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Sissejuhatus 

 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on leida peamised põhjused, miks ökosüsteemiteenuseid 

kaardistatakse. Lisaks põhjustele leitakse ka ökosüsteemiteenuste kaardistamise plussid ja 

miinused. Täiendavalt tuuakse välja mõned kaardistamise metoodikad, mida uuritud 

teadusartiklites oli kasutatud. 

Ökosüsteemiteenuste temaatika valdkonnas on välja töötatud mitmeid analüütilisi meetodeid 

ja mudeleid, lisaks on kogutud hulgaliselt andmeid ning moodustatud klassifikatsioone. Kolm 

suuremat ja enamlevinud klassifikatsiooni on Ökosüsteemiteenuste rahvusvaheline 

klassifikatsioon (Common International Classification of Ecosystem Services (CICES)), 

Ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse ökonoomika (The Economics of Ecosystems 

and Biodiversity (TEEB)) ning Millenniumi ökosüsteemihinnang (Millennium Ecosystem 

Assessment (MEA)). 

MEAs on öeldud, et kahekümnenda sajandi teise poole jooksul on ökosüsteemide ning nende 

pakutavate teenuste olukord halvenenud rohkem kui ühelgi teisel perioodil inimajaloo 

jooksul. Olukorra halvenemise põhjuseks on kasvanud vajadus toidu, vee, puidu, 

kiudmaterjali ning kütuse järele (Millennium Ecosystem ... 2005).  

Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2020 (Mapping and Assessment ... (MAES)) teise 

eesmärgi järgi tuleb säilitada ja taastada ökosüsteemid ning nende teenused. Aastaks 2020 

peaks eesmärgi kohaselt olema ökosüsteemid ja nende teenused hoitud ning nende seisund 

paranenud. Eesmärgi täitmiseks luuakse rohetaristu ning taastatakse vähemalt 15% 

kahjustatud ökosüsteemidest. Samuti tuleb antud strateegia kohaselt parandada teadmisi 

ökosüsteemidest ja nende teenustest Euroopa Liidus. Teadmiste parandamiseks tuleb 

kaardistada 2014. aastaks ökosüsteemid ning nende teenused ja hinnata nende seisundit. 2020. 

aastaks tuleb hinnata teenuste majanduslikku väärtust ning toetada ökosüsteemiteenuste 

lisamist Euroopa Liidu ja liikmesriikide arvepidamis- ja aruandlussüsteemidesse (The EU 

Biodiversity … 2011). 
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Looduslike, hästi toimivate ökosüsteemide säilitamine ja hooldamine on omavalitsuste jaoks 

parim strateegia tulevikus näiteks kliimamuutuste ohuga tegelemiseks (TEEB 2010). 

Tulenevalt MAESist on vähemalt Euroopa Liidus ökosüsteemiteenuste kaardistamine 

muutunud üha aktuaalsemaks, mistõttu on antud bakalaureusetöö ülesannetes leida 

võimalused, kuidas ökosüsteemiteenuste kaarte on võimalik kasutada.  

Suurel määral on teadmata, kuidas ökosüsteemiteenused toimivad – kuidas neid täpselt 

pakutakse, nende teenuste tähtsus ning kuidas inimtegevus nende pakkumist mõjutab 

(Burkhard jt 2012a). Selle probleemi lahendamisel saab kasutada ökosüsteemiteenuste kaarte. 

Käesoleva bakalaureusetöö esimeses peatükis tutvustatakse ökosüsteemiteenuste mõistet ning 

erinevaid ökosüsteemiteenuste klassifikatsioone. Lisaks tutvustatakse ka kaardistamise ning 

ökosüsteemiteenuste kaardistamise mõisteid. 

Teises peatükis antakse ülevaade ökosüsteemiteenuste kaardistamise kasutusvõimalustest. 

Kasutusvõimalused jagunevad kolmeks omavahel tihedalt seotud peatükiks: keskkonna-

alased strateegiad ja poliitikad, loodusressursside säästlik kasutamine ning kaitsealade 

planeerimine. 

Kolmandas peatükis tutvustatakse paari levinumat kaardistamismetoodikat. Lisaks tuuakse 

näiteid, kuidas antud kaardistamismetoodikaid on rakendatud. 

Neljandas peatükis tutvustatakse ökosüsteemiteenuste kaardistamise puuduseid ja eeliseid. 
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Kirjanduse ülevaade 

Ökosüsteemiteenuste kontseptsioon 

 

Ökosüsteem on dünaamiline kompleks, milles toitumissuhete kaudu seostunud organismid 

(taimed, loomad ja mikroorganismid) moodustavad koos keskkonnatingimuste kompleksiga 

isereguleeruva ja areneva terviku (Masing 1992; Millennium Ecosystem … 2005; de Groot jt 

2012). Ökosüsteemiteenused on kaubad ja teenused, mida ökosüsteemid pakuvad inimkonna 

heaoluks. Ökosüsteemiteenused on näiteks marjad ja seened metsas toiduna; põhjavesi joogi- 

ja tarbeveena; puit ehitus- ja küttematerjalina. Ökosüsteemiteenuste idee on samal ajal 

atraktiivne ja keerukas, kuna selles mõistes püütakse siduda ühiskond, majandus ja keskkond 

(Haines-Young & Potschin 2013).  

Ökosüsteemiteenused saab jaotada privaatseteks (era) ja avalikeks. Erakaupadele ja –

teenustele on omane rivaalsus ja välistatavus – igaüks ei saa neile omaniku vastuseisu tõttu 

ligipääsu. Niisugused kaubad on näiteks marjad ja seened tähistatud ja piiratud erametsas või 

ligipääs veekogule kellegi maal või maatüki kaudu. Avalikele kaupadele on omane 

kättesaadavus kõigile (ühele isikule kaupade või teenuste pakkumine ei vähenda samasuguste 

kaupade või teenuste pakkumist teisele) (Burkhard jt 2012a). Niisugused kaubad on näiteks 

marjad ja seened avalikes metsades või ligipääs avalikele veekogudele. 

Ökosüsteemiteenuseid on mitmeti klassifitseeritud. Kolm tuntumat klassifikatsiooni on MEA, 

TEEB ning CICES. Nimetatud klassifikatsioonides grupeeritakse erinevaid kaupu ja teenuseid 

nende kasutustüübi järgi. 

MEA järgi jaotuvad ökosüsteemiteenused (Millennium Ecosystem … 2005): 

- varustusteenused (provisioning services, näiteks toit, puhas vesi, puit ja 

kiudmaterjalid);  

- reguleerivad teenused (regulating services, näiteks kliima-, üleujutuste-, haiguste-, 

jäätmete-, erosiooni- ning vee-, õhu- ja mullakvaliteedi regulatsioon);  
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- kultuuriteenused (cultural services, näiteks rekreatsioon, esteetiline ja spirituaalne 

hüve);  

- tugiteenused (supporting services, näiteks mullateke, fotosüntees, toitaineteringe). 

Ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse ökonoomika ehk TEEBi järgi jaotuvad 

ökosüsteemiteenused (de Groot jt 2012): 

- varustusteenused (provisioning services, näiteks toit (kala, puuvili), vesi (joomiseks, 

jahutamiseks, niisutamiseks), toormaterjal (puit, väetis, loomasööt)); 

- reguleerivad teenused (regulating services, näiteks üleujutuste regulatsioon, erosiooni 

kontroll, tolmeldamine); 

- elupaigateenused (habitat services, näiteks rändeliikide elupaikade säilitamine, 

geneetilise mitmekesisuse säilitamine); 

- kultuuri- ja mugavusteenused (cultural and amenity services, näiteks rekreatsioon, 

turism; kultuuri, kunsti ja disaini inspiratsioon). 

2009. aastal hakati MEA alusel välja töötama ökosüsteemiteenuste rahvusvahelist 

klassifikatsiooni (CICES), kus on ökosüsteemiteenused jaotatud peamiselt inimeste soovidest 

ja vajadustest lähtuvalt. Selle klassifikatsiooni järgi jaotuvad ökosüsteemiteenused järgnevalt 

(Haines-Young & Potschin 2013): 

- varustusteenused (provisioning, nt biomass, puhas vesi, kiudmaterjalid). Sellesse 

kategooriasse kuuluvad kõik toiteväärtuse, materjali ning energia väljundid 

ökosüsteemidest; 

- reguleeriv ja hooldav teenus (regulation and maintenance, nt tahkete, vedelate ning 

gaasiliste ainete vahendus). Sellesse kategooriasse kuuluvad kõik moodused, kuidas 

elusorganismid saavad ümbritsevat keskkonda mõjutada; 

- kultuurne teenus (cultural, nt füüsilised ja intellektuaalsed vahetused 

ökosüsteemidega). Antud kategooriasse kuuluvad kõik mittemateriaalsed ja tavaliselt 

mittetarbitavad ökosüsteemide väljundid, mis mõjutavad inimeste füüsilist ja 

psüühilist olekut. 

Kõik kolm klassifikatsiooni on eraldi välja toonud varustusteenused, reguleerivad teenused 

ning kultuurilised teenused. MEAst edasi arendatud TEEB tõi tähtsa muudatusena sisse 

elupaigateenused tugiteenuste asemel. Nagu eelnevalt mainitud, on CICESis 

ökosüsteemiteenused jaotatud peamiselt inimeste soovidest ja vajadustest lähtuvalt, mistõttu 
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tõenäoliselt just sel põhjusel polegi eraldi välja toodud tugiteenuseid (nt mullateke) nagu 

MEAs või elupaigateenuseid (nt elupaik rändeliikidele) nagu TEEBis. CICESt eristab teistest 

klassifikatsioonidest asjaolu, et suured kategooriad jagunevad veel alamkategooriateks, 

gruppideks, klassideks ning klassitüüpideks. Lisaks rõhutatakse, et klassifikatsioonis on välja 

toodud ainult teenused, hüvesid ei käsitleta (Haines-Young & Potschin 2013). 

Kuigi inimkond ei ole keskkonnamuutuste suhtes enam nii tundlik kui sajandite eest, sest 

tehnoloogia ja kultuur on loonud puhvri inimese ja keskkonna vahele, sõltub ta siiski 

ökosüsteemiteenustest (Burkhard jt 2012a; Costanza jt 1997; Haines-Young & Potschin 2013; 

Millennium Ecosystem … 2005; de Groot jt 2012). Seega on ökosüsteemiteenustel 

märkimisväärne tähtsus inimkonna jätkusuutliku heaolu tagamisel, kuid hoolimata kasvavast 

teadlikkusest jätkub ökosüsteemide olukorra halvenemine (Burkhard jt 2012a; Millennium 

Ecosystem … 2005; de Groot jt 2012). 

Selleks, et juhtida tähelepanu ökosüsteemide olukorra halvenemisele, soovitavad osad 

teadlased ökosüsteeme kirjeldada ökosüsteemiteenustena, neid teenuseid kaardistada ja 

majanduslikult hinnata. Nimetatud tegevuste kaugem eesmärk on läbi ökosüsteemiteenuste 

kontseptsiooni suunata avaliku ja majandussektori tähelepanu ökosüsteemide kaitse ja 

kasutuse strateegiate väljatöötamise ja rakendamise vajadusele (Haines-Young & Potschin 

2013; de Groot jt 2012). 

 

 

Kaardistamise kontseptsioon 

 

Kaart on geograafilises tähenduses Maa või mõne muu taevakeha pinna vähendatud, 

üldistatud, matemaatiliselt määratletud ja leppemärkidega seletatud tasapinnaline kujutis 

(Naan 1989; Tomingas 2012). „Eesti keele sõnaraamat ÕS 2013“ annab tegusõna 

„kaardistama“ tähenduseks: „maakaarti koostama, mõõtmistulemusi kaardile kandma“. 

Tegusõna „kaardistama“ ei soovitata kasutada tähenduses „välja selgitama, (välja) uurima, 

kindlaks tegema“ (Erelt jt 2013). Ometigi on sõna „kaardistama“ tihti eesti keeles kasutatud 

teiste verbide asemel, näiteks „(välja) selgitama“, „(välja) uurima“ ning „kindlaks määrama“ 

(Mund 2003). Antud bakalaureusetöös kasutatakse sõna „kaardistama“ tähenduses 

„maakaardile kandma“. 



10 

 

Kartograafia on teadus, mis hõlmab kaartide uurimist, koostamist, tootmist ja kasutamist 

(Naan 1989; Tomingas 2013). Geoinfosüsteem (GIS) ehk kohateabesüsteem on süsteem 

ruumiliste andmete kogumiseks, töötlemiseks ja esituseks. Infotehnoloogia kiire areng on 

muutnud kaartide koostamist, tootmist ning kasutamist ning kaardist on saanud peamine 

geoinfosüsteemi väljund (Tomingas 2013).  

Ökosüsteemide kaardistamine on ökosüsteemide ruumiliselt täpne kirjeldamine vastavalt 

kokkulepitud ökosüsteemi tüpoloogiale, mis sõltub kaardistamise eesmärgist ja skaalast. 

Kaardistamine peab lisaks teadlaste huvidele rahuldama ka ökosüsteemide majandamise 

huvid (Maes jt 2013). Ökosüsteemide ökoloogiliste või füüsikaliste piiride tunnustamine 

kindlate ökosüsteemiteenuste ja maastikuüksuste kaardistamise kaudu on aluseks nende 

praktilisele hooldusele (de Groot jt 2012).  

MEA ja CICES ei ole ökosüsteemiteenuste kaardistamist eesmärgiks seadnud, kuid nende 

poolt koostatud ökosüsteemiteenuste klassifikatsioone on võimalik kasutada kaardistamise 

alusena (Haines-Young & Potschin 2013; Millennium Ecosystem … 2005). Ka TEEBis ei ole 

arutatud üksikasjalikult ökosüsteemiteenuste kaardistamist. TEEBi eesmärgiks on juhtida 

tähelepanu bioloogilise mitmekesisuse majanduslikule kasule. Seega võib järeldada, et ka 

TEEBis käsitletavaid punkte võib kasutada sarnaselt MEAle ning CICESile kui kaardistamise 

alust.  

Küll aga on eraldi kaardistamise juhendina Euroopa Liidu elurikkuse strateegia viienda 

eesmärgi lisana välja arendatud analüütiline raamistik ökosüsteemide ja nende teenuste 

kaardistamiseks ja hindamiseks (Maes jt 2013). MAESi järgi mõeldakse ökosüsteemiteenuste 

kaardistamise all üldiselt ökosüsteemiteenuste nõudluse hindamist rahalises mõttes ning 

nende rahaliste väärtuste võrdlemist üle geograafilise ala (Maes jt 2013; Schägner jt 2013). 

Samas võib kaardistamisel kasutada ka teisi väärtuseid, nagu näiteks inimtervise või 

biofüüsilisi ühikuid (Maes jt 2013).  
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Materjal ja metoodika 

 

Antud bakalaureusetöö koostamisel on kasutatud kvalitatiivset uurimismetoodikat. 

Andmekogumismeetodiks oli teadusartiklianalüüs. 

Artiklite leidmiseks on kasutatud andmebaasi ScienceDirect, kus teostati 2014. aasta märtsis 

otsing märksõnadega „Ecosystem service maps“. Otsingut piirati kategooriatega „Earth and 

Planetary Sciences“, „Economics, Econometrics and Finance“ ning „Environmental 

Science“. Lisaks pandi otsingule piiranguteks, et otsingusõnad peavad sisalduma kokkuvõttes, 

märksõnades ning pealkirjas. Piiranguid artiklite ilmumisaegade koha pealt ei seatud. Sel 

moel koguti 173 artiklit, mille lugemisel selgus, et suurem osa artiklitest ei sobinud antud töö 

koostamiseks, kuna käsitlesid ainult ökosüsteemiteenuseid, kaardistamist või kaarte polnud 

mainitud. Samuti langesid välja artiklid, mille lugemise eest pidi maksma lisatasu. 

Lisaks otsingu abil leitud artiklitele on kasutatud ka artikleid või kogumikke, millele suurem 

osa uuritud artiklite autoreid on viidanud. Lisaks on kasutatud rahvusvaheliste projektide nagu 

TEEB, MEA, MAES ning CICES aruandeid. 

Saadud tulemuste põhjal koostati tabel (lisa 1), mille päises on kuus lahtrit: teadusartikli 

autorid, ökosüsteemiteenuse kaardistamise pluss, ökosüsteemiteenuse kaardistamise miinus, 

ökosüsteemiteenuse kaardistamisvõimalus, koht, mille kohta antud teadusartikli koostajad 

kaarti koostasid ning kaardistamismetoodika.  
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Tulemused ja arutelu 

Ökosüsteemiteenuste kaartide kasutusvõimalused 

 

Antud töö raames on analüüsitud 20 teadusartiklit, mille tulemused on kantud lisas 1 tabelisse 

1. Kuna kõikides artiklites polnud mainitud kõiki tabeli päises olevaid punkte, on mõned 

tabeli lahtrid jäänud täitmata. Uuritud teadusartiklites toodi kõige enam välja 

ökosüsteemiteenuste kaartide kasutusvõimalusi – neid mainis 16. 12 artiklis oli käsitletud 

ökosüsteemiteenuste kaartide puuduseid ning vaid neljas oli mainitud ökosüsteemiteenuste 

kaartide eeliseid. Kahekümnest artiklist 14 juhul oli kaart koostatud kindla ala kohta, neist üks 

oli koostatud Euroopa maailmajao ning üks Maa ökosüsteemiteenuste kohta. Ülejäänud 12 

olid koostatud väiksema ala kohta. Kuuel juhul oli analüüsitud üldiselt ökosüsteemiteenuste 

kaardistamist. 

Artiklite lugemisel selgus, et reeglina tahetakse ökosüsteemiteenuseid kaardistada, et osata 

eristada ökosüsteemiteenuseid ning tulevikus ökosüsteeme jätkusuutlikumalt kasutada. Kuigi 

uuritud artiklite põhjal on ökosüsteemiteenuste kaartide kasutusvõimalused omavahel tihedalt 

seotud, võib kasutusvõimalused jagada kolmeks (joonis 1): keskkonna-alased strateegiad ja 

poliitikad, loodusressursside säästlik kasutus ning kaitsealade planeerimine kaartide põhjal. 
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Joonis 1. Ökosüsteemiteenuste kaartide kasutusvõimaluste sektordiagramm 

 

 

Eelmise sajandi lõpul kirjutasid Costanza jt (1997), et ökosüsteemiteenustele antakse liialt 

väike osakaal strateegiate ja keskkonna-alaste poliitikate väljatöötamisel. Joonisel 1 on näha, 

et rohkem kui pooltes uuritud teadusartiklites oli mainitud ökosüsteemiteenuste kaartide 

tähtsust keskkonna-alaste strateegiate ja poliitikate arendamisel. 

 

Keskkonna-alased strateegiad ja poliitikad 

 

Ökoloogilised konfliktid tekivad peamiselt kahel põhjusel: (1) ökosüsteemiteenuste vähesuse 

ning nende pakkumise piiramise tõttu; (2) ökosüsteemiteenuste pakkumisel tekkinud kulude 

ja tulude ebavõrdse jaotamise tõttu (Costanza jt 1997). 

Schröter jt (2012) leidsid oma uurimistöö tulemusena, et ökosüsteemiteenuste kaardid on väga 

olulised kahel juhul. Esiteks, kui ökoloogilised ja institutsioonilised skaalad ei sobitu 

56% 

25% 

19% 

Ökosüsteemiteenuse kaartide 
kasutusvõimalused 

keskkonna-alased strateegiad ja 
poliitikad 

ressursside säästlik kasutamine 

kaitsealadega seotud otsused 
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omavahel. Teiseks, kui ökosüsteemiteenuste kasusaajad asuvad geograafiliselt 

ökosüsteemiteenuste pakkumise alast eemal. Näiteks on ökosüsteemiteenuste kaardid olulised 

puitmaterjali nõudluse ja pakkumise kaardistamisel. Puitmaterjali nõutakse palju linnades, 

kuid seda pakutakse metsas. 

Ruumiliselt selge lähenemine ökosüsteemiteenuste nõudluse ja pakkumise kaardistamisel 

aitab arendada poliitilisi vahendeid ökosüsteemide hooldajaile ning kasusaajaile, kuna 

ökosüsteemiteenuste kaartidel on näha, kus on kõige enam vaja keskkonna-alast haldamist 

(García-Nieto jt 2013; Schröter jt 2012; Troy & Wilson 2006). Sel moel on võimalik välja 

arendada jätkusuutlikku tasakaalu mõne ökosüsteemiteenuse pakkumise ja nõudluse vahel 

(Schröter jt 2012). 

Kuna ökosüsteemiteenuste hindamisel on mitmeid puuduseid, tuleb kasuks adaptiivne 

hooldusplaan. Sel juhul on võimalik õppida süsteemi dünaamikast ning samal ajal säilitada 

ökosüsteemiteenused (Burkhard jt 2012a; Gulickx jt 2013; Townsend jt 2014). Adaptiivset 

ehk kohanduvat hooldusplaani kohandatakse jooksvalt vastavalt ökosüsteemi terviklikkuse 

hoidmise vajadustele. 

Kuna ükskõik milline koht maastikus võib omada mitmeid ökosüsteemiteenuseid, on 

planeeringute ja strateegiate koostajatel tähtis ülesanne leida moodus, kuidas maastikke 

majandada, et saaks maksimeerida ühiskonna tulu ning minimeerida saamata jäänud 

majandushüvesid (Troy & Wilson 2006). 

Ökosüsteemiteenuste kaasamine strateegiate ja poliitikate arendamisse aitab lisaks piirangute 

leidmisele identifitseerida ka ökosüsteemide majanduslikku potentsiaali ning leida teaduse ja 

poliitika vahel vajalikke kompromisse (Burkhard jt 2012a; TEEB 2010). Kaardistamise abil 

saab määrata erinevatele aladele kasutuspiiranguid, et nende alade funktsioone kaitsta. 

Näiteks aitavad maastikuteenuste kaardid strateegiate arendajail ning ruumilistel planeerijatel 

aru saada tegelikest maastikuteenustest (Gulickx jt 2013).  

Lisaks leitakse ökosüsteemiteenuste uurimisel olulist sotsiaal-ökoloogilist infot nii 

huvirühmadele kui ökosüsteemiteenuste strateegiate väljatöötajatele, mistõttu on võimalik 

lahendada sotsiaalseid konflikte (Burkhard jt 2012a). 

Eeldusel, et kaarte kasutatakse maakasutuse planeerimisel, pakuvad Hauck jt (2013) välja, et 

kaarte võiks tulevikus kasutada kui juriidilisi dokumente. Näiteks Tiantai maakonnas, Hiinas 

tehtud uuringu järgi aitaks ökosüsteemiteenuste hindamine ja kaardistamine antud ala kaitsta 
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ning arendada strateegiaid, kus saaks rõhuda loodusressursside säästlikule kasutamisele 

tulevikus (Chen jt 2009). 

Eelnevalt nimetatu põhjal võib järeldada, et ökosüsteemiteenuste kaardid on olulised 

ökosüsteemiteenuste pakkumise ja nõudluse ebavõrdsel jaotumisel tekkinud ökoloogiliste ja 

sotsiaal-ökoloogiliste konfliktide lahendamisel. Tõenäoliselt tuleb ökoloogilisi konflikte 

lahendada erinevate strateegiate ja poliitikate abil. 

 

 

Loodusressursside säästlik kasutamine 

 

Millenniumi ökosüsteemihinnangu käigus leiti, et uuritud kahekümne neljast 

ökosüsteemiteenustest viitteist (ligikaudu 60%) tarbitakse jätkusuutmatult ning nende olukord 

halveneb jätkuvalt (Millennium Ecosystem … 2005). Mitmed autorid (nt Chen jt 2009; 

Townsend jt 2014; Yee jt 2014) on maininud ökosüsteemiteenuste kaardistamise ning 

loodusressursside jätkusuutliku kasutamise vahelist seost. Paljudel kohalikel otsuse- 

langetajatel on võimalus mõnd loodusressurssi vähem intensiivselt kasutades pakkuda 

hüvesid nii enda kui ka teiste haldusüksuste elanikele (TEEB 2010). 

Uuringud on näidanud, et ökosüsteemide muutmine teatud teenuse paremaks pakkumiseks 

lõpptulemusena vähendab ökosüsteemi võimet pakkuda teisi ökosüsteemiteenuseid (de Groot 

jt 2012; Millennium Ecosystem … 2005; TEEB 2010). Näiteks võib maakasutuse muutmise 

teel juurde saada varustusteenuseid, kuid kaotatakse teistsuguseid teenuseid, näiteks 

veeregulatsioon, erosioonikontroll ja elupaikade pakkumine (de Groot jt 2012). Lisaks 

teenuste kaotamisele võidakse kaotada ka mitmeid loodusressursse. Näiteks metsa raadamisel 

saadakse küll juurde põllumaad, kuid kaotatakse metsaga kaasnevad ressursid nagu seened, 

marjad, pähklid ja puit. 

Ökosüsteemiteenuste hindamine inspireerib kohalikku omavalitsust ning huvikonda enam 

huvituma piiratud ressursside säästlikust kasutamisest ning bioloogilise mitmekesisuse 

säilitamisest. Maaelu ja linnade arengut saab vajadusel kohandada, et oleks tagatud 

jätkusuutlik ning tõhus keskkond elu arenguks (Chen jt 2009; Yee jt 2014). 
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Üks peamisi eesmärke keskkonna ning loodusressursside alaste otsuste tegemisel on 

sotsiaalsete ja ökonoomiliste hüvede maksimeerimine (Yee jt 2014). Näiteks võib metsa alles 

jätmine olla sotsiaalsete ja ökonoomiliste huvide suhtes kasulikum kui lageraie. Lisaks 

metsast saadavatele avalikele hüvedele nagu marjad ja seened, võib metsa kasutada veel 

mitmel moel. Näiteks metsas erinevaid matkaüritusi korraldades saab panustada ühiskonna 

sotsiaalsete hüvede maksimeerimisse. 

Millenniumi ökosüsteemihinnangus on rõhutatud, et hariduse ja kommunikatsiooni 

edendamine on loodusressursside säästlikul kasutamisel esmatähtis.. Ökosüsteemide-alasest 

haridusest, milles saaks kasutada ökosüsteemiteenuste kaarte, saavad kasu nii strateegiate 

arendajad kui avalikkus (Millennium Ecosystem … 2005). Mainitud ökosüsteemiteenuste 

kaarte saab kasutada nii koolilaste kui ka nende vanemate harimisel. Tihti on mõju suurem kui 

ökosüsteemiteenuse kaardil on kujutatud inimestele tuttavat ala.  

Townsend jt (2014) koostasid mitu kaarti, mille põhjal saab suunata mereökosüsteemide 

ressursside kasutust. Koostatud kaartide põhjal leiti kõrge looduskaitselise väärtusega kohad, 

kus ei peaks arendama kalakasvatust, vaid pigem tuleks kaitsta ökosüsteemi. Kalakasvatusele 

leiti kaartide abil sobivam ala, mida iseloomustab kõrge toitainete taaskasutus ja madal 

biogeensete elupaigatüüpide struktuur. 

Eelneva põhjal võib järeldada, et ökosüsteemiteenuste kaardid on tihedalt seotud 

loodusressursside säästliku ja jätkusuutliku kasutamisega. Ökosüsteemiteenuste kaartide abil 

on võimalik arendada inimeste teadlikkust loodusressursside säästlikust kasutamisest ning 

nagu Townsend jt (2014) näitasid ka suunata erinevaid tootmisvaldkondi sobivamatesse 

asukohtadesse. 

 

 

Kaitsealade planeerimine 

 

Kaitsealad on loodud bioloogilise mitmekesisuse kaitseks (Maes jt 2013; Millennium 

Ecosystem … 2005). Kaitsealade kasu suurendamiseks peavad kaitsealad olema ühendatud 

ümbritseva maastiku majandamisega (TEEB 2010). Ökosüsteemiteenuste kaardid on hea 
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alustuskoht kaitsealade hoolduskavade loomisel, kuna kaartide abil saab välja töötada 

konkreetseid strateegiaid (Palomo jt 2013). 

Ökosüsteemiteenustele tähelepanu pööramine on oluline kaitsealade tsoneerimisel, 

hooldamisel ning rahastuse leidmisel, kuna efektiivset majandamist piiravad info ja teadmiste 

puudus kui ka olemasoleva info ebaadekvaatne kasutamine (Millennium Ecosystem … 2005; 

TEEB 2010). Kaitsealadel on oluline luua erinevad tsoonid, et samal ajal tagada bioloogilise 

mitmekesisuse kaitse piisaval tasemel ning võimalusel ka kasutada erinevaid loodusressursse. 

Ökosüsteemiteenuste kaardid on olulised kohalikele omavalitsustele hoolduskavade 

koostamisel ning konfliktide lahendamiseks, näiteks selgitamaks ökosüsteemi kaitse tähtsust 

(Chen jt 2009; Hauck jt 2013). Ökosüsteemiteenuste kaardid on visuaalsed 

kommunikatsioonivahendid, mida kasutades on võimalik inimestele ökosüsteemi halvenevat 

olukorda paremini selgitada.  

Ökosüsteemiteenuste kaardid pole olulised vaid avalikkusele ökosüsteemi hetkeolukorra 

visualiseerimiseks. Kui hooldajad ning strateegiate arendajad saavad enam infot ökosüsteemi 

ruumilise jaotuse kohta, oskavad nad paremini otsustada, milliseid alasid tuleks säilitada ning 

milliseid tohib intensiivsemalt kasutada. Samuti peaksid nad mõistma ökonoomilise arengu, 

valitsusorgani sekkumise ning ökosüsteemi kaitse vahelist positiivset suhet (Chen jt 2009).  

Näiteks karide olukorra muudatuste ning ökosüsteemiteenuste omavahelisel sidumisel saab 

esile tõsta rannikuala poolt pakutavaid sotsiaalseid ja ökonoomilisi hüvesid. Pärast nende 

seoste tuvastamist on suurem tõenäosus, et keskkonnaalastel otsustel on suurem ja kauakestev 

positiivne mõju nii inimestele kui ökosüsteemidele, millest inimesed sõltuvad (Yee jt 2014). 

Eelneva põhjal saab väita, et ökosüsteemiteenuste kaardid aitavad planeerida bioloogilise 

mitmekesisuse kaitseks sobivaid kaitsealasid. Neist on abi hetkeseisu visualiseerimisel nii 

strateegiate arendajaile, kaitsealade hooldajaile kui ka avalikkusele. 
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Kaardistamise metoodikad 

 

Ökosüsteemiteenuste kaartide koostamisel on kaardistatud erinevaid väärtuseid. Näiteks 

Costanza jt (1997) poolt koostatud kaardil (joonis 2) on kaardistatud ökosüsteemide rahalist 

väärtust. Samuti on kaardistanud ökosüsteemide rahalist väärtust Chen jt (2009). 

 

 

Joonis 2. Maailma kaart ökosüsteemiteenuste väärtuste kohta, US$ ha
-1

 a
-1

 (Costanza jt 1997) 

 

 

Majandusliku väärtuse skaalal on ökosüsteemi funktsioonid neutraalse väärtusega. Samas 

pakuvad funktsioneerivad ökosüsteemid ühiskonnale kaupu ja teenuseid, millel aga on 

väärtus. Iga väärtust on võimalik mõõta rahaühikutes. 
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1997. aastal koostasid Costanza jt teoreetilise kaardi maailma ökosüsteemiteenuste väärtuste 

kohta, kasutades eelneva paari aastakümne jooksul tehtud uurimistöid. Leiti hinnang erinevate 

ökosüsteemide kindlate alade ökosüsteemiteenuse väärtuse kohta, mis seejärel korrutati kogu 

ökosüsteemi pindalaga. Järgmiseks liideti saadud ökosüsteemide rahalised väärtused. Info 

sünteesimise järel leiti rahaline väärtus ökosüsteemiteenustele ja sealt tulenevalt 

ökosüsteemidele. Kogutud informatsioon arvutati ümber 1994. aasta USA 

tarbijahinnaindeksit kasutades dollariteks hektari kohta aastas. 

Selle uuringu kitsaskohaks osutus fakt, et mõnda ökosüsteemi ei olnud veel piisavalt uuritud. 

Selliste ökosüsteemide hulka kuuluvad näiteks kõrbed ja tundrad. Hoolimata sellest, et 

hinnang põhineb publitseeritud artiklite hetkeseisu analüüsil, leiti, et ökosüsteemid pakuvad 

aastas vähemalt 33 10
12 

USA dollari väärtuses teenuseid (Costanza jt 1997). 

Chen jt (2009) kasutasid maakonna tasemel ökosüsteemiteenuste ruumiliseks hindamiseks ja 

kaardistamiseks GISil põhinevat lähenemist. GISi abil koguti andmed, teostati ruumiline 

analüüs ning kaardistati ökosüsteemiteenuste rahalised väärtused. Andmed 

põllumajandustoodangu, metsatoodangu ning turismiteenuste kohta koguti ja kanti GIS-

programmi kasutades eraldi kaardikihtidele. Kaartidel olevat informatsiooni analüüsides ja 

sünteesides leiti ökosüsteemiteenuste koguväärtuseks 538 miljon jüaani (ligikaudu 64 miljonit 

eurot) 2005. aasta hindades.  

Osaluskaardistamist on kasutanud näiteks García-Nieto jt (2013) ning Palomo jt (2013). 

Osaluskaardid erinevad tavakaartidest selle poolest, et kaardistajad paluvad teatud alaga 

seotud inimestel näidata ressursside saadavust, teenuste piire ning muid neile olulisi 

asjaolusid. Osaluskaartidel on kujutatud ökosüsteemiteenuste väärtus ökosüsteemiteenuste 

kasutajaile, see pole alati rahaga mõõdetav. Osaluskaardid aitavad illustreerida, kus toimuvad 

kultuuritegevused; kus on ressursid ning kes neid kasutab või haldab; kuidas on ressursside 

saadavus aja jooksul muutunud. Osaluskaartide abil on võimalik defineerida peamisi 

konfliktalasid, kus strateegiate arendajad peaksid sekkuma (TEEB 2010).  

García-Nieto jt (2013) kaardistasid nii ökosüsteemiteenuste nõudluse kui pakkumise. 

Ökosüsteemide võime ühiskonnale teenuseid pakkuda leiti fookusgruppide intervjuude 

käigus. Fookusgruppi kuulusid tähtsamate kohalike ökosüsteemide hooldajad (kohalikud 

keskkonna-eksperdid, farmerid, metsnikud, seenekorjajad, kütid). Andmete analüüsiks 

kasutati olemasolevaid GISi andmeid ja mudeleid. Töö tulemusena leiti, et 

ökosüsteemiteenuste vahel on nii positiivne kui negatiivne korrelatsioon: mõne teenuse 
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suurem pakkumine suurendab ka teisi teenuseid, kuid mõne teise teenuse suurem pakkumine 

vähendab teiste teenuste pakkumist. Eelnevat arvesse võttes koostati kaart, kus on näha 

erinevate ökosüsteemiteenuste pakkumise alad ühel kaardil (joonis 3). 

Ökosüsteemiteenuste nõudluse kaardistamisel kasutati samuti intervjuusid (kohalike, turistide, 

kaitsealade hooldajate ning teadlastega). Iga küsitletu sai valida piltide järgi neli tema jaoks 

kõige olulisemat teenust. Samuti küsiti vastaja elukohta, et saaks arvutada teenuse ruumilist 

nõudlust. Kokkuvõttes leiti, et kõige nõutum ökosüsteemiteenus oli loodusturism, millele 

järgnesid puit, erosiooni kontroll, jaht, seente korjamine ning mesilaste pidamine (García-

Nieto jt 2013). 

 

 

Joonis 3. Ökosüsteemiteenuste kattuvus. Mida tumedama rohelisega on kaardil ala märgitud, 

seda enam teenuseid kattub. Tumesinise punktiiriga on märgitud rahvuspargi piirid ning 

helesinise punktiiriga looduspargi piirid, musta joonega on märgitud administratiivpiirid 

(García-Nieto jt 2013) 
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Palomo jt (2013) kasutasid kaardistamisel ekspertide teadmisi. Ekspertideks olid kaitseala 

juhatuse või nõukogu liikmed, kaitseala hooldajad ning teadlased. Eksperdid pidid hindama 

varasemate uuringute põhjal määratud 25 tähtsama ökosüsteemiteenuse muutuseid paari 

viimase aastakümne jooksul, muutuste põhjuseid ning hetkeolukorda. Samuti küsiti neilt 

nende jaoks viit kõige tähtsamat ökosüsteemiteenust. Seejärel paluti ekspertidel määrata 

kaartide peal alad, kus ökosüsteemiteenuste olukord on hea, halvenemas ning halb. Joonisel 4 

on näha ökosüsteemiteenuste pakkumise kattuvus. Selle all on mõeldud alasid, mis pakuvad 

erinevaid ökosüsteemiteenuseid. Mida enam ökosüsteemiteenuseid ala pakub, seda suurem on 

selle ala ökosüsteemiteenuse pakkumise kattuvus. 

 

 

Joonis 4. Kaardil on kujutatud funktsioneerivate ökosüsteemiteenuste pakkumise kattuvus, 

helerohelisega on märgitud vähem kattuvad teenused, tumesinisega mitmed kattuvad 

teenused. Sinise katkendjoonega on märgitud Doñana rahvuspargi piirid, helelilla 

punktiirjoonega on märgitud Doñana looduspargi piirid ning rohelise joonega on märgitud 

Doñana ökosüsteemi piirid. Hallil skaalal on kujutatud ala kõrgus merepinnast (Palomo jt 

2013) 

 

 

Kolmanda metoodikana on kasutatud vegetatsiooni kaardistamist ning selle põhjal üldistuste 

tegemist. Seda metoodikat kasutasid näiteks Pert jt (2010), kes soovisid näidata, et on 
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võimalik ripaali (jõgede ökoloogiline sügavusvöönd, mis ulatub jõe kalda veepiirist kuni 

põhjataimestiku lõpuni) kaardistamise teel näidata hüdroloogilisi protsesse ning neid 

ohustavaid tegureid. Nad defineerisid hüdroloogilised protsessid kui reguleeriva 

ökosüsteemiteenuse, mis on oluline bioloogilise mitmekesisuse tagamisel. Esimesena kanti 

kaardile Tully-Murray jõe valgala, seejärel arvutati ning lisati kaardile ripaali puhverala. 

Seejärel kanti kaardile ökosüsteemide vegetatsioon ning maakasutustüübid. Tulemusena leiti 

alad, kus peab enam tähelepanu pöörama maakasutuse planeerimisele või kaitsmisele (joonis 

5). 

 

 

 

Joonis 5. Tully ja Murray jõgede valgala ökosüsteemide bioloogilise mitmekesisuse olukord 

2010. aasta seisuga (Pert jt 2010)  
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Kaardistamise puudused ja eelised 

 

Tihti tuuakse ökosüsteemiteenuste kaardistamise puuduste ja eeliste juures välja üldiselt 

kaardistamise juures esinevaid puuduseid ja eeliseid, mitte vaid ökosüsteemiteenuste 

kaardistamise kohta käivaid puuduseid ja eeliseid. Siinkohal on välja toodud kõik eelised ja 

puudused, millele teadusartiklites tähelepanu on juhitud. 

 

Andmetega seotud probleemid 

Ökosüsteemiteenuste kaardistamise juures on oluliseks probleemiks andmete vähesus ja 

teadmiste vähesus ökosüsteemi kohta (Gulickx jt 2013; Maes jt 2012; Maes jt 2013; 

Millennium Ecosystem … 2005; Swetnam jt 2011; Troy & Wilson 2006; Yee jt 2014). 

Olemasolevad andmed on seotud ökosüsteemi või sotsiaalse süsteemi tunnustega, kuid mitte 

süsteemidevaheliste suhetega (Millennium Ecosystem … 2005). 

Lisaks andmete vähesusele on puudusena välja toodud ka olemasolevate andmete kvaliteedi 

küsimus (Swetnam jt 2011; Troy & Wilson 2006). Kui puudub riiklik georuumiline raamistik 

ja andmete kvaliteet ja kvantiteet kõiguvad, siis tuleb kaartide koostamisel olla ettevaatlik 

(Swetnam jt 2011). Andmete kvaliteet kõigub sõltuvalt omavalitsuste võimalusest ja soovist 

rahastada detailseid maakatteandmete kogumist (Troy & Wilson 2006). 

Hoolimata suurest huvist ökosüsteemiteenuste hindamise vastu, puuduvad tihti kogemused 

või empiiriline info teenuste dünaamika ning nendes toimuvate muutuste kohta (de Groot jt 

2012; Haines-Young jt 2012). Probleemid tulenevad nii ökosüsteemiteenuste väljundite 

keerukusest kui ka olemasolevate seireindikaatorite suunatusest teistsuguse informatsiooni 

hankimisele. Tulemusena ollakse sunnitud kasutama kas modelleeritud oletatavaid numbreid 

või empiirilistest andmetest (indikaatoritest) tulenevaid aseandmeid (Haines-Young jt 2012; 

TEEB 2010).  
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Kaardistamise standardid 

Ökosüsteemiteenuste kaardistamise standard on nagu iga teinegi standard kvaliteedi- ja 

muude nõuete kogum. Ökosüsteemiteenuste kaardistamise standardites on kirjas, milliseid 

aspekte peab kaardistamisel kajastama. 

Kuigi osa autoreid (Crossmann jt 2013) väidavad, et enam tuleks pöörata tähelepanu 

ökosüsteemiteenuste kaardistamise standardite arendamisele, siis on selgunud ka tõsiasi, et 

kõiki ökosüsteemiteenuseid ei ole võimalik standardite abil kaardistada. Näiteks 

maastikuteenuste kaardistamiseks on vaja erinevaid andmeallikaid ning lähenemisi, 

standardite kasutamine pole võimalik (Gulickx jt 2013; Crossmann jt 2013). 

Hoolimata standardite ja protokollide vähesusest näitasid Townsend jt (2014) oma 

uurimistöös, et ökosüsteemiteenuseid on võimalik võrdlemisi kergesti ja efektiivselt 

kaardistada, kui on olemas ökoloogilised teadmised.  

 

Ökosüsteemiteenuste vahelised suhted 

Kaardistamise teeb keerukaks asjaolu, et mõnel juhul on üks ökosüsteemiteenus kahe või 

enama ökosüsteemiteenuse funktsioonide produkt ning üks ökosüsteemiteenus omakorda 

mõjutab üht või enamat teistsugust ökosüsteemiteenust (Costanza jt 1997). Sellega seonduvalt 

leidsid Crossmann jt (2013), et tuleks investeerida kaardistamisprogrammidesse, mis 

hõlmavad enam kui üht teenust, et saaks analüüsida teenustevahelisi kompromisse. 

Kaartidel on kergem märgata ökosüsteemiteenuste vahelisi või ökosüsteemiteenuse ja teiste 

maakasutusmooduste vahelisi sünergiaid ja konflikte. Lisaks näitavad kaardid kohti või 

alasid, kus kas kindel ökosüsteemiteenus või bioloogiline mitmekesisus on ohustatud (Hauck 

jt 2013). 

 

Kaart kui visuaalne töövahend 

Kaartide kui visuaalsete töövahendite oluliseks funktsiooniks ja suureks eeliseks on info kiire 

jagamine suurele kuulajaskonna/vaatajaskonnale. Kaardid lubavad minna üldistelt väidetelt 

konkreetsetele, kuna saab täpselt näidata ala, kus mingisugune muutus aset leiab (Swetnam jt 

2011). Kaartidel on pedagoogiline väärtus, kuna toetavad laiemale sihtgrupile 

ökosüsteemiteenuste ja bioloogilise mitmekesisuse tähtsuse selgitamist, mis omakorda 
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soodustab näiteks loodusressursside jätkusuutlikku kasutamist (Hauck jt 2013; Millennium 

Ecosystem … 2005). 

Samuti on mainitud, et kaardid annavad infot paremini ja kiiremini edasi kui statistilised 

raportid, kuna püüavad paremini strateegiate väljatöötajate tähelepanu (Swetnam jt 2011). 

Seetõttu pakkusid Hauck jt (2013) välja, et ökosüsteemiteenuste kaarte saab kasutada 

maaomanikega erinevatest maakasutuse variantidest läbi rääkides. 

Negatiivse poole pealt on oht, et kaardistatud stsenaariumi võetakse kui kindlat tulemust ehk 

ei mõelda võimaluste peale, mis veel toimuda võivad. Seetõttu võiks alati kuvada rohkem kui 

ühe tulevikustsenaariumi. Lisaks võidakse jääda kinni detailidesse ning kogemused on 

näidanud, et pea kõik kaartide uurijad keskenduvad peamiselt üsna väikesele piirkonnale, 

mida hästi tuntakse ning hakatakse seda oma kogemuste ja tuleviku-ootustega võrdlema 

(Swetnam jt 2011). 

 

Ökosüsteemiteenuste pakkumise ja nõudluse kaardistamine 

Ökosüsteemiteenuste uurimustes on leitud, et peamiseks murekohaks on ruumiline skaala, 

kuna pakkumise ja nõudluse vahel leidub ruumilise skaala mittevastavus (García-Nieto jt 

2013; Burkhard jt 2012b), kuid kaardid aitavad erinevusi visualiseerida. 

Peamiselt kantakse kaartidele ökosüsteemiteenuste pakkumine, kuid ökosüsteemiteenuste 

nõudlus jääb tagaplaanile. Kui kaartidele kantaksegi nõudlus, siis nõudluse ja pakkumise 

kaardid pole omavahel tihti võrreldavad (Burkhard jt 2012b). Ökosüsteemiteenuste 

pakkumise eeliseid saab hinnata vaid siis, kui arvestatakse nii pakkumist kui nõudlust ning 

nende ruumilist suhtlust (Stürck jt 2014). 

Schröter jt (2012) usuvad, et ökosüsteemiteenuste pakkumise ja nõudluse tasakaal võib 

strateegiate ja poliitikate arendajaile pakkuda sisukat ülevaadet vaid siis, kui käsitletavate 

ökosüsteemiteenuste puhul on näha teatud määral rivaalsust ning kui pakkumine ja nõudlus 

on mõõdetavad sarnastes omavahel võrreldavates ühikutes. Ökosüsteemiteenuste mõju 

inimeste heaolule võib muutuda märgatavalt vastavalt nõudluse ja pakkumise ruumilisele 

jaotusele ja paigutusele (Stürck jt 2014).  
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Uuritud teadusartiklites on välja toodud rohkem puuduseid kui eeliseid. Mõnda väljatoodud 

puudust, näiteks andmete vähesust, on võimalik parandada. Samamoodi on võimalik uusi 

andmeid kogudes parandada ka andmete kvaliteeti. Lisaks toodi välja probleem kaardistamise 

standarditega – mõnel juhul saab neid kasutada, kuid mõnel juhul mitte. Ökosüsteemiteenuste 

kaardistamise teevad keerukaks ka ökosüsteemiteenuste omavahelised suhted. Peale selle on 

murekohaks ökosüsteemiteenuste pakkumise ja nõudluse kaartide mittevastavus. Seda saab 

parandada, kui kaardistamisel kasutada ühesugused mõõtühikuid. Positiivse poole pealt on 

välja toodud kaartide kui visuaalse töövahendi tähtsus info kiirel jagamisel. 
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Kokkuvõte 

 

Ökosüsteemiteenused on kaubad ja teenused, mida ökosüsteemid pakuvad inimkonna 

heaoluks. Ökosüsteemide kaardistamine on ökosüsteemide ruumiliselt täpne kirjeldamine 

vastavalt kokkulepitud ökosüsteemi tüpoloogiale, mis sõltub kaardistamise eesmärgist ja 

skaalast. 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli leida peamised põhjused, miks kaardistatakse 

ökosüsteemiteenuseid. Lisaks antud eesmärgile kirjeldati mõnda ökosüsteemiteenuse 

kaardistamise metoodikat ning leida ökosüsteemiteenuste kaardistamise eeliseid ja puuduseid. 

ScienceDirectist otsingu abil leitud artiklite ning rahvusvaheliste projektide aruannete nagu 

TEEB, MEA, MAES ning CICES põhjal leiti, et reeglina kaardistatakse 

ökosüsteemiteenuseid selleks, et neid eristada ning tulevikus jätkusuutlikumalt kasutada. 

Ökosüsteemiteenuste kaartidel on kolm omavahel tihedalt seotud rakendust – neid saab 

kasutada keskkonna-alaste strateegiate ja poliitikate väljatöötamiseks, loodusressursside 

jätkusuutlikul kasutamisel ning kaitsealade planeerimisel. 

Keskkonna-alaste otsuste langetamise osas aitavad ökosüsteemiteenuste kaardid peamiselt 

osutada murekohtadele, kus oleks vaja keskkonna-alast haldamist. Ökosüsteemiteenuste 

kaardid on olulised ökosüsteemiteenuste pakkumise ja nõudluse ebavõrdsel jaotumisel 

tekkinud ökoloogiliste ja sotsiaal-ökoloogiliste konfliktide lahendamisel. Mainitud konflikte 

lahendatakse erinevate strateegiate ja poliitikate abil. 

Loodusressursside jätkusuutliku kasutamise osas leiti, et ökosüsteemiteenuste hindamine ning 

sealhulgas ka kaardistamine innustab kohalikku omavalitsust ning kohalikke elanikke 

huvituma piiratud ressurssidest ning bioloogilise mitmekesisuse kaost. Loodusressursside 

kasutuse planeerimine lähtuvalt ökosüsteemiteenustest võimaldab korrastada ressursi 

pakkumist ruumiliselt suuremas ulatuses. 



28 

 

Bioloogilise mitmekesisuse kaitseks loodud kaitsealade planeerimisel on ökosüsteemiteenuste 

kaartidel tähtis osa. Ökosüsteemiteenustele tähelepanu pööramine on oluline kaitsealade 

tsoneeringute planeerimisel, hooldamisel ning neile rahastuse leidmisel. 

Ökosüsteemiteenuste kaartide koostamisel on kaardistatud erinevaid väärtuseid. Üks 

levinumaid on rahalise väärtuse kaardistamine. Seda metoodikat on kasutatud neljas uuritud 

teadusartiklis. Levinud on ka osaluskaardistamine, mille puhul kaardistatakse kohalike 

elanike, huvigruppide ja ekspertide arvamust ökosüsteemiteenuste pakkumise ja nõudluse 

kohta. Ka seda metoodikat kasutati neljas artiklis. Kolmanda metoodikana on analüüsitud 

artiklites kasutatud erinevate vegetatsioonide kaardistamist, mille põhjal tehakse üldistusi või 

järeldusi ala hooldamiseks. Seda metoodikat kasutati viies artiklis. 

Analüüsitud artiklites ei toodud välja erinevate ökosüsteemiteenuste kaardistamismetoodikate 

eeliseid ega puuduseid. Pigem toodi välja üldised kaardistamise kohta käivad plussid ja 

miinused. Nende hulka kuuluvad näiteks andmete vähesuse ning kvaliteedi probleem. Lisaks 

toodi välja, et ökosüsteemiteenuste kaardistamisel kantakse tihti kaartidele vaid pakkumine, 

nõudlust reeglina eraldi kaartidele ei kanta ning kui kantakse, siis tihti pole pakkumise ja 

nõudluse kaardid võrreldavad. Peamise eelisena toodi välja ökosüsteemiteenuste kaartide 

kasulikkus visuaalse töövahendina. 
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Summary 

 

The necessity of mapping ecosystem services  

The aim of this bachelor’s thesis was to find the main reasons why ecosystem services are 

mapped. In addition, some ecosystem service mapping methods and the pros and cons of 

ecosystem service mapping are described. 

ScienceDirect database of scientific articles and reports of international projects such as 

TEEB, MEA, MAES and CICES were used to find the necessary information for this 

bachelor’s thesis. They include 20 scientific articles from ScienceDirect, two TEEB reports, 

and one report from MEA, MAES and CICES each. In addition, some Estonian data sources 

were used to describe the nature of mapping and ecosystem services. 

Ecosystem services are benefits people obtain from ecosystems. The mapping of ecosystem 

services is spatially explicit description of ecosystems according to an agreed ecosystem 

typology that depends on the purpose and scale of mapping. 

Ecosystem service maps are mostly used to indicate areas where environmental planning and 

maintenance are needed. Ecosystem service maps have three closely related applications 

which are: (1) environmental decision-making (strategies and policies), (2) sustainable use of 

natural resources and (3) conservation planning. 

Ecosystem service maps are important in solving ecological end social-ecological conflicts 

that have risen due to the unequal distribution of ecosystem service provision and demand. 

These conflicts are solved with different strategies and policies. The assessment and mapping 

of ecosystem services inspires the local authorities to take interest in the limited natural 

resources and the loss of biodiversity. Ecosystem services are important in planning the zones 

for conservation areas, in funding the said conservation areas and also in maintaining them. 

When ecosystem services are mapped different values are used. These values include the 

monetary value, participatory mapping and mapping of vegetation. 
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A few pros and cons were mentioned when discussing the matter of mapping ecosystem 

services. The lack of data was the most frequently mentioned con in ecosystem service 

mapping. In addition, it was mentioned that the maps of ecosystem service provision and the 

maps of ecosystem service demand are not comparable. It was mentioned that ecosystem 

service maps are useful as a communication method because maps are visual. 
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Tabel 1. Teadusartiklite tulemused ökosüsteemiteenuste kaardistamise plusside-miinuste, kaartide kasutusvõimaluse ning kaardistamise asukoha 

kohta 

 

  Autorid 
Ökosüsteemiteenuse 

kaardistamise pluss 

Ökosüsteemiteenuse 

kaardistamise 

miinus 

Ökosüsteemiteenuse 

kaardistamise 

kasutusvõimalus Kaardistamisasukoht 
Kaardistamis-

metoodika 

1 Burkhard et al 2012a     
keskkonna kasutus ja 

kaitse     

2 Burkhard et al 2012b visuaalsus 

nõudluse ja 

pakkumuse kaartide 

võrreldamatus       

3 Chen et al 2009     

hüvede 

saamisvõimalus; 

ressursside säästlik 

kasutamine 
Tiantai maakond, 

Zhejiangi provints, Hiina 
rahalise väärtuse 

kaardistamine 

4 Costanza et al 1997   
ökosüsteemiteenuste 

omavaheline mõju 
keskkonna kasutus ja 

kaitse 
kogu maailma 

ökosüsteemid 
rahalise väärtuse 

kaardistamine 

5 Crossmann et al 2013 ökosüsteemide kaitse 

puuduvad ühtne 

süsteem, 

protokollid, 

eeskirjad 
keskkonna kasutus ja 

kaitse     

6 García-Nieto et al 2013   
ruumilise skaala 

mittevastavus 
keskkonna kasutus ja 

kaitse 
Sierra Nevada mäeahelik, 

Hispaania osaluskaardistamine 

7 Gulickx et al 2013   

teenuste 

kaardistamisel pole 

võimalik kasutada 

standardeid 
keskkonna kasutus ja 

kaitse 
Noord-Brabant provints, 

Holland 
vegetatsiooni 

kaardistamine 

8 Haines-Young et al 2012   andmete vähesus    Euroopa 
vegetatsiooni 

kaardistamine 



 

9 Hauck et al 2013 

kommunikatsioon; 

konfliktide ja 

sünergiate märkamine 
 

kaart kui juriidiline 

dokument; keskkonna 

kasutus ja kaitse 
Adouri ja Garonne'i jõe 

valgala, Prantsusmaa osaluskaardistamine 

10 Maes et al 2012   

andmete vähesus; 

mereökosüsteemidel 

vähe tähelepanu 
keskkonna kasutus ja 

kaitse     

11 Palomo et al 2013     
hoolduskavade 

loomine 
Sierra Nevada mäeahelik, 

Hispaania osaluskaardistamine 

12 Pert et al 2010     
keskkonna kasutus ja 

kaitse Wet Tropics, Austraalia 
vegetatsiooni 

kaardistamine 

13 Schägner et al 2013).      
maakorralduse 

planeerimine 
kogu maailma 

ökosüsteemid 
rahalise väärtuse 

kaardistamine 

14 Schröter et al 2012   

pakkumise ja 

nõudluse erinevad 

ühikud 

ökosüsteemiteenuse 

nõudluse ja 

pakkumise 

jätkusuutlik tasakaal     

15 Stürck et al 2014   

pakkumise ja 

nõudluse 

võrdlemine   Euroopa 
vegetatsiooni 

kaardistamine 

16 Swetnam et al 2011 
konkreetsus; 

visuaalsus  

keskendumine 

detailidele, aga mitte 

tervikule; andmete 

vähesus 

keskkonna kasutus ja 

kaitse; visuaalne 

töövahend 
Eastern Arc Mountains, 

Keenia ja Tansaania osaluskaardistamine 

17 Townsend et al 2014     
loodusressursside 

kasutusvõimalused 
Hauraki laht, Uus-

Meremaa 
vegetatsiooni 

kaardistamine 

18 Troy ja Wilson 2006   

suured üldistused; 

andmete vähesus ja 

kvaliteet 
keskkonna kasutus ja 

kaitse 

Massachusetts; Maury 

Island, Washington; 

kolm maakonda 

Californias, USA 
rahalise väärtuse 

kaardistamine 

19 Yee et al 2014   andmete vähesus 

ökosüsteemide 

hüvede 

maksimeerimine 
St. Croix, Neitsisaared, 

USA 
vegetatsiooni 

kaardistamine 

 


