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Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring 2018*: hoiakud ja üldteadmised
ökosüsteemide ja sotsiaalsete süsteemide suhete toimimise kohta on Eesti
ühiskonnas head.

Ökosüsteem – funktsionaalne süsteem, milles toitumissuhete (aine- ja
energiaülekande) kaudu seostunud organismid koos keskkonnatingimuste
kompleksiga moodustavad isereguleeruva areneva terviku (Ökoloogialeksikon,
1992).

Ökosüsteemiteenused – looduse hüved looduse panus, looduskapital…
Ökosüsteemi seisund – võime pakkuda ökosüsteemiteenuseid.

ELURIKKUS ÖKOSÜSTEEMI 
SEISUND

LOODUSE HÜVED 
(ÖKOSÜSTEEMITEENUSED) INIMESE HEAOLU

* Tellija: Keskkonnaministeerium, teostajad: Turu-uuringute AS, Tallinna Ülikool



•Potschin, M., Haines-Young, R. 2017. Understanding the role of conceptual frameworks: Reading the ecosystem service cascade. 

CICES klassifikatsioon (Common International Classification of Ecosystem Services), www.cices.eu

VARUSTUSTEENUSED: puit, marjad, kalad, vesi
REGULEERIVAD JA SÄILITAVAD TEENUSED: tolmeldamine, biotõrje, üleujutustõke, kliima reguleerimine
KULTUURITEENUSED: loodusturism, sümbolväärtusega objektid, pühapaigad, vaimne pärand, inspiratsioon



Milliseid metsa hüvesid on inimesed kasutanud*: 
• 53% metsaande (nt seened-marjad),
• 15% puitu/küttematerjali, 
• 2% ulukeid/kalu, 
• 2% mainis jõulukuuski/saunavihtasid,
• 1% ravimtaimi.  
• Harvemini nimetati meeldivat ja tervislikku puhkekeskkonda, mida on käidud 

nautimas (jalutamas, matkal, puhkamas) (19%) ning värsket õhku/hapnikku (3%). 
• Kolmandik vastajaist ei osanud spontaanselt ühtegi hüve nimetada või arvas, et pole 

ühtegi metsade poolt pakutavat hüve kasutanud. 

* Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring 2018. Tellija: Keskkonnaministeerium, teostajad: 
Turu-uuringute AS, Tallinna Ülikool



Väljavõtteid strateegilistest dokumentidest

2. eesmärk: SÄILITADA JA PARANDADA ÖKOSÜSTEEME JA NENDE TEENUSEID 

2020. aastaks säilitatakse ja parandatakse ökosüsteeme ja nende teenuseid, sh luuakse roheline 
infrastruktuur ning taastatakse vähemalt 15% kahjustatud ökosüsteemidest. 

Meetmed eesmärgi täitmiseks:

5. meede. Parandada teadmisi ELis ökosüsteemide ja nende teenuste kohta 

Liikmesriigid kaardistavad ja hindavad komisjoni abiga 2014. aastaks [tärmin 2014 osutus küll liialt 
optimistlikuks kõigile] ökosüsteemide ja nende teenuste seisundit oma riigi territooriumil, hindavad kõnealuste 
teenuste majanduslikku väärtust ning toetavad selle väärtuse lisamist 2020. aastaks ELi ja liikmesriikide 
arvepidamis- ja aruandlussüsteemidesse. 

6. meede. Kehtestada prioriteedid seoses ökosüsteemide taastamise ja rohelise infrastruktuuri kasutamise 
edendamisega

7. meede. Vältida bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste summaarset vähenemist

ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020



Looduskaitse arengukava aastani 2020

stratEesmärk 3. Loodusvarade pikaajaline püsimine ja selleks vajalikud tingimused on tagatud ning nende 
kasutamisel arvestatakse ökosüsteemse lähenemise põhimõtteid. 

Meede 3.1. Ökosüsteemiteenuste väärtuse arvestamine keskkonnakasutuses

3.1.1 Erinevate elurikkuse komponentide (soo-, metsa-, niidu-, sisevete- ja mereelupaikade jne) hüvede 
arvutamise / hindamise metoodikate väljatöötamine.

3.1.2 Looduse hüvede hetkeseisu baastasemete (sood, metsad, niidud jt) hindamine.

3.1.3 Looduse hüvede väärtuste ja süsteemsete seoste teavitamine avalikkusele ja nendega 
arvestamine erinevatel ressursikasutuse tasanditel

…

Globaalne elurikkuse strateegia aastani 2020, EL rohelise taristu strateegia, kliimamuutustega kohanemise 
eegia jne.

Väljavõtteid strateegilistest dokumentidest



Ökosüsteemiteenuste hindamine

BIOFÜÜSIKALINE

SOTSIAALNE

MAJANDUSLIK

• Ökosüsteemi koosseis ja funktsioon, 
ökosüsteemiteenuste suhete 
iseloomustamine

• Kvantitatiivsed biofüüsikalised andmeid, 
ruumilised andmed, kaardistamine

• Ökosüsteemiteenuste mõju eri 
huvigruppidele

• Sotsiaalsed uurimused: intervjuud, 
fookusgrupiarutelud, avatud küsitlused jm

• Ökosüsteemiteenuste rahaline väärtus
• Majanduslikud hindamismeetodid, nt 

turuhind, välditud kahju analüüs, 
maksevalmidus jm



Ühte, ainsat ja „õiget“ hindamismetoodikat pole

Iga riik töötab välja endale kõige sobivamad metoodikad

Vajalik eri valdkondade teaduskompetentsi kaasamine

Ökosüsteemiteenuste hindamine ≠ hinnalipik

Kommunikatsioon, planeeringud, looduskasutusotsused

Rahaline arvestamine: EL-s Natura 2000 võrgustiku aastane maksumus 5,8 miljardit eurot, 
pakutavate loodushüvede hind 200–300 miljardit eurot 

Ökosüsteemiteenuste kontseptsioon ei asenda n-ö klassikalisi (säilitavaid) 
looduskaitsekontseptsioone, ohustatud liikide ja elupaikade kaitse

Ökosüsteemiteenuste teaduslik käsitlus tõusujoonel



Mulder et al 2015. 10 Years Later: Revisiting Priorities for Science and Society a Decade After the Millennium Ecosystem Assessment. 2015. 
Advances in Ecological Research.



RAHVUSLOOM – KULTUURITEENUS?

JAHITROFEE – KULTUURITEENUS?

OHTLIK KISKJA – PAHATEENUS?
Foto: Uudo Timm

23,2 mln €*

Meriheina poolt C sidumine: 500–400 mln €

Rändkarp – kas survetegur 
või pakub 

filtreerimisteenust?

Foto: Wikimedia

Kas mesilane pakub 
ökosüsteemi teenust?

15 € / kg

* T. Kaart, magistritöö

Kormoran – …?

Foto: Wikipedia

Foto: Wikipedia

Foto: Wikipedia

Foto: 
http://www.seashoretofore
stfloor.com/eelgrass-
zostera-marina/ 



Kohandatud Braat & ten Brink (2008) järgi. (Allikas: Joonis 4, lk 9 Euroopa 
Komisjoni väljaanne nr 11, May 2015: Science for Environment Policy. In-depth
report. Ecosystem Services and Biodiversity)

Ökosüsteemide või nende komponentide
• puhverdusvõime – võime kahjutustada saasteaineid 

ja tasandada muid välismõjusid, muutmata oma 
olekut, seisundit ja talitust;

• taluvuspiir – süsteemi tingimuste kombinatsioon, 
mille edasisel muutumisel ebasoovitavas suunas ei 
suuda süsteem või selle komponendid enam ilma 
välise abita taastuda; 

• isetaastumisvõime – võime süsteemi häirimisel selle 
või selle komponentide taluvuspiirini, ilma 
inimtegevuse abita taastuda. 



Prangel, E., Hernández-Agramonte, I. M., Kasari, L., Helm, A. 2019. Impact of grassland 
habitat loss on selection of ecosystem functions and services. Manuscript.



Prangel, E., Hernández-Agramonte, I. M., Kasari, L., Helm, A. 2019. Impact of grassland 
habitat loss on selection of ecosystem functions and services. Manuscript.
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Castro-Díez, P., Alonso, A., Saldaña, Asunción, Granda, E. 2019. Impacts of four common non-native tree taxa on regulating 
ecosystem services. Presentation, EMAPi, Prague



Kahkjas 
meskiidipuu
(Prosopis
juliflora)

Fotod: Wikipedia

Tuuleerosiooni tõkestajana sisse toodud.

Ida-Aafrika, Etioopia
 Tarbib 2/3 sademetest -> suurendab kliimamuutuste mõjusid.
 25% rohumaadest kadunud.
-> suurem surve ja ülekarjatamine teistel rohumaadel. Puudu kohalikust 
loomasöödast.
 Sissetulek vähenes karjakasvatuse pealt, puidu tulu suurenes. 
 Kohalikud on valmis maksma tõrje eest.

India, Banni
Väga suur sotsiaalmajanduslik tähtsus – 60% rahvast sõltub sellest (kütteks, 
meetaim jne) – ei soovita eemaldamist.

Pakuvad hüvesid (kliima 
regulatsioon, tolmeldamine, …) suure 
inimmõjuga paikades (ja) 
kliimamuutuste tingimustes?

Kurdlehine kibuvits 
(Rosa rugosa)



• Mis on olulised hüved?
• Ja kuidas neid defineerida (millest teenus „koosneb“, indikaatorid).

• Kus need hüved ruumis paiknevad?
• Kui suur on nende maht?
• Indikaatorid, kaardistusüksused, ühikud

• Mida hindame-kaardistame?
• Pakkumine, nõudlus, tegelik kasutus

• Mis meetoditega ja mis andmete alusel

Et teha tarku otsuseid…



ELME projekt*
• Ökosüsteemiteenuste tegevuskava
• Üleriigiline hindamine – niit, põld, soo, mets
• Roheline infrastruktuur

Mereökosüsteemiteenused koos mereala planeerimisega

LIFE IP CleanEst** – mh magevee-ökosüsteemide ökosüsteemiteenused

IRENES*** – taastuvad energiaallikad ökosüsteemiteenustena, sisend strateegilistesse 
dokumentidesse

Ökosüsteemiteenused ja rahvamajanduse arvepidamine Statistikaameti juhtimisel (EUROSTAT)

* Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks,
prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid. Kaasrahastab Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfond.
** Development of an integrated water management and its modern tools in Estonia – strategic choices
for future. Rahastab LIFE programm.
*** Integrating RENewable energy and Ecosystem Services in environmental and energy policies. Rahastab
Interreg Europe.



Viva Grass Viewer: https://tool.vivagrass.eu/vgsites/viewer/
Viva Grass BioEnergy: https://tool.vivagrass.eu/vgsites/bioenergy/
Viva Grass Planner: https://tool.vivagrass.eu/vgsites/planner/



https://naturetrade.net/



MAES – Mapping and Assessment of Ecosystem Services, Euroopa Komisjoni 
töörühm
IPBES – the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services (nature contribution)
BISE (Biodiversity Information System for Europe) –
https://biodiversity.europa.eu/maes/maes_countries
KIP INCA – Knowledge Innovation Project on Integrated System for Natural 
Capital and Ecosystem Services Accounting 
ESP – Ecosystem Services Partnership
Jne



AITÄH! 


