa saa-

                                                            
1 Metsiin liittyviä indikaattoreita ovat kehittäneet myös mm. de Groot ja van der Meer (2010). 
De Grootilla ja van der Meerillä on taulukkomuotoinen ehdotus yhteensä seitsemästätoista met-
sän ekosysteemipalvelun esimerkinomaisista tila- ja suorituskykyindikaattoreista. He toteavat, 
että kutakin indikaattoria voidaan mitata eri tavoin (esim. kirjallisuuden pohjalta, asiantuntija-
neuvotteluin, yhteisökokouksin, maastokäynnein tai kokeiden avulla (experiments)). 
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daan Metsäntutkimuslaitoksen mittavista ”Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen 
inventointi” -tutkimuksista. Virkistyskäyttöindikaattoreita on esitelty tarkemmin tieto-
laatikossa 1.  
 
Monimuotoisuutta (kriteeri 4) ei yleensä pidetä ekosysteemipalveluna, vaikka sen tietyt 
komponentit (esim. habitaatit) on usein sisällytetty säätely- ja ylläpitopalveluihin: esi-
merkiksi CICES V4.3  Group ”Lifecycle maintenance, habitat and gene pool” sisältää 
luokan ”Maintaining nursery populations and habitats”. Biodiversiteetti on välttämätön 
edellytys ekosysteemipalveluiden olemassaololle ja tuotannolle. Metsäindikaattoreissa 
monimuotoisuuskriteeri kuvaa ekosysteemin tilaa ja kriteerin alla olevat indikaattorit 
mittaavat pääosin monimuotoisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja monimuotoisuutta lisää-
viä keinoja.  
 
Suojametsillä (kriteeri 5) on merkitystä monissa Keski- ja Etelä-Euroopan maissa, mutta 
Suomessa merkitys on vähäisempi. Suomen indikaattoreilla arvioidaan pohjoisen met-
särajametsiä ja yleisemmin suojametsiä sekä metsätalouden vesistövaikutuksia. Metsät 
yleisesti samoin kuin erityisesti suojametsiksi tarkoitetut metsät lieventävät liikenteen 
aiheuttamia häiriöitä tai vähentävät maisemahaittaa. Erityisistä suoja- tai virkistysalueis-
ta voidaan antaa kaavamääräyksiä tai -suosituksia yleis- ja maakuntakaavoissa, joten 
tämäntyyppisten suojametsien määrä on jossain määrin arvioitavissa. Melu- ja pölyhait-
toja torjuvat kuitenkin myös muut kuin suojametsiksi erityisesti nimetyt metsät. Riittä-
villä metsäisillä suojavyöhykkeillä pystytään turvaamaan vesistöjen laadun säilyminen. 
Kestävän metsätalouden kriteereissä ei kuitenkaan ole indikaattoria, jolla arvioitaisiin 
tätä palvelua. Asiaa arvioidaan kuitenkin toisesta näkökulmasta ”Metsätalouden vesistö-
vaikutukset” -indikaattorilla.   
 
Kestävän metsätalouden kriteerillä 6 arvioidaan metsäsektorin yhteiskunnallista ja ta-
loudellista merkitystä. Käytössä olevat indikaattorit kuvaavat pääasiassa metsätalouden 
kannattavuuteen ja kansantaloudelliseen merkitykseen liittyviä asioita, mm. työllisyyttä 
ja metsäsektorin BKT-osuutta. Mittarit eivät kuvaa ekosysteemipalveluiden arvoa, vaan 
esimerkiksi niiden jatkojalostuksen merkitystä, eivätkä ne siten suoraan ole ekosystee-
mipalveluita kuvaavia indikaattoreita. Ne ovat kuitenkin tärkeitä arvioitaessa ekosys-
teemipalveluista saatavaa yhteiskunnallista hyötyä. Mukana on myös indikaattori ”Kult-
tuuriset ja henkiset arvot”. Indikaattorin avulla pystytään kuvaamaan niitä ekosysteemi-
palveluita, jotka kuuluvat kulttuuripalveluihin. ”Metsien julkiset hyödykkeet”                   
-indikaattori kuvaa erityisesti valtion toteuttamaa rahallista panostusta aineettomien 
hyötyjen tuottamiseen. 
  
Kaiken kaikkiaan kestävän metsätalouden kriteerien ja indikaattorien käyttö tuottaa 
monenlaista hyödyllistä tietoa metsien ekosysteemipalveluiden arvioimiseen. Niitä 
suunniteltaessa näkökulma on kuitenkin ollut ekosysteemipalveluajattelua kapeampi ja 
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siten pelkästään näiden indikaattorien avulla ei pystytä kokonaisvaltaisesti arvioimaan 
metsien tuottamia ekosysteemipalveluita ja niiden merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. 
FOREST EUROPE -prosessissa indikaattorijärjestelmän, ja kestävän metsätalouden ylei-
semmin, onkin ajateltu olevan käytännön sovellus paljon laajemmasta ekosysteemilä-
hestymistavasta. Nykyisellään indikaattorijärjestelmällä saadaan hyvin ja monipuolista 
tietoa metsien tilasta, mikä on perusta ekosysteemipalveluiden tuotannolle. Tietoa saa-
daan myös monista tuotantopalveluista (puu, muut kuin puutuotteet) ja osittain kult-
tuuripalveluista (virkistys, kulttuuriset arvot). Säätelypalveluista saatu tieto on melko 
vähäistä ja osin epäsuoraa. Täsmällistä tietoa kerätään kuitenkin hiilivarastosta ja suo-
jametsistä. Tukipalveluista tietoa ei juuri ole, mutta indikaattori ”Maaperän kemiallinen 
tila” mittaa välillisesti joidenkin tuki- ja säätelypalveluiden tilaa. Myös monimuotoi-
suusindikaattoreita on useita niin lajien uhanalaisuuteen kuin suojelualueiden laajuu-
teen liittyen. Kaikkiaan indikaattorijärjestelmällä pystytään keräämään monenlaista tie-
toa lopullisiin ekosysteemipalveluihin liittyen (kts. myös taulukko 1, s. 17), mutta ei juu-
rikaan väliasteen ekosysteemipalveluista. Mukana olevat indikaattorit ovat DPSIR-
viitekehyksen mukaisia. Toimenpideindikaattoreita on erityisesti kuvailevissa indikaat-
toreissa. Erilaisesta lähestymistavasta huolimatta kestävän metsätalouden indikaattorit 
tarjoavat hyvän pohjan ekosysteemipalveluindikaattorien kehittämiselle. 
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Taulukko 3. Kestävän metsätalouden kriteerit ja indikaattorit Suomessa (lähde:  Maa- ja 
metsätalousministeriö ja Metsäntutkimuslaitos 2011). B1-12 ovat kuvailevia indikaatto-
reita, niiden alla olevat indikaattorit määrällisiä indikaattoreita (numerointi yleiseu-
rooppalaisista indikaattoreista). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kriteeri 1: Metsävarat 
 

Kriteeri 2: Terveys ja 
elinvoimaisuus

Kriteeri 3: Tuotanto ja käyttö 

Metsäalan säilyttäminen 
ja lisääminen B.1 
 Metsäpinta-ala (1.1) 
 Puuston määrä (1.2) 
 Metsien ikäluokka-

rakenne (1.3) 
Metsien hiilitasapainon 
ylläpitäminen B.2 
 Metsien hiilivarasto 

(1.4)  
 Puuperäisten poltto-

aineiden käyttö (6.9) 
 Puun käyttö raken-

tamisessa (lisäindi-
kaattori) 

Metsien terveyden ja 
elinvoimaisuuden 
ylläpitäminen B.3 
 Ilman epäpuhtaus-

laskelmat (2.1) 
 Maaperän kemial-

linen tila (2.2) 
 Puiden harsuun-

tuminen (2.3) 
 Metsätuhot (2.4) 
 Ilmastonmuutok-

sen mahdolliset 
vaikutukset metsiin 
(lisäindikaattori) 

Puun tuotannon turvaaminen B.4 
 Puuston kasvu ja poistuma 

(3.1) 
 Vuotuisten markkinahakkui-

den määrä ja arvo (3.2)  
 Metsäsuunnittelun kattavuus 

(3.5) 
Palvelujen ja muiden kuin puu-
tuotteiden turvaaminen ja 
lisääminen B.5 
 Ekosysteemipalvelut (lisäindi-

kaattori) 
 Metsien muut kuin puutuot-

teet (3.3)  
 Maksulliset palvelut (3.4) 
 Virkistyspalvelujen saatavuus 

(6.10) 
Kriteeri 4: Monimuo-
toisuus 
 

Kriteeri 5: Suojamet-
sät 
 

Kriteeri 6: Yhteiskunnallinen ja 
taloudellinen merkitys 

Metsien monimuotoi-
suuden turvaaminen ja 
lisääminen B.6 
 Puulajikoostumus 

(4.1) 
 Metsänuudistami-

nen (4.2) 
 Luonnonmetsät (4.3) 
 Ulkomaiset puulajit 

(4.4) 
 Kuollut puuaines 

(4.5) 
 Geenivarat (4.6) 
 Metsäpeite maise-

matasolla (4.7) 
 Uhanalaiset metsäla-

jit (4.8) 
 Suojellut metsät 

(4.9) 

Metsien suojatoimin-
tojen ylläpitäminen ja 
lisääminen B.7  
 Metsärajametsät 

(5.1) 
 Suojametsät – inf-

rastruktuuri ja hoi-
detut luonnonvarat 
(5.2) 

 Metsätalouden 
vesistövaikutukset 
(lisäindikaattori) 

Metsätalouden taloudellisen kan-
nattavuuden ylläpitäminen B.8 
 Metsänomistus (6.1) 
 Metsäsektorin osuus brutto-

kansantuotteesta (6.2) 
 Yksityismetsätalouden puun-

tuotannon liiketulos (6.3) 
 Metsien julkiset hyödykkeet 

(6.4) 
 Metsäteollisuustuotteiden 

kulutus (6.7) 
 Puun ja metsäteollisuustuot-

teiden 
 ulkomaankauppa (6.8) 
Metsäsektorin työllisyyden ja 
työturvallisuuden edistäminen B.9 
 Metsäsektorin työvoima (6.5) 
 Työturvallisuus ja – terveys 

(6.6) 
Kansalaisten vaikutus- ja osallis-
tumismahdollisuuksien turvaami-
nen B.10 
Metsäalan tutkimus, opetus ja 
koulutus B.11 
Kulttuuristen ja henkisten arvojen 
säilyttäminen B.12 
 Kulttuuriset ja henkiset arvot 

(6.11)
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4.2.3 Indikaattoreiden tarkastelu CICES-luokittain ja täydennystarpeet  
 
Taulukossa 4 on esimerkkejä metsien ekosysteemipalveluista, joista Suomessa on ole-
massa mitattua tietoa. Luokittelun apuna on käytetty Saastamoisen ym. (2013b) esittä-
mää yksityiskohtaista CICES-luokittelua suomalaisten metsien tuottamista ekosystee-
mipalveluista. Suomen metsien tarjoamista tuotantopalveluista, erityisesti puukuituun 
liittyvistä, on olemassa runsaasti kvantitatiivista tietoa. Myös erityisesti virkistykseen 
liittyvistä kulttuuripalveluista kerätään tietoa. Säätelypalveluista on saatavilla vähemmän 
systemaattisesti kerättyä tai epäsuoraa tietoa.   
 
Suomen metsävaroja on inventoitu systemaattisesti lähes sata vuotta ja tiedot metsäva-
roista, niiden kehittymisestä ja arviot tulevaisuuden käyttömahdollisuuksista ovat maa-
ilman mittakaavassa poikkeuksellisen hyvät. Valtakunnan metsien inventoinnista vastaa 
Metsäntutkimuslaitos. Yksityiskohtaisten puustotietojen lisäksi VMI:ssä kerätään tietoa 
muun muassa avainbiotoopeista ja lahopuista, metsätuhoista ja maaperästä (Metsäntut-
kimuslaitos 2009). Myös muiden metsiin liittyvien tilastojen tuottajana ja raportoijana 
Metsäntutkimuslaitoksen rooli on keskeinen. Metsävarojen lisäksi Suomessa on tietoa 
runsaasti saatavilla muun muassa vuotuisista hakkuista ja kantorahatuloista ja muista 
puun käytön taloudellisista hyödyistä, jotka liittyvät CICES:in luokittelussa tuotantopal-
veluihin ja erityisesti luokkaan ”non-food vegetal fibres”. Myös puun energiakäyttöön 
liittyvää tietoa on olemassa. Puukuidun lisäksi käyttötietoa kerätään metsän muista 
tuotteista kuten marjoista, sienistä ja riistasta.  
 
Metsien tuottamista kulttuuripalveluista tutkittua ja kerättyä tietoa on erityisesti virkis-
tyskäytöstä (Tietolaatikko 1).  Metsien tuottamien säätelypalveluiden mittaaminen on 
tuotanto- ja kulttuuripalveluita huomattavasti hankalampaa. Suomen metsien kasvi-
huonekaasujen päästöjä ja poistumia arvioidaan vuosittain. VMI:n tietoja käytetään 
kasvihuonekaasupäästöjen inventaariossa. Metsien säätelypalveluiden säilymisestä saa-
daan osittaista tietoa esimerkiksi hakkuissa ja maanmuokkauksessa toteutetun vesien-
suojelun laadun arvioista. Arvioita tekee Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja 
Suomen metsäkeskus. Metsien monimuotoisuudesta, joka ei kuulu suoranaisesti mihin-
kään CICES-luokkaan, on olemassa paljon mitattua tietoa. Metsämaaperän tilaa on ar-
vioitu yksittäisissä tutkimuksissa ja ohjelmissa (Maa- ja metsätalousministeriö ja Met-
säntutkimuslaitos 2011).     
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TIETOLAATIKKO 1: Luonnon virkistyskäyttöä kuvaavat indikaattorit 
 
Virkistysmahdollisuuksien tarjonnalla tarkoitetaan kuntien ja valtion ylläpitämiä virkis-
tysalueita, reittejä ja virkistyspalveluja, joita kansalaiset voivat käyttää pääsääntöisesti 
maksuttomasti. Virkistysmahdollisuuksia tarjoavat myös yksityiset maanomistajat, joi-
den maita ja vesiä käytetään jokamiehenoikeudella. Virkistyskäytön kysynnällä tarkoite-
taan sitä miten paljon ja millä tavoin kansalaiset ja matkailijat käyttävät luonnonvaroja 
ja -ympäristöjä virkistykseen. Virkistyskäytön kysyntä kohdistuu luonto- ja ympäristö-
arvoiltaan erityyppisiin luontokohteisiin, maantieteellisesti eri alueille sekä jakautuu eri 
vuodenajoille, viikonpäiville ja vuorokaudenajoille. Virkistyskäytön kysyntää tarkastel-
laan pääasiallisesti lähiulkoilun näkökulmasta, mutta virkistyskäyttö kytkeytyy myös 
matkailuun.  
 
Kuntien ja valtion ylläpitämistä virkistysalueista, reiteistä ja virkistyspalveluista kootaan 
tietoa Suomalaisen liikunnan tietopankkiin, Suomen ympäristökeskuksen ja Metsähalli-
tukseen tietokantoihin. Vain valtion ylläpitämistä virkistysalueista on tietoa saatavissa 
kattavasti. Virkistyskäytön kysyntää mitataan tavallisesti keräämällä tietoa siitä, mihin 
ulkoiluharrastuksiin osallistutaan, miten usein harrastetaan, missä harrastaminen tapah-
tuu, miten paljon siihen käytetään aikaa ja rahaa. Virkistyskäytön kysyntää selvitetään 
väestöön kohdistuvilla kyselytutkimuksilla. Niistä laajin ja toistettavaksi suunniteltu on 
Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI) -tutkimukset, joiden 
pohjalta on laadittu Ulkoilutilastot 2000 ja 2010, ja jotka tarjoavat runsaan tietopohjan 
myös seurantaan. Metsähallitus on tehnyt kävijäseurantaa kansallispuistoissa ja valtion 
retkeilyalueilla, ja tuottaa säännöllisesti tietoa ko. alueiden virkistyskäytön laajuudesta ja 
sen muutoksista. Kuntien hallinnoimilla virkistysalueilla ei ole saatavissa vastaa tietoa 
kattavasti. Jokamiehenoikeudella tapahtuvasta virkistyskäytöstä saadaan tietoa LVVI      
-tutkimuksen kautta. Virkistyskäytön kysynnän ja tarjonnan tasapaino on keskeinen 
kysymys: miten paljon virkistysmahdollisuuksia tarvitaan, missä niitä pitäisi olla, ja mil-
loin virkistysmahdollisuuksia on riittävästi. Tähän liittyy myös kysymys kestävästä vir-
kistyskäytöstä, jolla on kaksi näkökulmaa. Toisaalta miten luontoympäristöä käytetään 
ja hoidetaan kestävästi, jotta virkistysmahdollisuudet säilyvät, ja toisaalta miten virkis-
tyskäyttöä ohjataan niin, ettei se heikennä luonnon tai virkistysmahdollisuuksien kestä-
vyyttä.    
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Luonnon virkistyskäyttöä on tarkasteltu kestävän metsätalouden näkökulmasta, kun 
Suomi on osa eurooppalaista ”Forest Europe” -prosessia. Mukana on virkistysmahdol-
lisuuksia ja käyttöä koskeva indikaattori (MCPFE Indicator 6.10: Accessibility for      
recreation and intensity of use). ”Suomen metsät 2011” -raportissa tätä indikaattoria 
kuvataan kansallispuistojen ja retkeilyalueiden kävijämäärien muutoksilla ja ulkoilun 
harrastamista kuvaavilla tunnuksilla. Suomen hallituksen hyväksymän Kansallisen met-
säohjelman (KMO) 2015 toteutumista seurataan myös erilaisilla mittareilla. KMO-
prosessia varten tehtiin vuonna 2010 selvitystyö (Sievänen 2010), jonka pohjalta KMO-
seurantaan suositeltiin käytettäväksi virkistyskäytön mittareiksi rakennettujen retkeily- 
ja ulkoilureittien määrää (km) ja reittityyppejä (tarjonta) sekä ulkoiluharrastamista ku-
vaavia tunnuksia kuten osallistumisosuuksia metsään liittyviin ulkoiluharrastuksiin, 
harrastuskertojen määrää vuodessa ja ulkoiluun käytettyä aikaa (kysyntä). Raportissa 
tehdään myös ehdotuksia erilaisiksi mittareiksi: virkistyskäytön yhteiskunnallinen mer-
kitys: julkisen sektorin panostus virkistyspalveluihin; taajama-metsiin ja lähivirkistys-
palveluihin liittyvä kysyntä: ulkoilukertojen määrä/1000 asukasta; taajamametsiin ja 
lähivirkistyspalveluihin liittyvä tarjonta: virkistykseen varustettujen alueiden ja ulkoilu-
reittien määrä/osuus seudulla, taajama-alueella ja taajaman ulkopuolella; tai virkistys-
käytön hyvinvointi- ja terveysvaikutusindeksi. Useimpien ehdotettujen mittareiden 
käyttöönoton esteenä on puutteellinen seuranta kuten ajantasaiset ja kattavat tietokan-
nat virkistystarjonnasta tai puuttuvat voimavarat hyödyntää jo olemassa olevien tieto-
lähteiden tietoja. Erityisen ongelmalliseksi on osoittautunut tiedonkeruu kuntasektoril-
ta, jonka panostus virkistyskäytön edellytysten luomiseen on suuri verrattuna valtioon.  
 
Sievänen, T. (toim.). 2010. Luontomatkailun, luonnontuotealan, virkistyskäytön ja metsäkult-

tuurin seurantamittarit. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest 
Research Institute 152. 55 s. ISBN ISBN 978-951-40-2227-2 (PDF). Saatavissa: 
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp152.htm.  

Suomen metsät 2011. Kestävän metsätalouden kriteereihin ja indikaattoreihin perustuen Met-
säntutkimuslaitos 2011. Maa- ja metsätalousministeriö 5/2011. 
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Taulukko 4. Joitakin esimerkkejä metsien tuotanto-, säätely- ja kulttuuripalveluista, jois-
ta on olemassa mitattua tietoa. Erityisesti puuntuotannosta on runsaasti erilaista tilasto-
tietoa saatavilla ja taulukossa on esitetty vain esimerkkejä olemassa olevasta tiedosta. 
Mitatun tiedon pääasiallinen lähde: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos). 
 
Tuotantopalvelut 

Ravinto  
Porojen määrä (kpl), lihatuotos (kg, eur) (aikasarja)
Luonnonmarjojen ja -sienten kauppaantulomäärät ja poimintatulot (pääla-
jeittain, aikasarja) 
Marjojen ja sienten kotitalouskäytöstä kansallisella tasolla periodista tilas-
to- (kotitaloustiedustelu/kulutustutkimus)  ja tutkimustietoa  (Itä-Suomen 
yliopisto)   
Riista- ja lintusaaliit (yksilöä, kg, eur)(päälajeittain, aikasarja) 

Materiaali  
Puu 
Markkinahakkuut, hakkuukertymä, puuston kasvu, puuston tilavuus  
(m3, puutavaralajeittain, aikasarja)  
Kantorahatulot (eur, aikasarja) 
Kestävä hakkuumahdollisuus (puulajeittain) 
 
Muut tuotteet (ei sisällä ravintokasveja) 
Jäkälän vienti (kg, eur, aikasarja) 
Metsäpuiden siemenkeräykset (kg, aikasarja)

Energia  
Puupolttoaineiden kokonaiskulutus (petajoulea, aikasarja)  
Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö (m3, aikasarja) 
Metsästä saatu energiapuu (m3, eur)

Säätelypalvelut 
Suojametsät 
Vesiensuojelun laatu yksityismetsissä ainespuun korjuussa ja maanmuok-
kauksessa (kvalitatiivinen, aikasarja)    
Kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat Suomen metsissä (milj. t CO2 
ekvivalenttia, aikasarja)

Kulttuuripalvelut 
Maisemanhoitoalueet 
Kansallispuistot, kansallispuistojen kävijämäärät 
Osallistuminen metsäluontoon liittyviin ulkoiluharrastuksiin (LVVI) 
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4.3  Maatalous  
 
4.3.1  Taustaa maatalouden ekosysteemipalveluista ja indikaattoreista 
 
Määritelmän mukaan maatalousekosysteemit ovat luonnon ekosysteemejä, jotka ovat 
ihmisen toimesta tarkoituksella yksinkertaistettu tuottamaan ihmiselle välttämättömiä 
hyödykkeitä ja palveluita (Swift ym. 2004). Maatalousekosysteemit ja niiden tuottamat 
ekosysteemipalvelut ovat suoraan sidoksissa maatalousmaan käyttömuotoon. Heleniuk-
sen ym. (2004) mukaan maatalousekosysteemejä voidaan tarkastella kolmella eri tasolla. 
Alin taso muodostuu yksittäisistä peltolohkoista, keskimmäinen taso avoimista peltoau-
keista ja laajemmista viljellyistä alueista ja ylin taso erilaisista maaseutumaisemista. 
Maatalouden tuottamat ekosysteemipalvelut vaihtelevat suuresti esimerkiksi sen mu-
kaan, onko alueen vallitseva maankäyttömuoto monokulttuuriin perustuva kasvinviljely 
vai kotieläintuotantoa tukeva nurmiviljely tai laiduntaminen. 
 
Maatalous tuottaa ensi sijassa tuotantopalveluiksi luokiteltavia ekosysteemipalveluita. 
Näitä tuotantopalveluita ovat ruoka, kuitu sekä energia. Kaikki tuotteet ovat markkina-
hyödykkeitä ja niiden tuotannon ohjaus tapahtuu markkinoiden kautta. Maatalouden 
tuottamat ekosysteemipalvelut ovat suoraan sidoksissa markkinahyödykkeiden tuotan-
toon. Ilman markkinahyödykkeiden tuotantoa maatalous ei tuottaisi ruuan ja kuidun 
tuotannon yhteydessä syntyviä ekosysteemipalveluita. Samaan aikaan maatalous hyö-
dyntää muiden ekosysteemien tuottamia ekosysteemipalveluita. Tällaisia palveluita ovat 
ainakin ravinteiden kierrätys, pölytys sekä luonnon biologinen tuholaistorjunta. Näiden 
ekosysteemipalveluiden merkitys korostuu etenkin maatalousekosysteemien ja muiden 
ekosysteemien reuna-alueilla. Maatalousympäristöllä ja maatalouden tuotantopäätöksil-
lä on näin ollen heijastusvaikutuksia myös maatalouden ulkopuolisiin ekosysteemeihin. 
 
Maatalouden ja maataloustuotannon vaikutusten seurantaa varten ei Suomessa ole ole-
massa yhtenäistä indikaattorikehikkoa. Julkiset indikaattorit on rakennettu maatalous-
tuotannon, maatalouden rakenteen ja maatalouden taloudellisen tilanteen seuraami-
seen. Tästä seuraa, että olemassa olevat indikaattorit ovat enimmäkseen puhtaita tuotan-
toindikaattoreita. Esimerkiksi maatalouden energiantuotannon seurantaan ei ole ole-
massa kattavia tai muiden sektoreiden kanssa vertailukelpoisia indikaattoreita. 
  
Maatalouden tuotanto-olosuhteisiin sekä tuotantotapoihin liittyviä indikaattoreita on 
ollut käytössä jo pitkään. Maatalouden ympäristövaikutusten arvioinnin merkitys on 
korostunut etenkin Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan myötä. Suoraan 
ympäristön tilaa mittaavien indikaattoreiden määrä on ollut kasvussa. Osaa näistä ym-
päristötekijöiden ja niissä tapahtuvien muutosten mittaamista varten muodostettuja 
indikaattoreita voidaan hyödyntää maatalouden ekosysteemipalveluiden kartoittamises-
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sa. Maatalouden luonteesta johtuen, niiden avulla ei kuitenkaan pystytä kattavasti kar-
toittamaan ja seuraamaan maatalouteen liittyvien ekosysteemipalveluiden kehittymistä. 
   
Suomessa on sovellettu ja hyödynnetty kansainvälisiä indikaattorikehikoita maatalou-
den kestävyyden ja ympäristötekijöiden huomioon ottamiseksi. Näitä kehikoita voidaan 
hyödyntää analysoitaessa maatalouden tuotantopalveluiden tarjonnan määrää ja siihen 
vaikuttavia tekijöitä. Maatalouden ekosysteemipalveluiden kokonaisvaltaisen mittaami-
sen ja edelleen arvottamisen kannalta kehikot tarjoavat kuitenkin vain osaratkaisuja. 
 
 
4.3.2  Olemassa olevia indikaattorikehikoita 
 
Euroopan unionissa on käytössä Maaseudun kehittämisohjelmien (Rural Development 
Programs, RDP) seurantaa varten rakennetut indikaattorikehikot. Indikaattoreiden ta-
voitteena on mahdollistaa kansallisesti toteutettavien ohjelmien vertailu yhteisön tasolla. 
Indikaattorijärjestelmää sovelletaan kaikissa EU:n jäsenmaissa. Ohjelmakaudet ovat 
pääsääntöisesti kestoltaan seitsemän vuotta. Indikaattoreita tarkistetaan ja muutetaan 
ohjelmakauden vaihtuessa. Vuosina 2007–2013 toteutettavan Maaseudun kehittämisoh-
jelman ylätason indikaattorit on esitetty liitteessä 1. Ohjelman ylätason indikaattorit on 
jaettu ohjelman tavoitteiden mukaisesti ylätason horisontaalisiin indikaattoreihin sekä 
ohjelman kokonaistavoitteiksi asetettujen kilpailukyvyn, ympäristön ja laajan maaseu-
dun kehittämisen mukaisiin indikaattoreihin. Näistä lähinnä ympäristöindikaattoreilla 
on suorempi linkki ekosysteemipalveluihin. 
 
Perustason indikaattoreiden lisäksi maaseudun kehittämisohjelmien toteutumista arvi-
oidaan erikseen määritettyjen sisältöindikaattoreiden perusteella (liite 1). Sisältöindi-
kaattorit ovat suoraan linkittyneet ohjelman yksittäisiin toimenpiteisiin. Niitä hyödyn-
netään toimenpiteiden tehokkuuden arvioinnissa ja analysoinnissa.  
 
Toinen Suomessa käytössä oleva kansainväliseen yhteistyöhön perustuva indikaattori-
kehikko on OECD:n maatalouden ympäristöindikaattorit. OECD:n indikaattorikehikko 
on selvästi EU:n maaseudun kehittämisohjelman arviointikehikkoa laajempi ja moni-
ulotteisempi. Indikaattorikehikko on jaettu kymmeneen kategoriaan. Näiden kategori-
oiden alla on mittareita maankäyttöön, ravinteisiin, maaperään, vesistöihin ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyen. OECD:n indikaattorikehikko on esitetty taulukossa 5. 
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Taulukko 5. OECD:n maatalouden ympäristöindikaattorit Suomeen sovellettuna (Lähde: 
OECD 2013). 

MAANKÄYTTÖ 
 Maa-ala Kokonaispinta-ala (Ha) 

Maatalousmaa Maatalousmaan määrä (Ha) 
Viljelty vilja-ala (Ha) 
Viljelty ala ja pysyvä  
kasvipeitteisyys (Ha) 
Laitumet (Ha) 
Muu maatalousmaa(ha)

Maatalousmaan muut luokittelut 
Niityt (Ha) 
Metsälaitumet (Ha) 

RAVINTEET (ravinnekäyttö) 
KASVINSUOJELUAINEET 
 Kasvinsuojelu-

aineiden käyttö
Kasvinsuojeluaineiden käyttö 
vaikuttavan aineen mukaan (tn) 

Kasvinsuojelu-
aineriski 

Kansalliset riski-indikaattorit 

ENERGIA  
 Energian kulutus Kokonaisenergian kulutus (tn 

öljyekvivalenttia)
Maatilojen suora energiankulutus (tn 
öljyekvivalenttia)

MAAPERÄ 
 Veden aiheuttama 

eroosio 
Eroosion alainen maatalousmaa 
herkkyysluokittaina

Tuulen aiheuttama 
eroosio 

Tuulen aiheuttaman eroosion alainen 
maatalousmaa herkkyysluokittain 

VESI 

 Veden laatu Nitraattipitoisuus
Fosforipitoisuus 
Torjunta-
ainejäämät

Pintavedet 
Pohjavedet 
Rannikkovedet 

Veden käyttö Vesistöresurssit
Maatalouden käytössä oleva vesimäärä
Kastelu

ILMA 
 Ammoniakki Ammoniakkipäästöt

Metyyli-bromidit Maatalouden metyyli-bromidipäästöt 
Kasvihuonekaasut Kasvihuonekaasujen kokonaismäärä 

Metaani (CH4)
Hiilidioksidi (CO2)

BIODIVERSITEETTI 

 Geneettinen 
monimuotoisuus 

Viljelykasvit
Siirtogeeniset viljelykasvit 
Eläimet

Lajien 
monimuotoisuus

Maatalousympäristön lintulajien määrä

Ekosysteemin 
monimuotoisuus

Viljelykäytön ulkopuolisten ja osittain 
ulkopuolisten maiden määrä 
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MAATALOUDEN HARJOITTAMINEN 
 Ravinteet Viljelysuunnitelmien piirissä olevan 

maatalousmaan määrä
Maaperä Ympärivuotinen kasvipeitteinen  
Biodiversiteetti Biodiversiteetin hoitosuunnitelman 

alainen pinta-ala
Luonnonmukainen 
tuotanto 

Luonnonmukaisen tuotannon alainen 
pinta-ala

SOSIO-EKONOMINEN 
 Tuotanto Maatalouden kokonaistuotantoindeksi 

(100 = 1999-2001) 

Viljan tuotantoindeksi(100 = 1999-
2001) 

Kotieläintuotannon tuotantoindeksi 
(100 = 1999-2001) 

Rakenne Maatalouden osuus bruttokansan-
tuotteesta
Maatilojen määrä
Maatalouskoneiden lukumäärä 

Työllisyys Maatalouden työvoiman määrä 
Kokonaistyövoima

Tuki Maatalouden kokonaistuki 
Kansallinen tukikerroin (PSE) 
Maataloustuen osuus kokonaistuesta 

 
Suomessa kerättävät maatalouden indikaattoritiedot noudattelevat monilta osin 
OECD:n ja Euroopan unionin tarpeisiin kerättäviä tietoja. Viime vuosina Suomessa on 
pyritty laajentamaan maatalouden indikaattoritietoja suoraan maataloustuotantoon 
liittyvien tekijöiden ulkopuolelle. Tämä indikaattoritietojen kerääminen ei kuitenkaan 
ole systemaattista, vaan työtä on tehty lähinnä erilaisten tutkimushankkeiden ja kehit-
tämisprojektien pohjalta. Suomessa systemaattisesti kerättävät maatalousindikaattorit 
on esitetty taulukossa 6. 
 
Maatalousmaan käyttöön ja maataloustuotantoon liittyvät indikaattorit ovat Suomessa 
erittäin kattavia. Politiikkaindikaattoreiden merkitys on ollut kasvussa etenkin Suomen 
EU-jäsenyyden aikana. Politiikkaindikaattoreiden merkityksen kasvu liittyy suoraan 
myös maaseudun kehittämisohjelmien arvioinnissa käytettävien toimenpiteiden seuran-
taan.  
 
Myös ympäristön tilaan sekä maatalouden ympäristövaikutuksiin liittyvien indikaatto-
reiden merkityksen kasvu liittyy osin politiikassa tapahtuneisiin muutoksiin. Maatalou-
den ympäristötukijärjestelmä toi mukanaan useita ympäristövaikutusten seurantaan 
kohdennettuja indikaattoreita. Samalla esimerkiksi perinnebiotoopit ja alkuperäisrotu-
jen kasvatus sekä niihin liittyvän geeniperimän säilyttäminen tulivat virallisesti osaksi 
maatalouden ympäristöpolitiikan seurantajärjestelmää. 
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Taulukko 6. Maatalouden indikaattorit Suomessa.  Lähde: Maatilatilastollinen vuosikirja 
(Tike) ja Suomen ympäristökeskus 
MAANKÄYTTÖMUOTOON LIITTYVÄT INDIKAATTORIT (tilaindikaattoreita)
Maatalousmaan määrä  
pellon käyttö vilja-ala

nurmi 
laidun 
luonnonhoitopelto

ha
ha 
ha 
ha

peltojen raivaus ja metsitys  ha
pientareet ja suojakaistat  ha
TUOTANTOINDIKAATTORIT (tilaindikaattoreita)
Tuotantoindeksit maatalouden 

kokonaistuotanto 
korjuuala 
keskisato 
keskituotos 
keskiteuraspaino 

indeksi 
 
ha 
kg/ha 
l/lehmä 
kg/eläin 

Volyymi-indeksit kokonaistuotannon arvo indeksi 
Rakenneindikaattorit tilojen lukumäärä lkm
 tilat tuotantosuunnittain lkm
 kotieläinten lukumäärä lkm
 kotieläinten lukumäärä/tila lkm
 keskipeltoala ha
 tuotannon keskittyminen välillisesti saatavissa 
TALOUDELLISET INDIKAATTORIT (tilaindikaattoreita)
Tuotosindikaattorit tuotos perushintaan milj. €
Pääomakanta brutto milj. €
MAATALOUSYMPÄRISTÖN OSAINDIKAATTORIT
Peltolintujen kannankehitysindeksit
Maatalousympäristöjen perhoset 
Kevätviljapeltojen rikkakasvit 
Maatalousympäristöjen uhanalaiset lajit
Maatalousympäristöjen direktiivilajit
Uhanalaiset luontotyypit 
Torjunta-aineiden käyttö 
Ravinnetase 
KULTTUURI-/GEENIPERINTÖINDIKAATTORIT
Alkuperäisrodut 
Lajikkeiden lukumäärä 
Maatalouden 
kulttuurimaisemat 
Perinnebiotoopit 
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POLITIIKKAINDIKAATTORIT  
Maatalouden ympäristötuki ympäristötuen piirissä oleva peltoala  
 ympäristötuen piirissä olevien tilojen lukumäärä  
 erityistukisitoumusten piirissä olevien tilojen 

lukumäärä
 erityistukisitoumusten lukumäärä  
Luonnonhaittakorvaus luonnonhaittakorvauksen alainen peltoala  
Maaseudun kehittämis-
ohjelmiin käytettävä rahoitus 
 
 
4.3.3   Indikaattorien tarkastelu CICES-luokittain ja täydennystarpeet 
 
Maatalouden osalta keskeinen maatalousekosysteemin luonteeseen liittyvä tekijä on 
päätös maatalousmaan käyttömuodosta. Vastaavia päätöksiä tehdään myös muissa 
ekosysteemeissä, mutta maatalouden lyhyen kiertoajan seurauksena tarjottavien palve-
luiden vaihtuvuus on nopeampaa. Maatalousekosysteemi ja sen tuottamat palvelut mää-
räytyvät sen mukaan, mitä kullakin peltolohkolla tuotetaan. Esimerkiksi monokulttuuri-
sen kasvinviljelyn ja monivuotisen nurmiviljelyn synnyttämät ekosysteemipalvelut voi-
vat olla hyvin erilaisia. Tästä seuraa, että maatalouden ekosysteemipalveluiden ja niiden 
seurannan osalta tärkein indikaattoriryhmä on maatalouden tuotantoindikaattorit, jotka 
kuvaavat maan käytössä tapahtuvia muutoksia. Nämä indikaattorit korostavat maata-
louden tuotantopalveluiden, ennen kaikkea ruuan tuotannon, merkitystä keskeisimpänä 
ekosysteemipalveluna. Maankäyttöön ja tuotantoon liittyviä indikaattoreita sisältyy 
kaikkiin edellä esitettyihin indikaattorikehikkoihin. 
 
Maatalouden ympäristöindikaattorikehikkoa voidaan hyödyntää suoraan maataloustuo-
tantoon liittyvien tekijöiden lisäksi myös ympäristöön liittyvien ekosysteemipalveluiden 
määrän ja määrässä tapahtuvien muutosten mittaamiseen. Etenkin maataloustuotannon 
negatiivisia vaikutuksia eri ekosysteemeihin ja niiden tuottamiin ekosysteemipalveluihin 
(ecosystem disservices from agriculture) voidaan arvioida OECD:n ympäristöindikaat-
toreiden kautta. 
 
Taulukossa 7 esitetään yhteenvetona edellä mainittuihin indikaattorikehikkoihin perus-
tuen esimerkkejä maatalouden ekosysteemipalveluista, joista Suomessa on olemassa 
mitattua tietoa. Luokittelun pohjana on käytetty Arovuoren ym. (2013) esittämää yksi-
tyiskohtaista CICES-luokittelua.  
 
  



45 

Taulukko 7. Esimerkkejä maatalouden tuotanto-, säätely- ja kulttuuripalveluista, joista 
on olemassa mitattua tietoa.  

Tuotantopalvelut 
Ravinto  

maatalouden kokonaistuotanto (indeksi, aikasarja saatavilla) 
viljelyala (ha, lajikkeittain, aikasarja) 
keskisato (kg/ha, lajikkeittain, aikasarja) 
kokonaistuotannon arvo (indeksi, sektoreittain) 
kotieläinten lukumäärä (lkm, aikasarja) 
lihan tuotanto (kg, lihalajeittain, aikasarja) 
maidon tuotanto (litraa) 

Materiaali  
maatalouden tuottamat kuidut 
villa (tuotannon arvo, määrä kansantalouden tilinpidossa) 
vuodat (tuotannon arvo, määrä kansantalouden tilinpidossa) 
orgaaniset lannoitteet (lannan määrä, ei aikasarjaa) 
alkuperäisrodut (lukumäärä) 

Energia  
energiakasvit (pinta-ala ha, lajikkeittain) 

Säätelypalvelut 
Vesien säätely  

suojakaistojen pinta-ala (ha, aikasarja) 
kasvipeitteinen pinta-ala (ha, aikasarja) 
laidunala (ha, aikasarja) 
kesantoala (ha, aikasarja) 

Kulttuuripalvelut 
perinnebiotoopit (lkm)  
kulttuurimaisema (luokittelu, maakuntakaavassa)

 
 
Maatalouden tuottamien muiden tuotantopalveluiden kuin ruoantuotannon, eli käy-
tännössä kuidun ja energian tuotannon, mittaamiseen ei nykyisellään ole vertailukelpoi-
sia ja kokonaisvaltaisia indikaattoreita. Vaikka esimerkiksi EU:n Maaseudun kehittä-
misohjelmien seurantaa varten rakennettu indikaattorikehikko asettaa ilmastonmuutok-
sen ja sen torjuntaan tähtäävän politiikan mittareiksi maataloudessa energian tuotan-
toon käytetyn maatalousmaan määrän ja tuotetun energian määrän, ei näihin indikaat-
toreihin tarvittavaa tietoa pystytä tällä hetkellä Suomessa mittaamaan. Yleistettynä tä-
män niin sanotun non-food tuotannon osalta löytyy ainoastaan hajanaisia indikaattori-
tietoja. Taulukossa 8 on esimerkkejä maatalouden ekosysteemipalveluiden mittaamisen 
kannalta tarpeellisista tuotantopalveluindikaattoreista, joista kuitenkaan ei vielä ole tie-
toa saatavissa.  
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Taulukko 8. Maatalouden ekosysteemipalveluiden kannalta hyödyllisiä indikaattoreita, 
joista ei ole vielä tietoa saatavilla. 

Merkitys Indikaattori Ekosysteemivaikutus huom. 
Maankäyttö moni-/yksivuotisten 

kasvien viljelyala 
viljelykierto, lajien 
määrä, eroosion tor-
junta

välillisesti lasketta-
vissa 

 tilusrakenne yksittäisten maata-
lousekosysteemien 
laajuus 

keskilohkokoko, 
lohkojen luku-
määrä, lohkojen 
väliset etäisyydet

Energia 
 biomassan määrä maatalouden tuotan-

topalveluiden mit-
taaminen

 

 maatalouden tuot-
tama kokonaisener-
gia 

maatalouden tuotan-
topalveluiden mit-
taaminen

 

Kuidun tuotanto kuitujen kokonais-
tuotanto maatalou-
dessa 

maatalouden tuotan-
topalveluiden mit-
taaminen

 

 
 
Euroopan unionin Maaseudun kehittämisohjelman seurantaan tarkoitettujen indikaat-
toreiden osalta Suomessa voidaan kuitenkin maatalouden tuottamien ekosysteemipalve-
luiden osalta hyödyntää muita maatalouden ympäristötekijöihin liittyviä indikaattoreita 
(kts. liite 1). Biodiversiteettiin, veden laatuun ja maaperään liittyvät indikaattorit kuvaa-
vat maatalousekosysteemeissä tapahtuvien muutosten vaikutuksia hyvin myös Suomes-
sa. Ylätason horisontaaliset mittarit sekä kilpailukykyyn ja maaseudun kehittämiseen 
liittyvät indikaattorit eivät ole relevantteja mittareita maatalouden ekosysteemipalvelui-
den kannalta Suomessa. 
 
Yhteenvetona voi todeta, että maatalouden osalta ei ole olemassa sellaista indikaattori-
tietoa, jonka perusteella maatalouden ekosysteemipalveluja pystyttäisiin kokonaisvaltai-
sesti arvioimaan. Maataloustuotantoon liittyvien ekosysteemipalveluiden arvioiminen 
voidaan olemassa olevan tiedon perusteella tehdä ainakin ruuan tuotannon osalta hyö-
dyntämällä tuotantofunktio- ja markkinahintaperusteisia menetelmiä. Yleisesti ottaen 
tuotantopalveluista on melko hyvin mitattua tietoa saatavilla, varsinkin ruoantuotan-
toon liittyvää tietoa. Säätelypalveluista ja kulttuuripalveluista mitattua indikaattoritietoa 
on vähemmän tai heikosti. Maatalouden markkinattomien hyödykkeiden ja palveluiden 
arvioiminen vaatii uusien ja aikaisempaa tarkempien indikaattoritietojen keräämistä. 
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4.4 Suot 
 

4.4.1 Taustaa soiden ekosysteemipalveluista 
 

Suoluonnon tilaa pidetään Suomessa heikentyneenä. Heikentymisen suurimpana syynä 
on ollut 1960-luvulla alkanut soiden laajamittainen ojitus metsätalouden edellytysten 
parantamiseksi. Taloudellisesti tärkeimpinä soiden tarjoamina hyötyinä on pidetty 
energiaturvetta ja ojitusten myötä lisääntynyttä puuntuotantoa, mutta erityisesti viime 
aikoina on havahduttu luonnontilaisten soiden tarjoamiin muihin ekosysteemipalvelui-
hin kuten hiilivarastojen kertymiseen sekä veden laadun parantamiseen ja veden mää-
rän säätelyyn. Valtioneuvosto teki vuonna 2012 periaatepäätöksen Suomen soiden ja 
turvemaiden vastuullisesta ja kestävästä käytöstä ja suojelusta. Periaatepäätöksen yhtenä 
tavoitteena on, nimensä mukaisesti, pyrkiä sovittamaan yhteen soiden ja turvemaiden 
käyttöä sekä suojelua. Periaatepäätöstä edeltäneessä Suostrategiassa ekosysteemipalvelut 
nostettiin keskeiseksi käsitteeksi.  
 
 
4.4.2 Tunnistettuja ekosysteemipalveluja ja niitä kuvaavia indikaattoreita 
 
Puuntuotantoa ja turvevaroja koskevaa tilastotietoa ovat keränneet muun muassa Met-
säntutkimuslaitos (Metla) ja Geologian tutkimuskeskus (GTK). Metla on kerännyt mar-
jojen ja sienten satotietoja, mutta määrät koskevat myös kivennäismaita (Metsäntutki-
muslaitos  2012). Itä-Suomen yliopistossa on kuitenkin tehty arvio puolukan ja musti-
kan sadoista soilla. Muiden ekosysteemipalveluiden osalta tietojen keruu on ollut vaihte-
levaa tai epäsuoraa (valuma-alueen alapuolisten vesistöjen vedenlaatu, ks. luku 4.5). 
Suomen ympäristökeskuksessa on kerätty tietoa soiden ojitustilanteesta paikkatietome-
netelmin. Lisäksi monet Suomen ympäristökeskuksen Luonnontila.fi -sivuston suo-
luonnon biodiversiteettiä koskevat indikaattorit voivat antaa suuntaa myös ekosystee-
mipalveluiden muutoksista (ks. luku 4.1). 
 
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa SuoEko-hankkeessa on tarkasteltu soiden 
tarjoamia ekosysteemipalveluita ja pohdittu myös niitä kuvaavien indikaattoreiden käyt-
töä (Jäppinen 2013). Kirjallisuuteen pohjautuen suoekosysteemien tärkeimmiksi tunnis-
tetut ekosysteemipalvelut on esitetty taulukossa 9. Ekosysteemipalvelujen palauttaminen 
on noussut luonnon monimuotoisuuden ylläpidon rinnalle yhdeksi ennallistamisen 
tärkeimmistä tavoitteista, mihin muun muassa EU:n biodiversiteettistrategiakin tähtää. 
Soiden tila riippuu ennen kaikkea hydrologiasta, mihin myös suota ympäröivien aluei-
den maankäytöllä voi olla suuri vaikutus. Muutos suon vesitaloudessa tarkoittaa aina 
muutosta suoekosysteemin prosesseissa ja toiminnoissa, mikä puolestaan heijastuu 
muutoksina ekosysteemipalveluissa. Ojitus muuttaa suoekosysteemin keskeisiä toimin-
toja, mikä heikentää tai hävittää erityisesti soiden säätely- ja tukipalveluja. Se saattaa 
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vaikuttaa myös tuotanto- ja kulttuuripalveluihin, sillä ojituksen myötä muun muassa 
soiden hilla- ja karpalosadot sekä riistalintukannat ovat pienentyneet ja virkistysarvot 
heikentyneet (Jäppinen  2013). 
 
 
4.3.3 Indikaattoreiden tarkastelu CICES-luokittain ja täydennystarpeet  
 
CICES-luokittelun (v. 4.3) perusteella sellaisia tuotantopalveluita kuvaavia indikaattori-
luokkia (Class), joista seurantaindikaattoreita on saatavilla, ovat luonnonvaraisten kas-
vien ja eläinten hyödyntäminen, kuidut ja muut materiaalit sekä energiaksi käytettävät 
kasviperäiset tuotteet. Tuotantopalveluista huonommin on tilastoitu esimerkiksi geneet-
tisten resurssien hyödyntäminen ja soiden merkitys juomaveden ja muuhun tarkoituk-
seen otetun veden käytössä. Energiaturpeen sisällyttämisestä ekosysteemipalveluihin on 
käyty paljon keskustelua. CBD:n ekosysteemilähestymistavan mukaisessa määrittelyssä 
ekosysteemipalvelut ovat niitä ekosysteemien tuottamia hyödykkeitä, joita voidaan kes-
tävästi hyödyntää hävittämättä alkuperäistä ekosysteemiä tai aiheuttamatta häiriöitä, 
joista ekosysteemi ei toivu alkuperäiseen tilaan. Näin tulkiten energiaturpeen luokitte-
leminen ekosysteemipalveluksi on kyseenalaista. Hyvin pitkän ajan, eli vähintään sato-
jen vuosien, kuluessa suoekosysteemi voi syntyä paikalle uudelleen, mutta tätä ei tiedetä 
varmasti ja myös riskit ovat suuret. Toisen laveamman tulkinnan mukaan ekosysteemi-
palveluja ovat myös ekosysteemin ”kertakäyttöpalvelut”, jolloin käytön jäljiltä jäljellä on 
toisenlainen muuttunut ekosysteemi, jonka tuottamat palvelutkin ovat muita kuin alku-
peräisen suoekosysteemin palvelut. Jälkimmäisessä tapauksessa ollaan kuitenkin peri-
aatteellisesti lähempänä uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämistä kuin ekosys-
teemipalveluiden kestävää hyödyntämistä. 
 
Soiden tuottamissa säätely- ja ylläpitopalveluissa sekä eliöiden että ekosysteemien välil-
linen vaikutus esimerkiksi suodatus- ja sidontaprosesseihin on merkittävä, mutta indi-
kaattoritietoa ei ole saatavilla eikä sitä seurata. Korjaavissa puhdistuspalveluissa         
(bioremediation) ei soiden roolia tunneta. Hydrologinen kierto ja vedenpidätys on soi-
den kohdalla erittäin merkittävä säätelypalvelu, mutta tietoa sitä kuvaavista indikaatto-
reista ei ole saatavilla. Myös tulvasuojelun kannalta monilla soilla on keskeinen merki-
tys, mutta indikaattoritietoja ei ole kattavasti saatavilla. Myös pölytyksen, siementen 
leviämisen ja biologisen torjunnan osalta soilla on merkitystä, mutta biologisia vuoro-
vaikutuksia ei tunneta kovinkaan yksityiskohtaisesti. Globaalin ilmastonsäätelyn ja il-
mastonlämpenemisen hillinnän kannalta soiden hiilivarastot ovat erittäin merkittäviä. 
On olemassa jonkin verran tietoa, joista indikaattorin kehittäminen voisi onnistua mel-
ko helposti. Tietoa on saatavilla esimerkiksi turvepaksuuksista. Paikallisen mikroilmas-
ton säätelyssä soilla on perinteisestikin tunnistettua merkitystä keväisinä hallapaikkoina, 
mutta toisaalta loppukesästä soihin varastoitunut lämpö tasoittaa pienessä mittakaavas-
sa lämpötilanvaihteluja. 
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Kulttuuripalveluiden CICES-luokista lähes kaikki on tunnistettavissa myös suoekosys-
teemeistä, mutta indikaattoritietoa on hajanaisesti saatavissa. Ylipäätään suoekosystee-
mien osalta korostuu niiden merkitys säätely- ja ylläpitopalveluiden tarjoajina, ja tuo-
tantopalvelullinen merkitys on moniin muihin ekosysteemeihin verrattuna pieni. Tämä 
säätelypalveluiden heikko tuntemus ja arvostus on myös todennäköisesti ollut syynä 
siihen, että soiden luonnontilaisuutta on pyritty ihmistoiminnalla voimakkaasti muok-
kaamaan tuotantopalveluja suosivaan suuntaan. 
 
Taulukko 9. Esimerkkejä tunnistetuista soiden tuottamista ekosysteemipalveluista sekä 
niitä koskevien indikaattoritietojen saatavuus Suomessa (Jäppinen ym. 2013).  

 CICES-
luokka 

Seurantaindikaattori saa-
tavilla

Lähde 

Tuotantopalvelut 
Raakapuu 

 
Materiaali kyllä (k) 

 
Metsätilastollinen 
vuosikirja 2011

Soiden maatalouskäyttö Ravinto ei (e)  
Marjat ja sienet Ravinto k/e (osittain, esim. suo-

marjat)
Metla 

Riista Ravinto k/e (osittain, riistatilastot) RKTL 
Puhdas vesi Ravinto e  
Lääkekasvit ja turvehoi-
dot 

Materiaali e (välillisesti tilastoista)  

Energiaturve ja kasvutur-
ve 

Energia k (sekä turvevarat että 
käyttö)

GTK, Vapo 

Turvetekstiilit Materiaali e  
Säätelypalvelut   
Hiilen kierto, varastointi 
ja ilmastonmuutoksen 
hillintä 

 e (yksittäisiä tutkimuksia)  

Veden kierto ja puhdis-
tus 

 e (yksittäisiä tutkimuksia)  

Kulttuuripalvelut   
Koulutus ja tutkimus  e  
Virkistyskäyttö ja suo-
matkailu 

 k/e (kansallispuistojen 
osalta tietoja, yksittäisiä 
tutkimuksia)

Metsähallitus 

Taide  e  
Tuki-/ylläpitopalvelut   
Yhteyttäminen  e  
Kasvualustan muodostus  e  
Ravinteiden kierto  e (yksittäisiä tutkimuksia)  
Veden varastointi  e (yksittäisiä tutkimuksia)  
Resilienssi  e  
Biologisen monimuotoi-
suuden ylläpito 

 e  
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4.5  Sisävedet  
 

4.5.1  Taustaa sisävesien ekosysteemipalveluista 
 
Ekosysteemipalveluiden näkökulmasta katsottuna sisävedet poikkeavat muista elinym-
päristöistä siinä, että niitä on erityisen vaikea tarkastella muista elinympäristöistä irral-
laan. Vaikka kaikkien elinympäristöjen ekosysteemipalveluiden taustalla olevat prosessit 
ovat jossain määrin yhteydessä toisiinsa, sisävesien kohdalla vuorovaikutus on poik-
keuksellisen voimakasta. Lähes kaikki vesiekosysteemeissä käytössä olevat ravinteet ja 
orgaaninen aines (energia) ovat alun perin lähtöisin maaekosysteemeistä. Ne ovat joko 
huuhtoutuneet sinne pinta-, pintakerros- tai pohjavesivalunnan mukana tai ajautuneet 
vesistöön suoraan esimerkiksi lehtikarikkeena (esim. Muotka ym. 2004, Cummins 
1979). Jonkin verran energiaa ja ravinteita päätyy vesistöihin myös sadannan mukana 
tai suoraan vesialtaiden maaperästä liukenemalla tai kasvien juurien ottamana. Keski-
määrin vesistöjen ominaisuudet määräytyvät kuitenkin ennen kaikkea niitä ympäröi-
vien maaekosysteemien ominaisuuksien ja niillä tapahtuvan maankäytön mukaan. Sisä-
vesien kohdalla olisikin usein perustellumpaa tarkastella kokonaisia valuma-alueita ja 
näin ollen maa- ja vesiekosysteemien muodostamia kokonaisuuksia kuin pelkkiä vesis-
töjä.  
 
Voimakkaan maaekosysteemivaikutuksen lisäksi sisävesien ekosysteemipalveluiden 
määrittelyä vaikeuttaa veteen liittyvien abioottisten ja bioottisten ominaisuuksien se-
koittuminen. Esimerkiksi veden virtaamisen hyödyntämistä energian tuotannossa tai 
tavaroiden kuljettamisessa voidaan yhtäältä pitää ekosysteemipalveluna (Aylward ym. 
2005). Toisaalta sama palvelu olisi ihmisten hyödynnettävissä, vaikka vedessä ei olisi 
lainkaan elämää. Mikäli ekosysteemipalveluista puhuttaessa halutaan painottaa ekosys-
teemipalveluiden riippuvuutta luonnon monimuotoisuudesta, ei tällaisia veden fysikaa-
liseen liikkeeseen perustuvia hyötyjä voida pitää ekosysteemipalveluina. Näin on tehty 
esimerkiksi CICES-luokittelussa (Haines-Young ja Potchin 2012). On niin ikään tulkin-
nanvarainen kysymys, kuinka pitkälle muita hydrologiseen kiertoon liittyviä toimintoja 
kuten tulvasuojelua voidaan pitää ekosysteemipalveluna.  
 
Esimerkiksi Pohjanmaalla tehdyt lukuisat historialliset järvenlaskut ovat vähentäneet 
tulvavesiä pidättävien altaiden tilavuutta ja näin olleen lisänneet niiden alapuolisten 
vesistöjen tulvariskiä. Kuitenkaan järvialtaiden pidättämien vesimassojen kohdallakaan 
ei ole kyse varsinaisesti vesiekosysteemin toiminnan tuottamasta palvelusta vaan fysi-
kaalisesta vesialtaan tilavuudesta ja siitä riippuvasta järven potentiaalista hidastaa veden 
läpivirtausta. Vesistöihin liittyy myös useita ekosysteemihaittoja, esimerkiksi juuri tul-
via. Tällaisten haittojen ehkäisemiseksi on mm. luotu keinotekoisia sisävesiä, tekoaltaita. 
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CICES-luokittelussa hydrologiseen kiertoon liittyvät prosessit on kuitenkin luettu 
ekosysteemipalveluiksi. 
 
Sisävesien kohdalla keskeisimpänä ekosysteemipalveluna voidaan pitää puhdasta vettä. 
Puhdas vesi on keskeinen useiden käyttötarpeiden kannalta. Se on elintärkeää ihmisille 
suoran talousvesikäytön muodossa, mutta hyvä vedenlaatu edesauttaa veden käyttöä 
myös muissa tarkoituksissa kuten kastelu- ja prosessivetenä.  Puhdas vesi on hyvin tär-
keää useimpien veteen liittyvien kulttuuripalveluiden kannalta. Esimerkiksi vesistöjen 
monet virkistyskäyttöarvot kärsivät, jos vesi on liian ravinteikasta tai muuten saastunut-
ta.  
 
Puhdas vesi on yhteydessä myös monien vesiekosysteemeissä elävien lajien edustamiin 
tuotantopalveluihin kuten talouskaloihin, rapuihin ja riistalintuihin. Taloudellisesti ar-
vokkaiden kalalajien kannat ovat keskimäärin runsaampia puhtaassa vedessä kuin esi-
merkiksi rehevöityneissä vesissä, vaikka poikkeuksiakin tästä on – esimerkiksi taloudel-
lisesti arvokas kuha, joka hyötyy rehevöitymisestä tiettyyn pisteeseen saakka. Sisävesien 
riistalintujen runsaus on usein suurimmillaan verrattain rehevillä vesistöillä, mutta täs-
säkin tapauksessa runsaus vähenee, jos rehevöitymiskehitys etenee liian pitkälle.  
 
Kaiken kaikkiaan puhdas vesi on enemmän valuma-alueen kuin vesistön itsensä tuot-
tama ekosysteemipalvelu. Vesistöissä itsessään on vähän biologisia prosesseja, jotka 
puhdistaisivat vettä. Jonkin verran ravinteita sedimentoituu riittävän hiljaa virtaavien 
vesistöjen pohjalle esimerkiksi kuolleiden levien ja kasvien mukana. Samaan aikaan 
pohjan varastoituneita ravinteita ja haitallisia aineita vapautuu kuitenkin takaisin vesi-
patsaaseen pohjan ekologisten prosessien myötä. Hiilitaseen osalta suomalaiset järvet 
ovat useimmiten nettotuottajia. Kaiken kaikkiaan ainekiertoihin liittyvät ekosysteemi-
palvelut ovat sisävesien kohdalla epäselviä ja tulkinnanvaraisia. 
 
Virtavesien kohdalla uoman morfologialla on suuri vaikutus vedenlaatuun. Luonnonti-
lainen, mutkitteleva purouoma pidättää ravinteita paremmin kuin suoraksi kaivettu 
kanava. Vaikutus syntyy pitkälti veden fysikaalisesta liikkeestä – luonnontilaisessa uo-
massa on runsaasti kohtia, joihin syntyy akanvirtoja ja muita kokonaisvirtausta hidasta-
via pyörteitä. Kuitenkin myös ravinteita ja kiintoaineita sitova biologinen toiminta on 
luonnontilaisissa uomissa kaivettuja kanavia voimakkaampaa. Näin ollen uoman luon-
nontilaisuusaste korreloi purojen tuottamien ekosysteemipalvelujen kanssa. 
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4.5.2 Indikaattoritiedon saatavuus 
 
Suomen sisävesiin liittyvistä fysikaalisista ja kemiallisista muuttujista kuten virtaamista 
ja vedenlaadusta on runsaasti seurantatietoa. Kattavaa biologista seuranta-aineistoa on 
huomattavasti vähemmän. Valmista indikaattoritietoa sisävesien luonnon monimuotoi-
suuteen liittyen on kerätty Luonnontila-sivuston indikaattoreihin (Taulukko 10).  

 
Taulukko 10. Luonnontilan (www.luonnontila.fi) sisävesien biodiversiteetti-indikaattorit 
(DPSIR: P=pressure, S=state, I=Impact, R=response). 

 
 
 
 

Koodi Indikaattori DPSIR Kuvaus 
SV1 Fosforikuormitus P Kuormitus eri lähteistä, tonnia vuodessa 
SV2 Typpikuormitus P Kuormitus eri lähteistä, tonnia vuodessa 
SV3 Haitalliset aineet P Raskasmetallien kuormitus kg/vuosi; pitoi-

suus jokivesissä μg/l 
SV4 Happamoituminen P Pienten järvien alkaliniteetti mmol/l; havai-

tut kalakuolemat 
SV5 Vesistöjen säännöstely P Säännösteltyjen järvien pinta-ala; säännös-

telyväli 
SV6 Levien runsaus S a-klorofyllin pitoisuus järvissä Mg/m3 
SV7 Humuspitoisuus S Järvien ja Pohjanlahteen laskevien jokien 

humuspitoisuus, CODMn 
SV8 Sisävesien pesimälinnut S Vesilinnut (18) sekä lokit ja tiirat (6), kan-

nankehitysindeksi 
SV9 Sisävesien kalat S Indikaattori kehitteillä 
SV10 Virtavesien tila S Indikaattori kehitteillä 
SV11 Uhanalaiset laji I Lajien lukumäärä ja kehitys 
SV12 Sisävesien direktiivilajit I Suojelutaso ja kantojen kehitys 
SV13 Uhanalaiset luontotyy-

pit 
I Luontotyyppien uhanalaisuusaste 

SV14 Direktiiviluontotyypit I Suojelutaso 
SV15 Säännöstelyn kehittä-

minen 
R Indikaattori kehitteillä 

SV16 Suojellut sisävedet R Indikaattori kehitteillä 
SV17 Virtavesien ennallista-

minen 
R Indikaattori kehitteillä 
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Luonnontilan indikaattoreista useat kuvaavat puhtaaseen veteen liittyvän ekosysteemi-
palvelupotentiaalin kehitystä.  Indikaattorit SV1–SV4 kuvaavat sisävesien vedenlaatuun 
kohdistuvia paineita: ravinteita, haitallisia aineita ja happamoittavaa kuormitusta. Indi-
kaattorit SV6 ja SV7 kuvaavat suoraan vesistöjen tilaa ja ovat tässä mielessä verrattain 
valmiita ekosysteemipalvelumittareita. Pesimälintuindikaattori ja toistaiseksi kesken-
eräinen kalaindikaattori (SV8 ja SV9) kuvaavat suoraan hyödynnettävissä olevan resurs-
sin kehitystä (riistalinnut ja talouskalat). Niitä voidaan niin ikään käyttää lähes suoraan 
ekosysteemipalveluiden mittareina. Säännöstelyindikaattori SV5 liittyy usealla tavoin 
vesien käyttöön: eniten vesivoiman tuotantoon, mutta myös tietynlaisen ekosysteemi-
haitan eli tulvien ehkäisyyn. Yleisesti ottaen vesistöjen säännöstely vaikuttaa negatiivi-
sesti useaan ekosysteemipalveluun. 
 
Luonnontilan sisävesi-indikaattoreiden kehitystyö on vielä usealta osalta kesken. 
Ekosysteemipalvelunäkökulmasta olisi erityisen mielenkiintoista kehittää esimerkiksi 
virtavesien tilaa kuvaava indikaattori (SV10), mikäli sen avulla voitaisiin kuvata uomien 
luonnontilaisuutta ja siihen liittyviä, edellä lyhyesti kuvattuja ekosysteemipalveluita 
tuottavia toimintoja.  
 
 
4.5.3  Indikaattoreiden tarkastelu CICES-luokittain ja täydennystarpeet 
 
Alahuhta ym. (2013) ovat esittäneet kattavan listauksen Suomen sisävesien ekosystee-
mipalveluista (Taulukko 11). Listaukseen on otettu mukaan myös palveluita, joissa sisä-
vesien ekosysteemitoimintojen osuus on vähäinen (esimerkiksi kuljetuspalvelu ja mik-
roilmaston säätely). Näistä vesikuljetukset ja vesivoima eivät ole mukana CICES-
luokittelussa kuten edellä mainittiin. Alahuhta ym. (2013) ovat arvioineet eri sisävesien 
ekosysteemipalveluiden historiallista merkittävyyttä kolmella eri ajanjaksolla: ennen 
toista maailmansotaa, 1945–1980 ja 1980-luvun jälkeen. Ajallisesti viimeisin tarkastelu 
antaa lähtökohtia sisävesien ekosysteemipalveluiden mittareiden kehittämiselle, mutta 
tarvetta on luonnollisesti tarkemmalle eri ekosysteemipalveluiden nykyisen merkityksen 
arvioinnille. Seuraavassa on arvioitu karkeasti eri palveluiden painoarvoa ja mahdolli-
suuksia kehittää niistä indikaattoreita. 
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Taulukko 11. Alahuhta ym. 2013:n esittämät boreaalisen vyöhykkeen sisävesien ekosys-
teemipalvelut. 

Tuotanto Säätely Kulttuuri Tuki 
Ravinto Ilmaston säätely Virkistys Ravinteiden kierto
Puhdas vesi Pienilmaston säätely Esteettinen arvo Maaperän 

muodostus 
Energia Ilmanlaadun säätely Kulttuuriperintö Ravintoverkon 

dynamiikka 
Kuljetus Virtaamien säätely Tiede ja kasvatus Elinympäristö 
Biokemialliset 
resurssit 

Vedenpuhdistus Inspiraatioarvo Yhteyttäminen 

 
Koristekasvit Invaasioiden estäminen Vedenkierto 
Rakentaminen Tautien leviämisen 

estäminen 
   

Geneettinen 
materiaali 

Siementen levitys ja 
pölytys 

   

 Eroosion säätely
 Luonnontuhojen 

estäminen 
 
 
Tuotantopalvelut 
 
Sisävesien merkitys ihmisten ravinnonlähteenä voi olla merkittävä ainakin kalojen osal-
ta. Metsästettävien vesilintujen ja rapujen arvo liittyy ravitsemusta enemmän niiden 
saalistamiseen yhdistyviin virkistysarvoihin ja siihen, että vesilintujen ja rapujen liha on 
hyvin arvostettua. Esimerkiksi keskimäärin seitsemän miljoonan yksilön vuotuisen ra-
pusaaliin arvo oli 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopussa lähes 12 miljoonaa 
euroa. Suomen noin 100 000 ravustajaa ovat lähes yksinomaan vapaa-ajan ravustajia 
(Maa- ja metsätalousministeriö 2012). Talouskalojen, metsästettävien vesilintujen ja 
rapujen osalta olisi mahdollista kehittää indikaattoreita aina kyseisten ekosysteemipalve-
luiden tuotantopotentiaalista ja markkinoille tulevan hyödykkeen arvoon saakka      
Cascade-mallin mukaisesti (ks. luku 2.2). Myös kalastukseen, sorsastukseen ja ravustuk-
seen liittyvien palveluiden ja muun taloudellisen toiminnan kuten myös niiden virkis-
tysarvoa lienee mahdollista arvioida. 
 
Sisävesien tuottaman biomassan käyttäminen muuksi kuin ihmisravinnoksi lienee tällä 
hetkellä hyvin vähäistä. Ilmaversoisten rantakasvien mahdollinen niittäminen eläinten 
ravinnoksi tai niiden käyttäminen muulla tavoin (esimerkiksi järviruoko rakennusmate-
riaalina) olisi biodiversiteetti-indikaattorien luokituksen mukaan rantaelinympäristöi-
hin, ei sisävesiin liittyvä ekosysteemipalvelu. Mikäli kellus- ja uposlehtisiä kasveja kuten 
vitoja (Potamogeton) käytettäisiin laajamittaisesti vaikkapa bioenergiantuotannossa, 
olisi tästä mahdollista kehittää ekosysteemipalvelumittareita. Sisävesien kasvillisuuden 
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seurantaa on kuitenkin tehty vain paikallisesti, joten niihin liittyvän tuotantopotentiaa-
lin arvioiminen on laajassa mittakaavassa vaikeaa. Sisävesien biodiversiteettiin liittyvät 
biokemialliset ja geneettiset resurssit lienevät mahdollisesti tulevaisuudessa hyödynnet-
täviä ekosysteemipalveluita, joiden mittaaminen ei ole tällä hetkellä mielekästä. 
 
 
Säätely- ja ylläpitopalvelut 
 
Haitallisten aineiden, ravinteiden ja kiinteän aineen käsittelystä (kertyminen, suodattu-
minen, hajotus, mineralisaatio jne.) on mahdollista saada yksittäistutkimuksiin perustu-
vaa tietoa. Esimerkiksi vesiensuojelukosteikoilla on tehty tutkimuksia ravinteiden ja 
haitallisten aineiden pidättymisestä (esim. Karjalainen ja Ronkanen 2005).  Jätevesien 
jälkikäsittelyaltaat suorittavatkin huomattavia ekosysteemipalveluita puhdistaessaan 
vettä. Karkealla tasolla voidaan myös luonnonvesialtaiden katsoa pidättävän ravinteita 
eli vähentävän kuormitusta alapuolisiin vesistöihin, mutta tarkempaa tutkimusta aihees-
ta on hyvin vähän.  
 
Suomalaiset järvet vapauttavat maaekosysteemeissä sidottua hiiltä kaasuna ilmakehään. 
Järvien oma hiiltä sitova perustuotanto on useimmiten selvästi pienempää kuin valuma-
alueelta järveen tuleva hiilikuorma. Näin ollen sisävedet ovat lähinnä hiilen lähteitä. 
Toisin kuin monille maaekosysteemeille, sisävesille ei liene mielekästä kehittää hiilen 
kiertoon liittyviä ekosysteemipalvelumittareita. 
 
Vesistöjen kuljettamat sedimentit voisi olla mielenkiintoinen tarkasteltava ekosysteemi-
palvelu.  Vaikka laajoja deltoja ei Suomessa ole, ovat parhaat viljelysmaat meilläkin 
useimmiten jokien varsilla painottuen niiden alajuoksuille ja jokisuistoihin. Myös esi-
merkiksi Pohjanmaan jokitulvien lannoittavan vaikutuksen merkitystä olisi mielenkiin-
toista tarkastella ekosysteemipalvelunäkökulmasta, mutta valmista tutkimustietoa tästä 
lienee hyvin vähän.  
 
Veden hydrologiseen kiertoon liittyvien ekosysteemipalvelujen kuten perusvirtaaman 
ylläpidon, tulvasuojelun ja pohjaveden muodostamisen tarkasteleminen on järkevintä, 
kun vertaillaan luonnontilaisia ja eri tavoin muutettuja vesialtaita toisiinsa. Koko maan 
tasolla olevaa mittaria esimerkiksi perusvirtaamien kehityksestä lienee käytännössä 
mahdotonta kehittää, mutta esimerkiksi kahden eriasteisesti muokatun uoman perusvir-
taamien tasoa olisi mielenkiintoista verrata. 
 
Kuten yllä todettiin, sisävesien tärkein säätely- ja ylläpitopalvelu näyttäisi olevan puhdas 
vesi.  Aihetta pitäisi kuitenkin lähestyä kokonaisvaltaisesti valuma-alueella ja vesistöissä 
tapahtuvien prosessien yhteistuloksena.  
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Vesistöjen vaikutus paikalliseen ja laajemman alueen ilmastoon on huomattava, mutta 
tässäkin ajaudutaan helposti määrittelyvaikeuksiin. Onko vesistöihin varastoituva ja 
niistä hitaasti ympäristöön vapautuva lämpöenergia todellakin luonnon monimuotoi-
suuteen kytkeytyvä ekosysteemipalvelu vai puhdas fysikaalinen ilmiö? Toisaalta kysy-
mys vesistöjen ilmastovaikutuksesta on poliittisesti mielekäs vain silloin, kun johonkin 
vesistöön kohdistuisi esimerkiksi uhka sen kuivattamisesta ja tällaisia uhkia ei enää vii-
me vuosina ole esiintynyt. Sen sijaan pienilmastovaikutusta voitaisiin mahdollisesti 
käyttää yhtenä jonkin aiemmin kuivatun järven kunnostamisen perusteluna. 
 
 
Kulttuuripalvelut 
 
Suomessa sisävesien kulttuuripalvelumerkitys on erittäin suuri. Järvien ja jokien merki-
tys suomalaisten vapaa-ajanvietolle on korvaamaton, oli kysymys vaikkapa mökkeilystä 
vesistön äärellä, vesillä liikkumisesta, uimisesta, kalastamisesta tai pelkästä maisemasta 
nauttimisesta. Niin ikään sisävesien kulttuurinen merkitys on ollut kautta aikojen suuri. 
Esimerkiksi Järvi-Suomen maisemat ovat keskeinen osa suomalaista kansallisidentiteet-
tiä, toistuva aihe taiteissa ja yksi maamme viidestä päämaisema-alueesta.  
 
Uusimpaan Metsätutkimuslaitoksen Luonnon virkistyskäytön valtakunnalliseen inven-
tointiin vastanneesta lähes 9000 suomalaisesta 70 prosenttia ilmoitti käyneensä uimassa 
tai sukeltamassa luonnon vesissä viimeisen 12 kuukauden aikana (Sievänen ja Neuvo-
nen 2011). Inventointiin liittyneessä teematutkimuksessa selvitettiin vesien tilan vaiku-
tusta virkistyskäyttöön ja erityisesti uimakokemukseen. Vastaajista 43 prosenttia oli ha-
vainnut merkkejä sisävesien laadun heikkenemisestä. Uimapaikan vedenlaadun ja uinti-
kertojen välillä havaittiin yhteys, vaikka useimmat kokivat virkistykseen käyttämiensä 
vesien laadun tällä hetkellä suhteellisen hyvälaatuiseksi.   
 
Joistakin vesistöjen virkistyskäyttöpalveluista kuten edellä mainitusta uimisesta olisi 
mahdollista kehittää mittareita aina Cascade-mallin mukaisesta tuotantopotentiaalista 
(vedenlaatuun vaikuttavat prosessit) palveluun (uimapaikan vedenlaatu) ja koettuun 
hyötyyn (uimakertojen määrä ja uimisen merkitys) saakka. Virkistyskäytöstä koituvien 
terveydellisten ja taloudellisten hyötyjen esittäminen indikaattorimuodossa on sen si-
jaan vaikeampaa. Myös sisävesien kulttuurisen merkityksen arvioiminen vaatisi tätä 
varten tehtyjä tutkimuksia. 
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5.     EKOSYSTEEMIPALVELUIDEN MITTAAMISEN KEHIT-

TÄMISTARPEET  
 
 

Raportin alussa esitettyjä malleja voidaan käyttää apuna kun pohditaan ekosysteemipal-
veluiden arvioimiseen tarvittavia indikaattoreita. Tietotarpeet ja sitä kautta tarvittavat 
indikaattorit vaihtelevat muun muassa sen mukaan halutaanko tietoa ekosysteemipalve-
luiden koko ketjusta, eli ekologisista prosesseista hyödykkeiden taloudelliseen arvoon, 
vai vain osasta tätä ketjua. Ekosysteemipalveluiden kokonaisvaltaisessa arvioimisessa 
tietoa olisi saatava ekosysteemiprosesseista ja ekosysteemipalveluvarannosta ja sen ke-
hittymisestä ajan myötä, varannon hyödyntämisestä eri aikoina eli ekosysteemipalvelui-
den virrasta (flow), palveluista saaduista aineellisista ja aineettomista tuotteista (goods) 
sekä ihmisten näiden tuotteiden käytöstä kokemasta hyödystä (benefits) ja hyödyn ar-
vosta (value).  
 
Ekosysteemipalveluiden käytön kestävyys on perusedellytys niistä pitkällä aikavälillä 
saatavalle hyödylle ja hyvinvoinnille. Ekosysteemipalveluita tuottavan resurssin, esimer-
kiksi metsän, määrän ja laadun kehittyminen sekä siitä saatavien palveluiden käytön 
määrä ovat keskeisiä tunnuksia arvioitaessa käytön biofysikaalista kestävyyttä. Ekosys-
teemipalveluiden ihmiselle tuottamaa hyötyä arvioitaessa tämä ei kuitenkaan riitä. So-
sio-ekonomista kestävyyttä arvioitaessa keskeistä on saada tietoa ekosysteemipalvelui-
den ihmiselle tuottamasta hyvinvoinnista: esimerkiksi terveyshyödyistä ja ekosysteemi-
palveluiden taloudellisesta arvosta. Kestävyyden kannalta keskeistä on myös arvioida ja 
tiedostaa vaihtosuhteet. Monissa tapauksissa yhden palvelun lisääminen vähentää jon-
kin muun palvelun tuotantoa.  
 
Se, minkälaista tietoa ekosysteemeistä ja ekosysteemipalveluista tarvitaan, vaihtelee 
myös tarkastelutason mukaan. Esimerkiksi paikallisen hankkeen vaikutusten arvioimi-
seen tarvittava tieto eroaa kansallisen tason päätöksentekoon tarvittavasta tiedosta.  Jotta 
ohjauksessa havahduttaisiin riittävän ajoissa muutoksiin ja jotta käyttö olisi pitkällä ai-
kavälillä kestävää, tärkeää on saada tietoa myös ekosysteemipalveluihin kohdistuvista 
paineista ja tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuudesta DPSIR-viitekehyksen mukaisesti.  

 
Suomessa on runsaasti mitattua tietoa saatavilla kaikista neljästä tässä raportissa käsitel-
lystä ekosysteemistä.  Tiedon saatavuudessa on kuitenkin selviä eroja ekosysteemipalve-
luittain. Yleisesti tuotantopalveluja mitataan ja seurataan tarkimmin. Kulttuuripalveluis-
ta on saatavilla jonkin verran lähinnä virkistykseen liittyvää indikaattoritietoa. Säätely- 
ja ylläpitopalveluista ja myös tukipalveluista on vähiten yleistettävissä olevaa tietoa, jos-
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kin niiden arviointia tukevaa tutkimustietoa on olemassa. Myös tuotantopalveluiden 
välillä on eroja. Niistä tuotantopalveluista, joiden yksinkertaisesti mitattavissa oleva ta-
loudellinen hyöty on suurin, on myös eniten mitattua tietoa olemassa. Tällaisista palve-
luita ovat erityisesti puuntuotanto ja suurelta osin maataloustuotanto (kotieläintuotan-
to, peltokasvi- ja puutarhatuotanto) sekä kalastus.      

 
Metsien käytön kestävyyttä seurataan niin Suomessa kuin muualla Euroopassa muun 
muassa kestävän metsätalouden indikaattoreiden avulla. Näitä indikaattoreita käyttä-
mällä saadaan monipuolinen kuva metsien tilasta ja aikasarjojen perusteella voidaan 
arvioida osin myös käytön kestävyyden kehitystä.  Kestävän metsätalouden indikaattori-
en avulla saadaan tietoa erityisesti puuston tilasta ja terveydestä, monimuotoisuuteen 
vaikuttavista tekijöistä, tuotantopalveluiden määrästä ja niiden markkinahinnasta sekä 
metsäsektorin taloudellisesta ja muusta yhteiskunnallisesta merkityksestä. Säätelypalve-
luista systemaattisesti kerättävä tieto on melko vähäistä ja osin epäsuoraa ja tukipalve-
luita ei näillä indikaattoreilla mitata.  Koska kestävän metsätalouden indikaattoreilla 
pystytään mittaamaan vain osaa metsien tuottamista säätelypalveluista tai niitä mitataan 
epäsuorasti, antavat indikaattorit väistämättä vain osittaisen kuvan metsistä saatavista 
hyödyistä. Vastaava asia näkyy osin muissakin metsää ja metsänkäyttöä kuvaavissa indi-
kaattoreissa – säätely- ja tukipalveluista saatavissa oleva tieto on muita palveluita vähäi-
sempää. Keskeinen syy tähän on niiden mittaamisen vaikeus, mutta myös se, että niistä 
saatu hyöty on epäsuoraa.  
 
Tuotantopalveluiden mittaamiseen keskittyminen on erityisen selvää maataloudessa. 
Indikaattoritietoa on saatavilla erityisesti ruoantuotantoon liittyen. Toisin kuin muissa 
tarkastelussa mukana olevissa ekosysteemeissä maatalousekosysteemien olemassaolo ja 
muoto ovat pitkälti riippuvaisia yhdessä elinkeinossa tehdyistä maankäyttöpäätöksistä. 
Tämän seurauksena myös ihmisen rooli ekosysteemipalveluiden tarjonnassa on suu-
rempi kuin muiden ekosysteemien kohdalla. Indikaattoritietoa maatalouteen liittyvistä 
säätelypalveluista on heikosti olemassa. Sen sijaan niin maatalouden kuin metsätalou-
den haitallisista ympäristövaikutuksista, erityisesti vesistövaikutuksista, on suhteellisen 
runsaasti tietoa, jotka ovat kokonaisvaltaisessa indikaattoritarkastelussa hyödyllisiä.   
 
Soiden osalta ekosysteemipalveluiden mittaamisen kehitystarpeita on ennen kaikkea 
suoekosysteemien vesitalouteen liittyen. Erityisesti tulisi kyetä mittaamaan ja arvioi-
maan eriasteisesti luonnontilaisten soiden kykyä pidättää vettä ja ravinteita. Myös yhte-
näiset spatiaalisesti esitettävät tiedot hiilensidonnasta ja soiden hiilivarastoista olisivat 
tärkeitä. Soiden vedenlaatuun liittyvät ekosysteemipalvelut edellyttävät myös yhtenäistä 
tarkastelua esimerkiksi vesiekosysteemi-indikaattoreiden kanssa. Lisäksi soiden virkis-
tyskäyttö esimerkiksi kansallispuistojen ulkopuolella pitäisi pystyä dokumentoimaan 
nykyistä paremmin. Soiden kohdalla ennallistamisen aiheuttamat muutokset säätelypal-
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veluiden lisäksi tuotantopalveluissa kuten riistan tai marjasatojen määrissä, olisi tärkeää 
pystyä arvioimaan nykyistä kattavammin.  
 
Sisävesien tarjoamien ekosysteemipalvelujen kehitystä ohjaavat pitkälti kuivan maan 
puolella vesistöjen valuma-alueilla käynnissä olevat prosessit ja siellä tehtävät maankäyt-
töratkaisut. Vesistöissä itsessään on verrattain vähän ekosysteemipalveluita tuottavia 
toimintoja. Esimerkiksi niiden perustuotanto on keskimäärin niukkaa ja näin ollen jär-
vet ja joet toimivat pitkälti maa-alueilta tulevien ravinteiden ja energian varassa. Tästä 
syystä vesistöjen ekosysteemipalveluita on vaikea tarkastella maaekosysteemeistä irral-
laan. Sisävesien osalta tärkeimpänä ekosysteemipalveluna voidaan pitää puhdasta vettä, 
joka on tärkeä palvelu sinänsä, mutta keskeinen myös monen muun vesistöihin liitettä-
vän ekosysteemipalvelun kannalta. Vedenlaatuun liittyvää seurantatietoa on saatavilla 
varsin paljon, mutta lisää tietoa tarvittaisiin erityisesti niistä maa- ja vesiekosysteemit 
toisiinsa kytkevistä prosesseista, jotka pitkälti määrittelevät veden laadun. Toisaalta 
Suomessa erityisen merkittäviin vesistöjen kulttuuripalvelujen osalta on paljon tietotar-
peita muun muassa niiden maisema-arvoon ja terveyshyötyihin liittyen. 
 
Muun muassa TEEB Nordic -hankkeen (Kettunen ym. 2013) johtopäätöksissä on koros-
tettu kansallisen ekosysteemipalveluindikaattorikokoelman perustamisen tärkeyttä. In-
dikaattoreiden tulisi pystyä kuvaamaan niin ekosysteemipalveluiden tuotantopotentiaa-
lia kuin kysyntääkin sekä biofysikaalisin että sosio-ekonomisin suurein. Myös luonnon-
varatilinpitoa kehittämällä ekosysteemipalveluiden todellinen arvo pystyttäisiin nykyistä 
paremmin integroimaan päätöksentekoon (Kettunen ym. 2013). Ekosysteemipalveluin-
dikaattoreiden kehittämisessä on pidetty tärkeänä myös olemassa olevien tietojärjestel-
mien tehokkaampaa käyttöä ja hallintorajat ylittävää tiedon vapaata saatavuutta (ks. 
esim. Primmer ym. 2013). Olemassa olevien seuranta-aineistojen ja -järjestelmien mah-
dollisuudet esimerkiksi erilaisten paikkatietoaineistojen vertailussa ekosysteemipalve-
luiden osalta ovat suuret. Ekosysteemipalveluindikaattoreiden tarpeiden näkökulmasta 
niiden hallinnointia ei kuitenkaan ole kansallisesti koordinoitu. Koska ekosysteemipal-
veluindikaattorit yhdistävät sekä luonnonvara- että luonnonsuojelutietoja, entistä tii-
viimpi yhteistyö myös eri ministeriöiden (etenkin YM ja MMM) sekä tutkimuslaitosten 
välillä on tärkeää.  
 
Tässä raportissa olemassa olevaa indikaattoritietoa on käyty läpi vasta alustavasti. On 
kuitenkin selvää, että Suomessa tarvitaan nykyistä enemmän systemaattisesti seurattua 
tietoa erityisesti säätely- ja tukipalveluista ja osin myös kulttuuripalveluista. Tuotanto-
palveluista tietoa on huomattavasti paremmin saatavilla. Olemassa olevan tiedon perus-
teella ei vielä saada kokonaisvaltaista käsitystä ekosysteemipalveluiden tilasta. Säätely-
palveluiden ja erityisesti tukipalveluiden mittaaminen ja seuraaminen on vaikeampaa 
kuin monien tuotantopalveluiden. Joissakin tapauksissa näitä palveluita voidaan mitata 
epäsuorilla tai sijaisindikaattoreilla (ns. proxy-indikaattorit). Myös kvalitatiivisten mit-
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tareiden käyttö on mahdollista esimerkiksi kulttuuripalveluiden arvioinnissa. Tärkeää 
olisi kehittää myös luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden välisiä suh-
teita kuvaavia indikaattoreita kuten erilaisiin luontotyyppeihin kytkeytyvien ekosystee-
mipalveluiden tunnistamista (Vihervaara ym. 2012). Tällöin myös luontotyyppien kun-
toa ja alueellista esiintymistietoa voitaisiin pitää tiettyjen ekosysteemipalveluiden indi-
kaattoreina. 
 
Indikaattoreita suunniteltaessa ja valittaessa on oleellista löytää mittareita, joista on 
mahdollista kerätä seurantatietoa. Kunkin ekosysteemin tilan, ekosysteemipalveluiden ja 
niistä saadun hyvinvoinnin lisäyksen lisäksi kestävyyden kannalta on oleellista myös 
seurata ja tunnistaa ekosysteemipalveluiden tarjontaan lyhyellä tai pidemmällä aikavälil-
lä vaikuttavia tekijöitä, ekosysteemipalveluihin kohdistuvia paineita ja uhkia. Samoin 
valitun politiikan ja toimenpiteiden vaikutuksia on kyettävä mittaamaan ja seuraamaan.  
 
Tärkeä kysymys ekosysteemipalveluindikaattoreiden kehittämiseen liittyen on myös 
mittakaava, jolla asioita tarkastellaan. Kansainvälisiä vertailuja, kansallista ekosysteemi-
en tilaa, biodiversiteettisopimuksen raportointia (CBD) ja kansantaloudellista tilinpitoa 
varten kerättäviä ekosysteemipalveluindikaattoreita voivat olla esimerkiksi ajallista vaih-
telua kuvaavat tilastot, joissa ekosysteemipalvelun tuotanto ja käyttö on tiivistetty esi-
merkiksi seurattavan indikaattorin keskiarvoon. Alueellisessa tarkastelussa ja etenkin 
maankäytön suunnittelua tukevissa käytännönläheisissä tarpeissa ekosysteemipalve-
luindikaattorit pitäisi pystyä esittämään myös mahdollisemman tarkasti kartalla (vrt. 
Primmer ym. 2013).  
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6.    JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
 

Monet ekosysteemipalveluista ovat ihmiselle tärkeitä ja osa niistä on elintärkeitä. Jotta 
ekosysteemipalveluita koskeva politiikka olisi optimaalista, tarvitaan palveluiden tilasta 
ja tapahtuneista muutoksista luotettavaa tietoa. Ekosysteemipalveluindikaattoreita tarvi-
taan tämän mahdollistamiseksi.  Ekosysteemipalvelut -käsite on hyvin laaja. Harvassa 
tilanteessa on tarpeellista, saati mahdollista, yrittää mitata kaikkia ekosysteemipalvelui-
den tuotantoon vaikuttavia tekijöitä. Käytettävät indikaattorit vaihtelevat tilanteiden 
mukaan ja niiden on mitattava sitä asiaa mistä tietoa kulloinkin tarvitaan. Erilaisia indi-
kaattoreita tarvitaan kun mitataan esimerkiksi yhtä ekosysteemipalvelua ja siihen vai-
kuttavia tekijöitä tai jonkin toimenpiteen vaikutusta tietyn alueen kaikkiin ekosysteemi-
palveluihin. Ekosysteemipalveluiden mittaamisessa myös palveluiden välisten suhteiden 
ymmärtäminen on hyvin tärkeää ja keskeisempää kuin perinteisemmässä luonnonvaro-
jen mittaamisessa. Samoin ekosysteemien rajat ylittävä tarkastelu on tärkeää. Kestävyy-
den kannalta oleellista on myös ymmärtää ekosysteemipalveluihin vaikuttavia ulkopuo-
lisia tekijöitä.  
 
Suomessa on koko maailman mittakaavassa luonnonvaroihin liittyvää tietoa erittäin 
hyvin saatavilla. Olemassa olevia järjestelmiä ei ole kuitenkaan kehitetty ekosysteemi-
palvelunäkökulmasta ja ekosysteemipalveluiden kokonaisvaltaisessa arvioinnissa on 
siten kehitettävää. Erityisesti säätely- ja tukipalveluiden mittaaminen on vielä puutteel-
lista. Lisäksi tarvitaan tietoa sekä ekosysteemipalveluiden tuotantokapasiteetista että 
toteutuneesta käytöstä ja tarpeesta (vrt. Cascade-malli). Ekosysteemipalveluindikaatto-
reiden rakentaminen on iteratiivinen prosessi ja puutteista huolimatta indikaattoreiden 
rakentamiselle olemassa olevat tiedot tarjoavat hyvät lähtökohdat. 
 
Ekosysteemipalveluiden tasapainoiseen ja kokonaisvaltaiseen arvioimiseen tarvitaan 
tietoa kaikista ekosysteemipalveluluokista. Tätä tietoa olisi myös pystyttävä keräämään 
systemaattisesti saman järjestelmän alla, jolloin olemassa olevaa tietoa pystyttäisiin hyö-
dyntämään mahdollisimman kattavasti. Tämä korostuu myös kansainvälisessä yhteis-
työssä ja vertailuissa.  Koska arviointitilanteet ovat kuitenkin keskenään hyvin erilaisia, 
käyttäjän on viime kädessä pystyttävä itse valitsemaan tilanteeseen sopivimmat indi-
kaattorit. Käytännössä tämä voi olla vaikeaa. Ekosysteemipalveluindikaattoreiden jatko-
kehityksessä olisikin keskityttävä yksittäisten indikaattoreiden määrittelyn lisäksi myös 
luomaan päätöksenteon tueksi yksinkertaistettuja malleja erilaisissa tilanteissa huomi-
oon otettavista asioista.   
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LIITE 1.      
 
Taulukko 1. Euroopan unionin maaseudun kehittämisohjelmien valitut perustason indi-
kaattorit (Lähde: European Commission 2013).  
Akseli Faktori Indikaattori
Horisontaalinen Taloudellinen kehitys BKT/capita

Työllisyys Työllisyysaste
Työttöämyys Työttömyysaste

Kilpailukyky Koulutus, valmennus Viljelijöiden koulutustaso 
Maatalouden ikäjakauma Nuorten viljelijöiden suhteellinen 

osuus
Työvoiman tuottavuus 
maataloudessa

Bruttoarvonlisäys/henkilötyövuosi 
(GVA/AWU)

Kiinteän bruttopääoman 
muodostus maataloudessa

Kiinteä bruttopääomaindeksi 

Työllisyyden kehitys 
maataloudessa

Työllisyys

Pienviljelyn merkitys EU:n 
uusissa jäsenvaltioissa

Tilojen lukumäärä 

Ympäristö Biodiversiteetti Peltolintukantojen kehitys 
Biodiversiteetti Luontoarvoiltaan arvokkaat 

maatalous- ja metsämaat 
Biodiversiteetti Puulajien koostumus 
Veden laatu Veden ravinnetase 
Maaperä Eroosioherkät alueet 
Maaperä Luomuala
Ilmastonmuutos Maatalouden tuottaman uusiutuvan 

energian määrä
Ilmastonmuutos
 
Ilmastonmuutos 

Maatalouden kasvihuonekaasu- ja 
ammoniakkipäästöt 
Uusiutuvan energian tuotannossa 
oleva maatalousmaa 

Laaja maaseudun 
kehittäminen 

Maaseudun toimeliasiuuden 
kehittäminen

Maatalouden ulkopuoliset työpaikat 
maaseudulla

Leader Paikallisten toimintaryhmien 
kehittäminen

Paikallisten toimintaryhmien suhde 
alueen väestöön

 
Taulukko 2. Euroopan unionin Maaseudun kehittämisohjelmien valitut maatalouden 
sisältöindikaattorit (lähde: European Commission 2013).  

Akseli Indikaattori Mittari
Kilpailukyky Käytössä oleva maatalousmaa ha

Tilarakenne lkm, pinta-ala, lohkojen lkm 
Metsätalouden rakenne pinta-ala, omistusjakauma, keskikoko

Ympäristö Maankäytön jakautuminen jakautuminen eri luokkiin 
Luonnonhaitan alainen peltoala LFA-tukikelpoinen pinta-ala 
Laajaperäisen tuotannon alainen 
maatalousmaa 

laidunten suhteellinen osuus, 
laajaperäisten viljelykasvien suhteellinen 
osuus

Veden käyttö kastelussa olevan maatalousmaan 
suhteellinen osuus
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