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Metsät ja me



Tuttu 
monimutkainen 
ekosysteemi

• Lukuisia eri toimintoja
• Voidaan hoitaa eri tavoin
• Saadaan irti monenlaista 
hyötyä

→ Ymmärre ävä kokonaisuus!





Monimutkainen ekosysteemi 
yksinkertaistettuna

http://globalchange.mit.edu/research/IGSM



Ekosysteemipalvelut

Ekosysteemit ja biodiversiteetti Inhimillinen hyvinvointi
(yhteiskunnallinen ja kulttuurinen konteksti)

Biofysikaalinen
rakenne tai 
prosessi
(esim. 
Kasvillisuuspeite
tai biomassan
nettotuotanto)

Toiminto
(esim. Hiilen, 
veden ja 
ravinteiden kulku)

Taloudellinen
arvo
(esim. 
markkinahinta, 
korjauskustannus, 
maksuhalukkuus)

Hyöty
(esim. palveluista
saatavat
hyvinvointi‐, 
terveys‐, ja 
turvallisuusvaikut
ukset)

Palvelu
(esim. Ainespuu, 
energiapuu, 
ravinteiden
pidätys, maisema)

Potschin, M., Haines‐Young, R. 2011. Ecosystem services: Exploring a geographical perspective. Progress in 
Physical Geography, 35(5): 575‐594.

Päätöksenteko ja ohjaus
• Hillitsevät ekosysteemeihin
aiheutuvia paineita





UKNEA





Vain yhteen osajärjestelmään 
keskittymisen riskit

• Esimerkiksi jos  tavoitellaan 
maksimisuoritusta urheilussa, ja…  

• tunnistetaan
– Lihasmassan tärkeys
– Tarvittavat ravinteet
– Oikea rasitus
– Verisolujen tärkeys
– Lepo

• … mutta unohdetaan muut elimistön 
toiminnot

→ Ekosysteemin epätasapaino 
– jopa romahdus



Metsien ekosysteemipalvelut maailmassa 
riippuvat monista meidän päätöksistämme



Ekosysteemipalvelututkimus tuottaa tietoa

Ekosysteemeihin 
kohdistuva paine

Hillitään paineita 
ohjauksella

Ekosysteemipalvelutieto

Hallintatieto

Biofysikaali‐
set prosessit

Ekosysteemien 
arvo

Ekosysteemi‐
palvelut

Ekosysteemien 
toiminnot

Ekosysteemien 
tuottamat hyödyt



• Hierarkkisesti
• Tiedollis‐teknisesti
• Yhteistoiminnallisesti
• Strategisesti

Ekosysteemipalveluita hallitaan 
käytännössä



Primmer, E. 2011. Analysis of institutional adaptation: integration of 
biodiversity conservation into forestry, Journal of Cleaner Production, 19:16, 
1822‐1832.

Primmer, E., Paloniemi, R., Similä, J., Tainio A. 2014. Forest owner perceptions 
of institutions and voluntary contracting for biodiversity conservation: Not 
crowding out but staying out. Ecological Economics 103, 1‐10. 

• Arvot tunnistetaan
ylhäällä/johdossa

• Toimeenpanossa
hyödynnetään valmiita
sopivia rakenteita

 Hierarkkinen hallinta

Toimeenpannaan päätettyjä tavoitteita



Primmer, E., Wolf, S. A. 2009. Empirical accounting of adaptation to 
environmental change: organizational competencies and biodiversity 
conservation in Finnish forest management. Ecology and Society 14(2): 27. 

Primmer, E., Karppinen, H. 2010. Professional judgment in non‐industrial 
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conservation, Forest Policy and Economics, 12:2, 136‐146.

• Ekosysteemien tilaan vaikuuttavat
päätöksentekijät tarvitsevat lisää
uutta tietoa

• Tiedolle löytyy sitä tarvitseva
hyödyntäjä

Tiedollis‐tekninen hallinta

Syötetään tietoa päätöksentekoon

© METLA



Primmer, E. 2011. Policy, project and operational networks: channels 
and conduits for learning in forest biodiversity conservation. Forest 
Policy and Economics, 13:2, 132–142.
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• Tietoa hyödynnetään
useista lähteistä

• Yhteistoimintaverkostot
oppivat ja sitoutuvat

Yhteistoiminnallinen
hallinta

Käytännön yhteistyössä sovitetaan 
yhteen tieto ja intressit



Primmer, E. 2011. Analysis of institutional adaptation: integration of 
biodiversity conservation into forestry, Journal of Cleaner 
Production, 19:16, 1822‐1832.
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• Hyötyjä ja arvoja
määritellään ja arvioidaan
omista intresseistä nähden

• Edelläkävijät voivat saada
aikaan myönteisen kierteen

Strateginen hallinta

Kilpailevat intressit astetaan
vastakkain



Ekosysteemipalveluiden hallinta

Biofysikaali‐
set prosessit

Ekosysteemien 
arvo

Tiedollistekninen
hallinta

Strateginen 
hallinta

Hierarkkinen hallinta

Yhteistoiminnallinen 
hallinta

Ekosysteemi‐
palvelut

Ekosysteemien 
toiminnot

Ekosysteemien 
tuottamat hyödyt

Primmer, E., ym. Governance of ecosystem services. Submitted to Ecosystem Services in 2014.



SYKEssä meneillään olevia tutkimushankkeita:

• Kansallinen ekosysteemipalveluiden taloudellisen 
merkityksen arviointi (Suomen TEEB)

• Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys ‐ Argumenta‐hanke
• Suomen ekosysteemipalveluindikaattorit (FESSI)
• Ekosysteemipalveluiden arvottamismenetelmien 

mahdollisuudet ja rajat (VALUES)
• Ekosysteemipalvelut ja viherrakenne Tampereella (EVITA)
• Ekosysteemipalvelut ja luonnon pääoma (OpenNESS)
• Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalveluiden arviointi ja 

arvottaminen ‐ ekosysteemipalveluista käytännön 
toimintaan ekosysteemilähestymistavan kautta (SUOEKO)

• Enhancing ecosystem services mapping for policy and 
decision making (ESMERALDA)

Tutkimustietoa löytyy koostettuna 



Viisas 
metsäluonnon 
hyödyntäminen

• Tunnistaa 
riippuvuudet

• Hyödyntää tutkimusta

• Hallitsee kestävästi

→ Turvaa ekosysteemi‐
palvelut tuleville 
sukupolville



Kiitos!

• kuuluu myös kollegoille: 
– Eeva Furman
– Pekka Jokinen
– Gosia Blicharska
– Rob Bugter
– David Barton
– Henk Westhoek

• eeva.primmer@ymparisto.fi


