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Ekosysteemipalvelut: hyötyjä ja arvoa

Ekosysteemien tuottamia aineellisia ja 

aineettomia hyötyjä ihmiselle: 

• Tuotantopalvelut (ruoka, puhdas vesi, 

puu, luonnon lääkeaineet jne.)

• Säätelypalvelut  (mm. ilmaston, veden, 

maaperän säätely, pölytys, tuhoojien 

hallinta)

• Ylläpitopalvelut (mm. yhteyttäminen, 

ravinteiden kierto)

• Kulttuuripalvelut (mm. virkistys)

(Millenium Ecosystem Assessment, 2005)

Lopputuotteet ja niiden tuottamisen 

mahdollistavat tukevat ja välilliset 

palvelut (CICES)

18.12.2020

Kuva: https://cices.eu/supporting-functions/

Muokaten: Potschin, M. and R. Haines-Young (2011): Introduction to the special issue. Progress in 
Physical Geography 35(5): 571-574.

https://cices.eu/supporting-functions/
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Monimuotoisuus ekosysteemipalvelujen ytimessä

Kuva: Maes et al. (2016) An indicator framework for assessing ecosystem services in 
support of the EU Biodiversity Strategy to 2020. Ecosystem Services 17: 14-23
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Maatalous-

ekosysteemin 

palvelut

Ruoan, rehun, biomassan tuotanto 

+ säätely-, ylläpito- ja 

kulttuuripalveluja vaihtelevassa 

määrin

Palveluihin vaikuttavat mm. 

viljelymenetelmät ja -toimet

viljelyn monipuolisuus ja 

ekosysteemin toiminnallinen

monimuotoisuus

Ekosysteemipalveluja tukemalla

ja hyödyntämällä muokataan

viljelyjärjestelmää ekologisesti

tehokkaaksi

18.12.2020

Kuva: Malézieux E ym. (2009) Mixing 

plant species in cropping systems: 

concepts, tools and models. A review. 

Agron. Sustain. Dev 29: 43-62. 
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• Viljelykasvilajiston monipuolistaminen ajassa ja paikassa

• Viljelykasvilajit ja –lajikkeet ja niiden ominaisuudet, viljelykierto, vierekkäisten 

lohkojen kasvilajivalinnat

• Viljelymenetelmien monipuolistaminen

• Sekaviljelyn muodot: aluskasvit, seosviljely (palkokasvit, valkuaiskasvit), 

kaistasekaviljely

• Viljely-ympäristön monipuolistaminen

• Maisematason toimet, suojakaistat, pientareet, metsäsaarekkeet, kukkivat 

kasvilajit satokasveina, viherlannoitukseen, kaistoina

• Maanmuokkaus, lannoitus, kasvinsuojelumenetelmät

18.12.2020

Viljelyn monipuolisuutta voi lisätä monin keinoin

Kuva: Ville Heimala
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Esimerkkejä ESP:ja tukevista monimuotoistamistoimista

Tuotantokasvina ohra

Monimuotoistamistoimena

lajikeseos

• Sadontuotto =

• Sadon vakaus +

• Tautien hallinta +

• Rikkakasvien hallinta +/=

18.12.2020Kuva: Sari Himanen 2020
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Esimerkkejä ESP:ja tukevista monimuotoistamistoimista

Tuotantokasveina kevätrypsi ja härkäpapu

Monimuotoistamistoimena kaistasekaviljely

• Sadontuotto

• Sadon vakaus 

• Pölytystulos

• Luontainen biologinen 

torjunta

18.12.2020Kuva: Sari Himanen 2019
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Esimerkkejä ESP:ja tukevista monimuotoistamistoimista

Tuotantokasvina luomukaali

Monimuotoistamistoimena

kukkivat härkäpapu-rehuvirna-

hunajakukkaseoskaistat

• Pölyttäjien ja luontaisten vihollisten 

esiintyminen +

• Ravinteiden kierto ja säätely 

(viherlannoitus, kerääjäkasvivaikutus) +

18.12.2020Kuva: Sari Himanen 2020
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Esimerkkejä ESP:ja tukevista monimuotoistamistoimista: 

kasvien ominaisuustiedon hyödyntäminen

Mettä ja siitepölyä tuottavien kasvilajien ominaisuudet: luonnonkasvit, 

viljelykasvilajit  ja –lajikkeet

Kukkien määrä (pinta-ala), kukinnan ajoittuminen, meden ja siitepölyn laatu, 

meden saavutettavuus, kukintojen ulkopuolinen mesi, herkkyys kasvuoloille, suoja

• Viljely-ympäristön biodiversiteetti +

• Pölyttäjien ja luontaisten vihollisten esiintyminen +

• Biologinen typensidonta + 

18.12.20209

Kuvat: Sari Himanen
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Kohti ekosysteemipalveluja tukevaa ja hyödyntävää 

viljelysuunnittelua

• Monihyötyiset viljelymenetelmät kehittyvät ja 

mahdollistuvat

• Sadontuoton vakaus paranee (resilienssi)

• Tuotantopanosriippuvuus vähenee

• Biodiversiteetin suojelu mahdollistuu

• Ilmastokestävä tuotanto

• Taloudellisesti kestävä tuotanto

18.12.2020
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Kiitos

DIVERACTION: Diversifying production systems for resilience / WP1 Agroecosystem engineering for enhanced 

biodiversity and resilience (Luken strateginen rahoitus)

LUMOTTU: Luontaista biologista torjuntaa ja pölytystä tukevat monimuotoistamismenetelmät

https://www.luke.fi/projektit/lumottu/

SUREVEG: Kaistasekaviljely ja kierrätysravinteet monimuotoisessa ja resurssitehokkaassa 

luomuvihannestuotannossa  http://projects.au.dk/coreorganiccofund/core-organic-cofund-projects/sureveg/

KASVIS: Kestävät kasvinsuojeluratkaisut ja monimuotoisuuden edistäminen kasvistuotannossa 

https://www.luke.fi/projektit/kasvis/

ECOSTACK: Stacking of ecosystem services: mechanisms and interactions for optimal crop protection, 

pollination enhancement, and productivity https://www.ecostack-h2020.eu/

18.12.202011

Kuvat: Ville Heimala

https://www.luke.fi/projektit/lumottu/
http://projects.au.dk/coreorganiccofund/core-organic-cofund-projects/sureveg/
https://www.luke.fi/projektit/kasvis/
https://www.ecostack-h2020.eu/

