
ELME projekt "Ökosüsteemide ja nende teenuste baastasemete 
hindamine ja kaardistamine". Lõpuseminar 29.10.2020
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Looduse hüved ja meie
Aveliina Helm



Loodus on elu ja meie heaolu alus



Looduskapital on varu ja reaalne 
kapital
Ressursid – taastuvad ja mittetaastuvad 
materjalid
Puhvrid – ruum ja puhvrid meie elutegevusele 
(sh saasteainete neutraliseerimine) 
Protsessid – meid ümbritseva keskkonna 
toimimine, kliimaregulatsioon, aineringed
Hõlmab nii eluta kui elusloodust. 

Ökosüsteemiteenused ehk looduse hüved on 
mõõdikuks, mis aitavad mõista meie suhet 
loodusega ning hinnata looduskapitali 
voogusid.

LOODUSKAPITALLOODUSKAPITAL

Sotsiaalne 
kapital
Sotsiaalne 
kapital

Inim-
kapital
Inim-
kapital

Toodetud
kapital
Toodetud
kapital

FinantskapitalFinantskapital

https://www.forumforthefuture.org/the-five-capitals

Loodus on elu ja meie heaolu alus



Bolt et al. Biodiversity at the heart of accounting for natural capital. Cambridge Conservation Initiative & Natural Capital Coalition 

VÄÄRTUS
Ökoloogilise

funktsioneerimise
säilimine

ARVESTUS
PUUDUB 

VÄÄRTUS
Hüved loodusest

OSALISELT 
ARVESTATUD

/
PUUDUB

VÄÄRTUS
Looduse iseväärtus

ARVESTUS
PUUDUB 

VARU
Looduskapital

VOOG/KÄIVE
Looduse hüved



ELURIKKUS

Ökosüsteemide 
ökoloogiline 
toimimine

MEIE HEA ELU

Toit, energia ja vesi

Füüsiline, vaimne ja 
emotsionaalne tervis

Kultuuripärand, 
identiteet, vastutus

Keskkonnakasutuse 
õiglus ja võrdsus

Elupaikade olemasolu
Tolmeldamine ja liikide 
levimine

Õhukvaliteedi regulatsioon

Kliimaregulatsioon

Ookeanide hapestumise 
regulatsioon

Magevee kvaliteet ja 
ohtrus

Mullateke, muldade 
säilimine, saasteainete 
eemaldamine
Ohtude ja ekstreemsete 
sündmuste puhverdamine

Lagundamine jt 
bioloogilised protsessid

Toit ja sööt

Energia

Materjalid, abi, 
seltsilisus

Meditsiinilised, 
biokeemilised ja 
geneetilised 
ressursid

Õppimine ja 
inspiratsioon

Füüsilised ja 
psühholoogilised 
kogemused

Identiteedi 
hoidmine, 
kodutunne

REGULEERIVAD

LOODUSE HÜVED

MITTE-
MATERIAALSEDMATERIAALSED

Diaz et al. 2018. Assessing nature’s contributions to people. Science 
IPBES 2018 aruanne: https://www.ipbes.net/assessment-reports/eca

Tulevik

Meie elu sõltub looduse hüvede säilimisest 
Paljud looduse hüved on asendamatud

Elukõlblik keskkond

Tulevikuvõimaluste säilimine



Elurikkus on ökosüsteemide toimimise aluseks

Joonis: European Union (2013) Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An analytical framework for ecosystem assessments under Action 5 of 
the EU Biodiversity Strategy to 2020.



'LIVING PLANET' INDEKS
Pikaajaliselt üle maailma seiratud 4392 
liigi populatsioonide arvukus on 
langenud 68% perioodil 1970-2016 

ÖKOSÜSTEEMIDE KATVUS JA SEISUND
Looduslike ökosüsteemide katvus on 
keskmiselt kahanenud  47%, võrreldes 
varaseima hinnatud seisuga

INIMESE POOLT MUUDETUD PIND
Inimese poolt on aktiivses kasutuses 
75% maakera maismaast ning 66% 
maailmamerest

LOODUSLIKE LIIKIDE BIOMASS 
Looduslike loomade biomass on 
kahanenud 82% võrreldes eelajaloolise 
ajaga

Inimese mõju meid ümbritsevale 
keskkonnale on erakordselt suur

IPBES eestikeelsed kokkuvõtted: landscape.ut.eeAllikad: IPBES 2019, Living Planet Report 2020



Allikas: IPBES 2018 Euroopa ja Kesk-Aasia aruanne

Elurikkuse indikaatorite 
tugev ja järjepidev tõus
Elurikkuse indikaatorite 
mõõdukas ja järjepidev tõus

Elurikkuse indikaatorite tugev 
ja järjepidev langus 

Elurikkuse indikaatorite 
mõõdukas ja järjepidev langus 

Stabiilne indikaator

Alpiinsed ja subalpiinsed alad
Agroökosüsteemid

Boreaalsed märgalad

Kõrbed
Metsastepp, stepp

Vahemerelised põõsastikud
Igikeltsal turbaalad

Lume- ja jää
domineerimisega ökosüsteemid

Maa-alused elupaigad
Parasvöötme & boreaalsed metsad

Parasvöötme niidud

Kuivad ja niisked subtroopiliste 
elementidega metsad

Parasvöötme sood

Linnaökosüsteemid
Tundra

PERIOOD ~1950–2000 PERIOOD 2000-2017

Indikaatorite väärtuste 
varieeruvad trendid

Ei kohaldu antud regioonile

Väga hästi tõendatud

Hästi tõendatud kuid 
piirkonniti ebapiisav info

Tõendus vähene

IPBES: Elurikkus Euroopas on pidevas ja tugevas langustrendis



Muutlik trend

Hästi tõestatud kuid piirkonniti 
ebapiisav info

Tõusev trend

Langev trend

Stabiilne trend

Andmed puudulikud

Väga hästi tõestatud

Tõestus vähene

Materiaalsete hüvede hea 
kättesaadavus on saavutatud 
reguleerivate ja 
mittemateriaalsete hüvede 
kahanemise hinnaga

IPBES 2018 Euroopa ja Kesk-Aasia aruanne, https://ipbes.net/assessing-knowledge ja landscape.ut.ee/ipbes

Kuidas käib looduse hüvede käsi?



IPBES 2019 Global assessment
Loe eestikeelset tõlget: landscape.ut.ee 

GLOBAALNE HINNANG:
18 vaadeldud looduse hüve 
kategooriast 14 näitavad olulist 
kahanemist viimase 50 aasta 
jooksul



GLOBAALNE HINNANG:
18 vaadeldud looduse hüve 
kategooriast 14 näitavad olulist 
kahanemist viimase 50 aasta 
jooksul

Suurem osa looduse hüvedest ei 
ole täielikult asendatavad, mõned 
on asendamatud.

Jätkusuutmatu maakasutus on 
kahandanud viljakust 23% maismaa 
pinnast

Tolmeldajate kadu kahandab 
globaalse toidutoodangut väärtust 
235-577 miljardi dollari võrra aastas

Maa degradeerumine on juba 
praegu kahjustamas vähemalt 3,2 
miljardi inimese heaolu

IPBES 2018 Land degradation assessment 
IPBES 2019 Global assessment
Loe eestikeelset tõlget: landscape.ut.ee 



Saaste ja 
pestitsiidid

Kliimamuutus

Looduse seisundit mõjutavad otsesed tegurid

Liikide 
ülekasutus

Invasiivsed 
võõrliigid

Elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu (IPBES) globaalne aruanne  (2019), www.ipbes.net. Eesti keeles: landscape.ut.ee

Elupaikade 
kadu

MEIE 
OTSUSED JA 
VÄÄRTUSED

KALANDUS

PÕLLUMAJANDUS

ENERGIATOOTMINE

KAEVANDAMINE

METSANDUS

INFRASTRUKTUUR

TURISM

Meie 
tegevused



Ümberkujundav muutus - kuidas?

IPBES 2019, vt eesti keeles kokkuvõtet landscape.ut.ee
Joonised: Pereira et al. 2020, People and Nature. Creating desirable futures for nature: The Nature Futures Framework.
Joonised: Mary Brake, Reflection Graphics; Dave Leigh, Emphasise Ltd.; Pepper Lindgren-Streicher, Pepper Curry Design

KUIDAS EDASI?

Eksistentsiaalne oht ja ümberkujundav muutus
• "Elurikkuse kahanemine, ökosüsteemide kahjustumine ja sellest tulenev looduse hüvede erodeerimine on inimkonnale eksistentsiaalseks 

ohus" (IPBES, 2019).
• Hästi toimiv looduskeskkond on meie ainsaks turvavõrguks kliimamuutustega võitlemisel ja kohanemisel. 
• "Elurikkus kui kindlustuspoliis" (Meelis Pärtel, 2020)
• "Biodiversity loss is one of the greatest risks of the 21st century." (OECD, Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case for 

Action 2019)

• Ökosüsteemide toimimise, elurikkuse ja looduse hüvede säilimine on täielikult meie kätes.
• Ümberkujundav muutus - looduse hüvede säilimisega arvestamine igas eluvaldkonnas. Sealhulgas looduse hüvede ja looduskapitali 

integreerimine majandusarvestusse ja otsustusprotsessi. 



Väljasuremiskõvera painutamine
#BendingTheCurve

Leclère et al. 2020. Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy. Nature
Living Planet Report 2020

Ajalooline

Looduskaitseline maakasutus
+ säästev tootmine
+ säästev tarbimine

Looduskaitseline maakasutus

Senise olukorra
jätkumine



Looduse hüved on ühishüved

Tänane majandusmudel ei võimalda ühishüvede kahjustamist vältida.
- materiaalsete hüvede turg on hästi paigas
- reguleerivad ja mittemateriaalsed (nt kultuurilised) hüved ei ole majandusarvestuses 
kajastatud ja nende kahjustumine ei peegelduhindades

SKP on hea elu ja jätkusuutliku maailma kehv mõõdik
Me vajame...
... mõõdikuid, mis arvestavad varusid ja nende jätkusuutlikkust (sh põlvkondadeüleselt)
- looduskapitali
- sotsiaalset ja inimkapitali

... mõõdikud, mis arvestavad looduskapitali vooge ja nende seisundit-jätkusuutlikkust
- ökosüsteemiteenused, looduse hüved
- looduse hüvede kättesaadavus ja õiglane jagunemine

Väärtus ja hind ei ole samad asjad, kuid...
- senised "nähtamatud" kulud ja tulud saavad õiglasemalt kajastuda
- looduse väärtust saab arvesse võtta ka ilma ostmata-müümata
- ühishüve hoidmine saab olla tulus, ühishüve kahjustamine peab olema demotiveeritud

Kuidas võtta  looduse hüvesid arvesse?



Bateman & Mace 2020. The natural capital framework for sustainably efficient and equitable decision making

Kiiresti arenevad lähenemised



Kaitsealade planeerimine ja 
ökosüsteemide sidususe tagamine
Kaardistatud on ökosüsteemide 
seisund ning levik ning paljud täna 
arvestamata hüved.

Kas elupaikade ja kaitsealade maastikuline 
sidusus on piisav?

Kuhu on ökoloogiliselt kõige tulemuslikum 
kaitstavaid alasid rajada? 

Kus on oluliste ökosüsteemiteenuste 
"kuumad punktid".

Kus on vaja tagada reguleerivate hüvede 
eriline hoidmine ja taastumine?

Kus ja kuidas looduse hüvesid juba täna arvesse võtta? 
Kõrges seisundiklassis elupaikade levik Eestis (rohelised alad) 
ning  kaitstavate alade paiknemine (sinisega piiritletud alad)



Toidutootmise ja 
metsamajandamise ruumiline 
planeerimine

-Integreerimine planeeringutesse
- Looduse hüvesid oskuslikult kasutav 
tootmine (tolmeldamine, kahjuritõrje, 
pestitsiidide ja väetiste leotumist vältivad 
maastikud, mullaviljakust toetavad elupaigad) 
-Toetusskeemide kujundamine

Kuidas planeerida maastikud nii, et toodetud on 
toit ja puit ja hoitud on ökosüsteemiteenused -> 
maastikutasemel planeerimine.
Kus on maastik integreeritud taimekaitse 
toimimiseks ebasobiv?
Kuhu on vaja rajada tolmeldajatele sobivaid 
elupaikasid, et oleks tagatud tolmeldamisteenus?

Kus ja kuidas looduse hüvesid juba täna arvesse võtta? 

Loodusliku kahjuritõrje toimimine põllumajandusmaastikes.



Ruumilised planeeringud, keskonnamõju 
hindamised, rohevõrgustik ja selle 
taastamine
Kus on vajakajäämised rohevõrgustiku 
ökoloogilises ja/või sotsiaalses toimimises?
Kus on väärtuslikud ökosüsteemid, mida 
rohevõrgustikku integreerida?
Kus on ootused rohevõrgustiku heale toimimisele 
kõige suuremad?
Kuidas tagada kõigi ligipääs looduse hüvedele?
Kus on vajadus elupaikasid taastada?
Võttes arvesse täna arvestusest välja jäävaid 
kulusid ja tulusid, on investeeringute tulusus 
looduskapitali taastamisse ja rohelise 
infrastruktuuri rajamisse võrreldav või suurem 
ehituste või halli infrastruktuuri tulususega. 
(Bateman & Mace 2020)

Kus ja kuidas looduse hüvesid juba täna arvesse võtta? 

Tulude-kulude suhe halli ja rohelise infrastruktuuri rajamisel 
Suurbritannias (Bateman & Mace 2020)



Kus ja kuidas looduse hüvesid juba täna arvesse võtta? 

Teadlik tarbija
Keskkonnamõju integreerimine 
tooteinfosse
(pikem plaan: keskkonnamõju 
integreerimine maksusüsteemi)

Näide EKA interaktsioonidisaini magistrantide 
loodud märgistussüsteemist toote õiglase 
keskkonnamõju kuvamiseks (Rohetiiger, 
Accelerate Estonia projekt). Jannus Jaska ja 
meeskond

Põldude seisundiklasside integreerimine keskkonnamõju mõõdikusse



Kus ja kuidas looduse hüvesid juba täna arvesse võtta? 

Teadlik kodanik
Kuhu minna matkale ja orienteeruma?
Kuhu minna seenele ja marjule?
Kust korjata ravimtaimi?
Kuhu paigaldada mesitarud?
Kus on väärtuslikud ökosüsteemid, mille 
kahjustamist peab vältima?
Kuhu on oodata rukkirääku ja kus võib suure 
tõenäosusega kohata rohuneppi?
Kuidas ja kus tuleb ökosüsteeme taastada, et 
tagada hea looduskeskkond?
Kus tuleks olla maakasutusel eriliselt loodust 
soosiv?
... Niitude seisundiklassid 

Rohemeetris.

rohemeeter.ee



Suur tänu!
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Elisabeth Prangel, Miguel Villoslada, Aurele Toussaint, Alex Filazzola, 
Guillermo Bueno, Kiira Mõisja, Evelyn Uuemaa, Hanna-Ingrid Nurm, Villu 
Soon, Krista Takkis, Jelle Devalez, Liina Remm, Ain Kull, Tea Tullus, Helen-

Sooväli Sepping, Rufus Trepp, Linda Pall, Linda Suurmets, Mirjam 
Võsaste, Meelis Pärtel, Oleksandr Karasov, Ott Luuk, Lauri Lutsar, Eerik 

Leibak, Indrek Melts, Katrin Heinsoo 


